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VIRGÍUO TÁVORA - 564 a 569, 571,

573, 575, 576, 578, 580 a 595, 597
a 627.

VIVALDO BARBOSA-419 a421, 492
a 495, 507, 712 a 739, 756, 1201
a 1209, 1231 a 1236, 1245 a 1248,
1293 a 1300.

WALDECKORNELAS - 56.
WALMOR DE LUCA-541, 542.
WILMAMAIA- 925.
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• COOSSÃO DA ORGAm ZN;ÃfJ DOS PODERES E S1STrnA DE GCJ\IEIW)

JosÉ FOGAÇA
AutOIl'-----------=:J

)
EMENDA
300001-0

Art. 15 - Decorridos os seis meses da apresentação do

Plano de Governo, poderá a Câmara dos Deputados ...

Redija-se:
,..,., TlxTotolU$TlrlcAçÃo --,

Supr1ma-s~ o inciso XXJX do artigo 10 do AnteproJeto do

Foder Executivo, renumerando-se os demais.

JUSTJFJCATJVA

Art. 15 - Decorridos os seis meses da apresentação do

Plano de Governo, poderá o Congresso Nacional .•.

JUSTIFICATIVA\

Trata-se de uma cláusula leon1na, discriminatór1a e afro~

tosa aos pr1ncipos basilares do Direito Constitucional.

Pelo inciso XXJX ào artigo 10 do Anteprojeto do Poder Ex~

cut1VO, ficam 5 Ministros de Estado fora do alcance da moção de descon

Wiança.
Não é possível que um grupo_de Ministros de Estado, com

assento no Conselho de Min1stros, com direito a palavra e voto, parti

c1pando das decisões políticas e econômicas, influ1ndo, portanto, como

todos os demais, no resultado geral da política do Governo e nos seus

efeitos sobre a população, goze da singular e inédita prerrogativa da

intocab1lidade.
Tal privilégio é absurdo e inace1tável.

Constltui, inclusive, um retrocesso em relação às exper!

ências const1tucionais que o Brasil já realizou em sua Histór1a, mesmo

nos periodos em que prevaleceu o autoritarismo.

Achamos que o relator deixou ao Congresso Nacional

grande competência, mas descarregou sobre a Câmara dos Deputados

todos os riscos.

AUTOIt

RUY NEDEl

EMENDA SUPRESSlvA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO DO GOVERNO

Elimine-se o Art. 16 e seu parágrafo único.

JUSTIFICATIVA.:

Para que todos os riscos não recaiam somente sobre a

Câmara dos Deputados.
,.,.., ttITO/oll,.STI.,I:Al;;,C ----,

Acr~scente.se ao art. lQ, do anteprojeto elabo.
rado pela Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Mi 
nistério Público, o seguinte:

"VIII
marca e Distritais."

Juizados de Instrução Criminal de Co-

RUY NEDEL

cocssso DA ORGllNIZII@ OOS PCDERES E SIS'l1'W; DE G::IVEROO

J TI S T I F I C A ç Ã O
EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

A criação de Juizados de Instr~ção Crimínsl nss
Co~arcas e nos Distritos das grandes cida1es brasileiras agilizará
a ação do Poder Judiciário, dinamizando a presta'ão juri~dicional,

e supera.~do anacr~nicos procedimentos inquiSitoriais at~almente e.
xercidos, em grande parte, pela polícia judiciária.

A medida, como i~perativo de modernização e a
perfeiçoamento de nossas instit~,~s judiciárias, já deveria ter
sido adotada desde 1935, quando proposta pelo então Ministro da
Justiça, ° ilustre jurista Vicente Rao, de São Paulo, não fosse e~

sa pretensão altamente democrática repelida pelo C6digo de Proce~

sO Penal vigente, outorgado pelo Estado Novo, em 1941.

DA FDRMAÇAD DO GOVERNO

Onde se lê:

Art. 20 - Compete à Gâmara dos. Deputados •..

Redija-se:

Art. 20 - Compete ao Congresso Nacional .•.

JUSlIFICAlIVA:

Ao Congresso Nâcional recai grande competência de poder

mas sobre a Câmara dos Deputados recaem os riscos.

,..,., TE:lTO/,lUSTlFl:I.i: --,

E~~NDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO DO GOVERNO

RUY NEDEl

r:"T--------------- ,.u:TOf~U5Tltll;A:õiç---------------.....~
~

ROSAS

Sala das Comissões, em

Constituinte EtLIO

RUY NEDEl

.,,- 'L(:WloIUO/CO"lssÃo/auttoau••ic:- _

EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO DO GOVERNO

Onde se lê:

Onde se lê:

Art.20:

§ 12 - .•• se ocorrer a hipótese do inciso 11, a Câma-

Ia dos Deputados ..•
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§ 2Q _ ••. nomeado a partir de eleição da Câmara dos

Deputados .••

Redija-se:

§ lQ _ ••• se ocorrer a hipótése do inciso 11, o Congre

so Nacional .••

§ 2Q nomeado a partir da eleição do Congresso Na-

donal .••

Art. 22 - Optando pela não dissolução do Congresso Na-

cional ...

§ único _ •.. desta Constituição, o Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA:

Apesar da grande competência de poder ao Congresso Na

cional, a Câmara dos Deputados ficou com todos os riscos.

RUY NEDEL
JUSTIFICATIVA:

O relator deixou ao Congresso Nacional grande competên

cia de poder, no entanto descarregou sobre a C~mara dos Deputados

todos os riscos.

--- .UTOll _

{:J
,.-- -'- 'LUu,'IID/eO .. I..... o/.lI.eO.llIio----- _

f:J
~
~

RUY N:õDEL
r------------ &UTOll-------------[J
,---------- ..LU.... IO'COIllI.lio/IU.CO.I ••ÃO----------

tJ
~
~

EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO DO GOVERNO

Dnde se lê:

~rt. 23 - .•. de dissolução da Câmara dos Deputados,

fixará a data da eleição e da posse dos novos Deputados Federais,

EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO 00 PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO 00 GOVERNO

Onde se lê:

Art. 21 - ••. poderá dissolver a Câmara dos Deputados .•

§ 2Q - A Câmara dos Deputados nãu será ...

§ 32 - faz expirar o direito à dissolução da Câma-

ra dos Deputados .••

§ 42 - ••• para dissolver a Câmara dos Deputados •..

Redija-se:

Art. 21 - ••• poderá dissolver o Congresso Nacional •..

§ 22 - O Congresso Nacional não será ...

§ 32 - ••• faz expirar o direito à dissolução do Congre~

so Nacional •••

§ 4 º - ... para dissolver o Congresso Nacional ...

JUSTIFICATIVA:

Foi deixada grande competência de poder ao Congresso

nacicnal, mas recaindo sobre a Câmara dos Deputados todos os risc s

C RUY NEDEL

...... UXTQ/olUSTlfll:.çiD -,

EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO DO GOVERNO

Onde se lê:

observando ...

Redija-se:

Art. 23 - .•. de dissolução do Congresso Nacional, fixa

rá a data da eleição e da posse dos novos membros do Congresso Na

cional, observando ...

JUSTIFICATIVA:

Ao Congresso Nacional coube grande competência de poder

mas a Câmara dos Deputados foi deixado só riscos.

RUY NEDEL

CCMlSS1iO ~ ORG/INIZ1IÇ/\O lXlS PCOERES E SISTEMh DE G:lVEROO

EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO IV

DA FORMAÇAO 00 GOVERNO

Onde se lê:

Art. 24 - Dissolvida a Câmara dos Deputados, os manda-

tos dos novos Deputados Federais ...

Redija-se:

Art. 24 - Dissolvido o Congresso Nacional, os mandatos

dos novos membros do Congresso Nacional ...

JUSTIFICATIVA:

grande competência de poder, mas descarregou sobre a Câmara dos

Deputados todos os riscos.

Art. 22 - Optaddo pela não dissolução da Câmara. dos De-

putados ....

§ único - .. ' desta Constituição, a Câmara dos Oeputa-

dos ••.

Redija-se:

Notamos que o relator deixou ao Congresso. n~cional
/
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RUY NEDEL Redija-se:
-r--------------AlJTOIl----------------,

tJ EMENDA
300011·7 Art. 28

§ 12 governo - um voto de confiança ao Congresso
..,.., Ttl.'rO/"tl5Tlrlc..çÃe _

EMENDA MDDIFICATIVA DA SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO:

Nacional.

JUSTIFICATIVA:

SEÇAO IV

DA FDRMAÇAO DD GOVERNO

Onde se lê:

Art. 25 - Os Deputados Federais eleitos em '"

Para dividir a competência de poder , não deixando

todos os riscos a cargo da Câmara dos deputados.

Redija-se:

Art. 25 - Os membros do Congresso nacional eleitos em.

JUSTIFICATIVA:

~ RUY NEDEL EMENDA
300014-1

O Congresso Nacional ficqu ~om grasde competência de

poder, no entanto, sobrou para a Câmara dos Deputados todos os

riscos.

EMENDA MDDIFICÁTIVA DA SUBCOMISSAD DD PDDER EXECUTIVO:

SEÇAO VIII

DD CONSELHO DA RE~OBLICA

RUY NEDEL

,.,...- "l.tUJIIIO/co"'usdo/suacOllllio _
EMENDA
300012·5

Onde se lê: -

Art. 44

1 - A dissolução da Câmara dos Deputados

Redija-se:
EMENDA MDDIFICATIVA DA~SUBCOMISSAo DO PODER EXECUTIVD:

SEÇAO IV

DA FoRMAÇAo DO GOVERNO

Onde se lê:

Art.26

§ 32 - Se o Primeiro Ministro resultar de eleição autô

noma da Câmara dos Deputados, a exoneração ..•

Redija-se:

Art. 44

1-. A dissolução do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA:

Notamos que o relator deixou ao Congresso nacional

grande competência de poder, mas descarregou sobre a Câmara dos

Deputados todos os riscos.

ARTIGO 38 - SUBSTITUA-SE A EXPRESSÃO JUIZES INFERIO

RES POR JUIZES AUDITORES MILITARES.

ArJ;. 26

§ 32 - Se o Primeiro Ministro resultar de eleição autô

noma do Congresso Nacional, a exoneração ...

JUSTIFICATIVA:

O relator deixou ao Congresso nacional grande compe

tência de poder, descarregando sobre a Câmara dos Deputados todos

os riscos.

f: LEITE CHAVES

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

JUDICIÃRIO.

EMENDA
300015·0

SUB-COMISSÃO DO PODER

,.,... TII:ITOtJUSTltIC4ÇÃO -,

RUY NEDEL EMENDA
300013·3

JUSTIFICAÇJ\O

A EXPRESSÃO "JUIZES INFERIORES"

DE DEPRECIATIVA ~ INCORRETA. INTRODUZIDA NA CONSTITUIÇÃO

AL~M

~

NA FUTURA
EMENDA MODIFICATIVA DA SUBCOMISSAo DO PODER EXECUTIVO:

SEÇAO V

DO PRIMEIRO-MINISTRO

TUAIv DE NATUREZA AUTORITARIA, NÃO TERA SENTIDO

CONSTITUIÇÃO, MANIFESTAMENTE DEMOCRATICA.

POR OUTRO LADO, A DENOMINAÇÃO,

DA: - "JUIZES AUDITORES MILITARES" ~ MAIS APROPRIADA E

SUGERI

MAIS

Onde se lê:

Art. 28

T~CNICA AL~M DE SER A DENOMINAÇÃO TRADICIONAL UTILIZADA

FORUM MILITAR E ASSIM RECONHECIDO PELA SOCIEDADE:

NO

Deputados.

§ 12 governo - um voto de confiança à Câmara dos
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FIGuEIRÓ

,Subcomissllo do Poder LegislQ.J;J.xA.,,,,,,,,,,,;, --.

JUSTIFICAÇÃO

Na ânsia de maior partic~pação da soc~edade brasileira

no processo de fiscal~zação político-administrativa, faz-se neces

EMENDA-AS! T!VA

NO Anteprojeto da Suhcomissão CO Porer Leg:sJa=lv-, a~resce~..
te-se ao ítem I, do Artigo 14, ~, as seguintes expressões

•••. E SUDerintenden~e de Orgãos Regionais de Oesenvclv:nen-

to.

sário instituir um órgão com l2vre acesso às contas, não só das

Prefeituras, corno das câmaras Municipa~s.----
O objetivo da presente emenda ao anteprojeto de texto

constitucional é munir a população de meios e poderes suficientes

para f2scalizar a aplicação do dinheiro público.

JuSTIfICAÇÃO:

Pssim a redação do ítem I, do mencionado artigo 14, seria a

,..,.., T~XTO/JUSTII"ICAÇio-...l'QDiER...1lEG:lSI.AlTI'Q...------_,

Acrescente-se ao artigo que trata da competência privativa do Con
gresso Nacional (art. 5?) o seguinte inciso:

~
~

CONSTITIJINTE ITAMAR FRANCO

,.. ~ PLENAAIO/COMISSAO/SUIlCOMISdo-------------,

COOSSÃÔ DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
te

Su

cir

As Superintendências de Orgãos Regionais como a SuOENE,

DAM, SUDEC~ub-têm~;-~olítica de Ministérios,

cunstãnc:a que não decai o munus parlamentar, podendo por=an~c

rem como titülares Deputados e S~dores.

seguinte:

Art. 14 - ••.••

I - investido na função de Primeiro Ministro, Min:stro de E~

taco, Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador de Territi

rin, sec~~ de Estado, de Território ou de Prefeituras das Cap!

tais, e Superintendente de Drgãos Regionais de Desenvolvimento.

"fiscalizar e assegurar, por intennédio de Comissão Especial, que
as atividades envolvendo a pesquisa, o emprego ou o desemrolvime!!.
to da energia nuclear sejam êxercidas para fins exclusivamente p~

cíficos. 1f

JUSTIFICATIVA

../.

A presente emenda tem por objetivo, não só assegurar que as ativi
dades relacionadas com a pesquisa, o desenvolvimento ou o emprego de energia n!:!

clear sejam exercidas para fins exclusivamente pacíficos, corno igualmente fixar

a competência do Congresso Nacional, por intennédio de Comissão Especial, para
fiscalizar o fiel cumprimento do princípio estabelecido.

Acrescente-se no Capítulo referente ao Ministér~o Pú-

1';1,---------------- TEXTO/JUSTlf'ICAÇio,------------------,

Subcomissão do Poder JufucJ.ário e do Mmistêrio Público. ~êYÃDJJJ!.-0.<'.][

são desenvolvi

estabelecidos
inúmeros desas

sujeita ã disci

l: Constituinte ADOLFO OLIVEIRA

r.:-..---------- Pl.IENA"10!CONl5SÃo/su.COI1l:Jsio-----------

COMISSÃO ORGANIZAÇÃO PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

blico o seguinte artigo:

EMEl'IDA

300017·6

Fm todas as partes do mmdo onde tais atividades

das, é crescente. a preocupação no sentido de seresa
mecanismos capazes de evitar os riscos inerentes às mesmas. Os

tres ocorridos até o presente revelam que a matéria deve estar

plina e tutela_"special.

No particular do emprego da energia nuclear para fins bélicos ou

militares, avulta, mesmo no âmbito das grandes po1llências, o sentimento e a con!!.
ciéncia da imperiosa necessidade de uma progressiv,a prescrição deste terrível

meio de destruição de massa.

rios Municipa~s de ~ontas, vinculados ao

"Art. Ficam instituídos os Conselhos Comunitá-

Entendemos que, na América Latina, não se justifica a implement~

cão de qualquer projeto ~u programa com tal finalidade, quer pelos custos envolv2,.

dos, querpela ameaça que representa de desencadear uma corrida annamentista incon

trolável.

§ 29 Os trabalhos desenvolvidos pelos integrantes de2.

sive associações de moradores.

de entidades legalmente orgam.zadas e vinculadas

a CLasses, prof~ssões e segmentos da soc~edade, inclu

se Conselho serão consi_derados de natureza rel~

vante, e não serão remunerados.

~
~

PODER LEGISLATIVO

CCMISMo DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTFMA DE GOVERNO

CONSTITIJINTE ITAMAR FHANCO

Inclua-se onde couber:

Têm as tonstituíções brasileiras consagrado õ princípio da convi

vência pacífica, vedando, sempre, a guerra da conquista. g imperioso que, no pr~

sente momento histórico, fique também consagrada, de forma inequívoca, a repulsa

ao emprego desta importante conquista do saber humano • para fins de destruição.

mr---------- PLE:NAlIllO/COMIS$io/SUIlCOM,ssio

t
""c---------- -----TIEXTG/.IUST"IC...çio-......:=='-"====-"'--------.

1iJ..-------------- AUTOII

t

representantes§ 19 Os Conselhos serão compostos de

Ministério Público, que os instalará.

§ 39 A lei disciplinará a forma de funcionamento dos

Conselhos, assegurando livre acesso dos mesmos a

repartições e documentos dft Prefeitura e da Câmara Mu

nicipal, além deJ'revet' a nfaneira do encam~nhamento de
de suas denúncias ao M~n~stério Públ~co, para que este

promova a ação judicial adequada."

Art. - As atividades que compreendam a pesquisa, o desenvolvimen

to ou o emprego da energia nuclear constituem monopólio da União.

§ 1'" - A autoridade ou órgão ao qual for delegada qualquer das com
petências referidas no caput desenvolverá suas atividades exclusi

vamente para fins pacíficos.

§ 29 - será punido com sanção penal a violação do disposto no par~

grafo anterior.
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Art. - Cabem ao Congresso Nacional, por intennédio de Comissão
Especial, fiscalizar e assegurar o fiel cumprimento do disposto no
artigo anterior.

No nosso entender, a única maneira de impor algu

ma racionalidade na sistemática do endividamento externo é subme-

tê-lo ao crivo do poder políticó dotado de representatividade po-

JUSTIFICATIVA
pular direta pois só ele se encontra com condições de avaliar

necessidades sociais do País.

as

~-------_------_n:XTo/oluSTI'le..çio----------------..,

Acrescente-se nas atribuições do Poder Legislati

vo o seguinte artigo.

A presente emenda tem por objetivo, não só assegurar que as ativi
dades relacionadas com a pesquisa, o desenvolvimento ou o emprego de energia t1!:!:
clear sejam exercidas para fins exclusivamente pacíficos, como igualmente fixar
a competência do Congresso Nacional, por intennédio de Comissão Especial, para
fiscalizar o fiel cumprimento do princípio estabelecido.

Em todas as partes do IIUIldo onde tais atividades são desenvolvi
das, é crescente a preocupação no sentido de serem estabelecidos mecanismos cap!
zes de evitar os riscos inerentes às mesmas. Os inúmeros desastres ocorridos até
o presente revelam que a matéria deve estar sujeita à disciplina e tutela especial

No particular do emprego da energia nuclear para fins bélicos ou
militares, avulta, mesmo no iimbito das grandes potências, o sentimento e a cons
ciência da imperiosa necessãdade de uma progressiva prescrição ~des.te terrível
meio de destruição de massa.

t! AUTOR

~ CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

"Art. - A exportação, reexportação ou

EMENDA
300021-4

simples f

Entendemos que, na América latina, não se justifica a implementa
çâo de qualquer projeto ou programa com tal finalidade, quer pelos custos envolvi
dos, quer pela ameaça que representa de desencadear uma corrida annamentista ~
controlável.

trãnsito pelo território nacional de material b!

lico de qualquer espécie fica sujeito ã prév~a f

autorização do Congresso Nacional.

=- TElCTO/olusn'lcAçÃO ..,

Têm as Eonstituiçôes brasileiras consagrado o princípio da convi
vê'ncia pacífica, vedando, sempre, a guerra da conquista. g imperioso que, no pr!
sente IOOJIlento histórico, fique também consagrada, de forma inequívoca, a repulsa
ao emprego desta importante conquista do saber humano para fins de destruição.

d) razões políticas e ou econõmicas que justifi-

Parágrafo 19 - O pedido de autorização será acom

panhado de:

a) relação do material a ser exportado, reexpor

tado ou objeto de trãnsito pelo território naci~

nal, com as respectivas especificações técnicas;

b) cópia do c0ntrato relativo à operação comer -

c) local de destinação da mercadoria; e

daI;
EMENDA
300020-6

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

f ..L[N.....IO/cO..ISsio/suacOMI.ssio- ~

t? CCMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GJVERNO

1IIr-------------AUTOII:

[-

Acrescente-se nas atribuições do Poder Legislati

vo, o seguinte artigo:

cam a operação.

"Art. - Os contratos celebrados pela Administra 

ção Pública, direta ou indireta, tendo por obje

to a captação de recursos financeiros no mercado

internacional serão submetidos à aprovação do

Congresso Nacional.

Parágrafo 19 - O expediente encaminhado ao Con

gresso Nacional será acompanhado de:

a) cópia do contrato;

b) justificatica explicando o grau de prioridade

adjudicado ã matéria dentro dos planos e progra

mas nacionais de investimentos;

c) análise técnica quanto à viabilidade econômi

co-financeira das obrigações assumidas:

d) prova de rentabilidade da operação."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

À medida em que a indústria bélica nacional cresce
em tamanho, qualidade e sofisticação dos equipamentos produzidos ,
tende a haver uma crescente procura dos respectivos bens pelos mais
diversos países do globo terrestre interessados em modernizar suaS
forças armadas. g notório que, hoje, encontramo-nos uma posição
privilegiada no tocante aO comérci04nternacional de armamentos o
que, de resto, contribui, para ampliar as fontes de receita de divi

sas estrangeiras.
O aspecto estritamente comercial destas operações,

por mais atrativo que seja, não deve ser único a ser levado em co~

sideração. Ninguém ignora que a venda a países estrangeiros de qual
quer artefato se distine a ter utilização militar tem graves cono

tações políticas. Tanto o ato de negociar com um governo alieníg!
na e entrega de armamentos, como a recusa a tal procedimento tem
implicações de relevância no quadro de relacionamento internacio 
nal. Na primeira das hipóteses, faz-se a opção de ajudar alguém a
fortalecer seu aparato defensivo ou ofensivo enquanto no segundo
caso neg~-se esta faculdade. são procedimentos, portanto, que rel~

vam muito mais do campo político, do equacionamento do equilíbrio
do poder mundial, do qual propriamente do estrito âmbito mercantil.

Ao longo dos últimos anos o povo brasileiro tem

assistido ~om inquietação e angústia ao crescimento desmesurado da

nossa dívid~ externa. As consequências que daí podem advir ultra

passam uma simples geráção razão pela qual os representantes elei

tos pelos cidadãos não devem permanecer marginalizados do processo

decisório neste particular.

Cumpre ainda acrescentar que a de~isão de vender ou

não vender armamentos pode ser decisiva na construção da paz e do
progresso nas nações. Discute-se hoje intensamente no âmbito exteE
no, o problema de contenção dos gastos em equipamentos bélicos e a
consequente reorientação de recursos para o fim de promover o dese~

volvimento das regiões menos favorecidas. Está o tema intimamente
ligado ã problemática do desarmamento global que constitui um dos
mais angustiantes problemas com que se depara d humanidade pois, da
solução que vier a ser adotada, depende o futuro de todos. As na
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1':"I----------------TUTO/.lUSTlfICAÇio-----------------,

ções produtoras de armamentos têm uma grande responsabilidade na m~

nutenção da paz e da segurança coletiva visto depender de sua vont~

de a contenção da corrida armamentista e, por via de consequência,
do recuso ã guerra como meio de solução das divergências entre os

governos.

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

tJ 'LU'..O/CO"""O/.U"'""".
CXM!SSÃO DE ORGANlZAÇÃQ OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

Os titulares de mandato eletivo, legítimos
tantes que são da vontade popular, devem passar a ter uma
participação em assunto tão grave e de intensa repercussão

ca.

represe~

decisiva
históri

Dê-se ao artigo 59, das atribuições do Poder Le

gislativo, inciso 111, a seguinte redação:

"Ar t . 59 - ..•....• "...•..••..................••

naL

111 - O Presidente, o Vice-Presidente e o Primei

ro Ministro só poderão ausentar-s~ do País quan

do prexiamente autorizados pelo Congresso Na~io-

EMENDA
300022·2

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

CXM!SSÃO DE ORGANlZAeM> OOS PODERES E SISTEMA DE GOVER.'lO
---------- .. LlllÁ"'O/CO.. ISsio/.~COMI4Sla ....,

tJ

W,--------------AUTO.---------------
ê-

r.'!----------------TllXTO/olUSTIFICAÇio------------- ---,

Dê-se ao artigo 49 DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGI~

LATIVO, inciso IV, a Seguinte redação:

"Art. 49 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV dispor sobre os planos nacionais e regiomtis

de desenvolvimento econômico, exercer a respecti

va fiscalização, aplicando as sanções cabíveis '
no caso de descumprimento, e autorizar, prévia e
expressamente, a assunção de obrigações, dívidas
ou ônus, interna ou externamente. 11

JUSTIFICATIVA

g o Poder Legislativo o foro adequado, nao só p~

ra deliberar quanto às diretrizes econõmicas e prioridades sociais

da Nação, mas, SObretudo, para fiscalizar e aplicar as sanções ca
bíveis em caso de descumprimento. A experiência desmonstra que rel~

gar esta última missào ao poder Executivo resulta em transformá-la

em letra morta.

a) O pedido de licença será acompanhado d€ justi

fi cação na qua~ se esclarecerá:

I - o período de ausencia;

Z - a razão determinante da viagem;

3 _ a natureza dos entendimentos a serem man-

tidos Com as autoridades estrangeiras, se for

o caso; e

4 _ os integrantes da missão.

b) Quando do retorno ao território nacional a au

toridade que se tenha ausentado submeterá ao Con

gresso Nacional, no prazo de 30 dias, relatório I

circunstanciado sobre a viagem contendo:

I - resultado dos entendimentos mantidos; e

Z - cópia dos tratados, ajustes, convênios, prot~

colos ou outros instrumentos firmados em nome do

País."
JUSTIFICATIVA

Como os atos e documentos firmados em nome do País.

A proposição, além de fixar o prazo e a fo~ pela

qual há de ser solicitada a licença, determina que a autoridade re-

meta relatório circunstanciado sobre os resultados.da viagem bem

Acreditamos que, aprovando a medida legislativa,e~

tarão os constituintes contribuindo para uma melhor e mais eficaz ~

tuação do Legislativo no quadro institucional da Nação.

CONSi'ITUINTE ITA.'lAR FRANCO

Dê-se ao inciso I do artigo 59 a seguinte redação:

pl.--------- 11 -I
W.,......---------- 'LlNA"'O/CO.."SÃO'*"'COMlllSÃO------ --, 300023·1
C CGlISSAO DE ORGANlZA~ DOS PODERES TI SIS'fl'MA. DE GOVERNO J

PODER lEGIST ATIVn

"Art. 59 - " " .

AUTOR---------------J EJ
CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO EMENDA

W PLENÂfllO/COlol15SÃo/suaCOlllSSÃO J 300025-7
Cca.rrSSÃO DE ORGANIZA~O OOS PODERES E SISTEMA DE mVERNO .

PODER LEGISLATIVO
1':"I----------------TEXTO/JU5TIFICAÇio--'---O----.:-'---.:----------,

r - aprovar previamente OS tratados, convençôes, a

cordos e atos internacionais tirmados " ad
referendum" pelo Primeiro-Ministro, bem como
quaisquer outros instrumentos que tenham por

objeto implementá-los."

Dê-se ao inc~so IV do artigo 59 a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA
"Art. 5 - •.••...•..••..•••..•..•••.•..••.. "" ...•••••

Por outro lado, no sistema parlamentarista de Go-
verno, deve caber ao Primeiro-Ministro a competência para assinar

tratados e convenções vinculando a Nação no plano externo.

IV - autorizar a decretação do estado de sít~o,. e~

tado de alerta OU ~ntervenção federal."

.:rUSTIFICATIVA

A decretação de qualquer medida excepc~onal, seja
o estado de sítio, de emergência ou intervenção federal nos estados
hã de ser preced~da de autorização legislat~va. A urgência na imposi
cão da medida não Justifica, em hipótese alguma, a sua adoção à reve
lia do Congresso Nacional.

ser sempre prévia e a assinatura
"referendum" do Congresso Naci~

A praxe que vem sendo adotada pelos órgãos execut-,!:
vos de dar executoriedade provisória aos atos internac~onais firm~

dos em nome do País, até final pronunciamento do Congresso Nac~onal"

deve ficar expressamente proibida.

A aprovação há de
definitiva condicionada aodo texto

naL
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EMENDA
300029-0

r--------------AUTcR----------- _

Pl.f:NA''UQ/COUfSSÃo/sl/8COM':1:rÃO__===-==- --,
PJCOOSSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

tJ CONSTITUINTE ITA1vlt\R FRANCO~
~

PU CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

r.;'T---------- PU:rtARIO/CQNISSÃotsulleOMISSÃO --,

fl CCMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTl'MA DE GOVERNO

..,---------------- Tl!:XTQ/"USTIFICA~io-- ,

Dê-se ao artigo 79, DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGI~
LATIVO, item "b", a seguinte redação:

Acrescente-se os seguintes parágrafos ao art. 8 das atribuições do Po

der Executivo:

"Art. 79 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
~ a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado

Federal, ou suas Comissões encaminharão, dir~

tamente a qualquer autoridade requer~ento'

de .informação, sobre fato relacionado com ma

tér~a legislativa, sujeita ã fiscalização do

Congresso Nacional, ou outros assuntos rele 

vantes, estabelecendo o prazo mãximo de 30

(trinta) dias para resposta, sob pena de cr~

me'de responsab1lidade da autoridade compete~

te. 11

1'? - Constitui impedimento para o exercício da Presidência da ll.epúbll

ca encontrar-se o respectivo titular:

I - acometido de distúrbio cardiovaseular ou síndrome neurológica

que requeira internação e repouso;

II - sob o efeito de anestesia geral para fins terapêuticos;

III- privado a plenitude de suas funções intelectuais, seja por rnotl

vo de enfermidade ou em razão do uso de medicamentos que causem

tal efeito.

§ Z'? - Constatada por junta médica a ocorrência de uma das hipóteses

previstas no parágrafo anterior, será o fato imediatamente co~

nicado ao Congresso Nacional, sob pena de responsabilidade.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Deve-se retirar o substantivo masculino trâm1te por

quanto seria mais um cerceamento na ação legislativa.

Estabelece, também, sanções em caso de não resposta

ao requerimento de informação.

A relevância das atribuições acometidas ã Presidência da República não

permite que haja solução de continuidade no respectivo exercício do alto cargo.

Dê-se nova redação ao art. 5 das atribuições do Poder Executivo:

~r----------------TUTO/olUSl'IFICAÇio,- -,

EMENDA
30oo3()..3

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 9 das atribuições do Poder

Executivo:

r_-------------AUTOR---------------tJ CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

r:"I---------------- TEXTO/olIJSTlflc:AÇÃO----------------,

EMENDA
300027·3

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

,.,- PLI:NAR10/cQNISSÃO!SUacON.ssÃO _

CCMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTl'MA DE GOVERNO

r-------------- AUTO. - - - - - - - - - - - - - - ,

~

Art. 5 - O mandato do Presidente da República ê de 4 (quatro) anos, v~

dada a reeleição.

§ único - O prazo do mandato do atual Presidente da República ê de 4

(quatro) anos, contados da data da posse.

§ - Caberá ao Congresso Nacional, por maioria absoluta, declarar a va

cância do cargo no caso de impedimento.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o aperfeiçoamento do processó democrático exige, no nosso entendimento,
eleições para Presidência da República de quatro em quatro anos.

A vacância do cargo, por impedimento, deve ficar clara e subjugada ao

Poder político.

r:1r- nllTo/olUSTI'ICAÇio -,

CXJNSTI'lUINl'E ITAMAR FRl\NCXJ

,--- PL.EIol;.RIO/coUISsÃo/suacONlssÃo _

tJ CClilISSÃO DE ORGI\NIZAÇÃO DOS PCOERES E SISTEMA DE GOI1ERNO

EMENDA
300028-1

PU CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO
r:1r---------- Pl.ENÃRIO/cONISSÃo/sUBCOMISSÃO --,

tJ CCMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERl>lO

~
~

r:-r---------------_TIEXTO/.luSTIFICAÇio -,
Dê-se nova redação ao art. 9 das atribuições do Poder Executivo:

Dê-se nova redação ao § único do art. 6 das atribuições do Poder Exe~

tivo:
Onde se lê: Tribunal Superior Eleitoral, leia-se Congresso Nacional.

§ único - Se decorridos 30 (trinta) dias da data fixada para a posse,

o Presidente da República não tiver, salvo motivo de força

maior ou de doença, assumido o cargo, este será declarado ~
go pelo Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

A declaração de vacãncia é um ato eminentemente jurídico, não se inse

rindo na competência do judiciário.

JUSTIFICATIVA

A competência deve ser do Congresso Nacional.
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[!.1 CONSTITUINTE ITAMAR FRAt'lCO
EMENDA
300032·0

tJ CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO ~
~

= ~~ TEXTOI"UST1Flc...çio_.JPODd!DilE;rRu;EXE~;,CUIill.!..llJ.L _,

Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso. das atribuições do Poder Dê-se ao art. 10, inciso XVII, a seguinte redação:
Executivo:

Inciso - prover 05 postos de oficiais-generais das três Armas e nomear

seus comandantes após aprovação pelo Senado Federal.
XVII - exercer o comando supremo das Forças Armadas e decretar a mobi

lização ou o emprego das mesmas em qualquer operação interna,

mediante prévia autorização do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
No regime Parlamentarista o Senado Federal deve estar presente no

provimento dos postos de oficiais-generais bem como dos comandantes. A decisão.

exclusiva do Presidente da República, pode acarretar injustiças. como têm aconteci

do.

o Congresso Nacional deve estar atento ã mobilização e ação das Forças

Armadas nas suas operações internas.

= TtleTO/JUSTIFICAÇio_-'PO=D"E"R:...::EXE=:::CUI=IVO=::...- •

tJ CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO ~
~

r-------------- AUTOI'l'---------------l:J roISTI'lUINTE ITl\MAR FRANCO

r:;-r---------- Pl.l!HÂR10/cONlssio/sUBCOIllIS~io----------__,

CCMISSÃO DE ORG/INIZA@ DOS J?C1)E!lES E SIS~ DE GoI1ERNO

~
~

Dê-se nova redação ao art. 10. inciso I:
Elimine-se o inciso XXIV, do art. 10 das atribuições do Poder Executivo

I - nomear e exonerar. após aprovação pelo Congresso"Nacional o Primei

ro-Ministro e os Ministros de Estado.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA Constitui entrave, tal inciso, ã ação legislativa.

~
~

Suprima-se o inciso XXIX do art. 10 das atr íbuâcêes do Poder Executivo:

r:-. Pl,.EH...RIO'CONlSSio/SUBCO ..ISSio'---------~-,

• CCMISSÃO DE ORG/INIZAÇÃO DOS J?C1)ERES E SI~ DE GQ\IE:RN)

r.;_:.....- TEXTOlolUSTIf"ICAÇio ,~
~

No regime que se propõe parlamentarista não há ato, politicamente rel~

vante, do que a aprovação pelo Congresso Nacional do Primeiro-Ministro e Ministros
de Estado.

Dê-se ao art. 10, inciso X, a seguinte redação:
JUSTIFICATIVA

Inciso.X - Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente.
Não há como distinguir os Ministros de Estado na Moção de Desconfiança.

JUSTIFICATIVA_

r;-r TEXTO/,JUSTIFICAr;ÃO -,

Dê-se ao art. 14, das atribuições do Poder Executivo, li seguinte redação

~
~

= PL~H ...AIO/COHISsio/suacOllllssÃO----------_,tJ CCMJ:ss1lD DE ORG1\NIZAÇÃO DOS J?C1)ERES·E SISTEMA DE GQ\IE:RN)

EMENDA
300035-4

Não há como pedir a reconsideração do Congresso Nacional.

tJ CONSTITUINTE ITAMAR FRA.'lCO

=---------------- TEXTOlolUSTII'ICAÇio----------- -,

Dê-se nova redação ao art. 10, inciso XIV das atribuições do Poder

Executivo:

Art. 14 - Compete ao Presidente da República nomear o Primeiro-Ministro

e os demais integrantes do Conselho de Ministros após a apr.e.

vação pelo Congresso Nàcional.

XIV - celebrar tratados, convenções e quaisquer atos internacionais
sempre "ad referendum" do Senado Federal, vedada a vigência pr~

visória em qualquer hipótese.

JUSTIFICATIVA

A ação parlamentar se faz sentir pelo Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

o tratado internacional, sendo norma jurídica, nada mais lógico que
seja submetido, no caso, ao Senado da República.
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COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO <Xl-lIssJIo DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

fJ CONSTITUINI'E ITI\MAR FRANCO I~
tJ,---------- PLlNARIO/CONISSAO/SUBCOMI'SAO---------__

J
~

~
~

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

.- PLENARIO/CONI'SÃO/SUBCON1SsÃO-----------

tJ
f':"l---------------- TEXTO!olUSTlfICAÇÃO'----------------, 1":'1,--------------'---- TI:XTO/JusTlI"ICAqio----- ---,

Elimine-se o § 39 do art. 14 das atribuições do Poder Executivo. Elimine-se o art. 20 e seus parágrafos 19 e 29 das atribuições do Poder
Executivo.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A moção reprobatória não pode estar condicionada a um detenninado perí~

do: deve ser ampla. Não deve haver cerceamento à ação legislativa. Toda vez que ocorrer um

impasse na indicação do Primeiro-Ministro, cujo nome haverá de ser sempre aprova
do pelo Congresso Nacional, é de se-convocar eleições gerais. extraordinárias,

por ser este mecanismo próprio de um sistema Parlamentarista, para solucionar as
crises políticas.

EMENDA
300041·9

CXMISsJIo DE ORQlNIZAÇIiQ OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CCNSTITUINTE ITI\MAR FRANCXJ

,...---------- Pl.fNA"10/cOl,tlSsÃo/sUBCOM'SSÃO _

f!J

EMENDA
300045·1

CONSTITUINl'E ITAMAR FRANCO

<Xl-lISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS mDERES E SISTEMA DE GOVERNO

.-:;,-----1----- PLt:HARIO/cONlssÃo/aullcoIolISSÃO ,

/31.-------------- AUTOI'-------- _

r
Dê-se nova redação ao art. 15 das atribuições do Poder Executivo:

r:-T--------------~----""-TEXTO!olUSTIFICAlfÃO----- -,.. ---,

Art. 15 - A qualquer momento poderá a Câmara dos Deputados, por inici~

tiva de no mínimo 1/3 (um terço) e p,elo voto da maioria dos

seus membros, aprovar moção de desconfiança individual, plü

ralou coletiva, conforme se dirija - respectivamente - a um

determinado Ministro, a mais de um ou ao Conselho de Minis

tros como um todo, incluído o Primeiro-Ministro.

f':"l----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio---;- -,

• Dê-se ao art. 21, das atribuições do Poder Executivo, a seguinte reda
cão:

Art. 21- O Presidente da Repúbl}ca poderá dissolver a camara dos Depu

tados e convocar eleições extraordinãrias após a aprovação da
terceira Moção de Desconfiança.

JUSTIFICATIVA

A Cãrnara dos Deputados não deve estar sujeita ao prazo de seis meses
decorri<;jo da apresentação do Plano de Governo.

JUSTIFICATIVA

o Presidente da Repu1blica não deve ter o poder discricionário de dissol

ver a Cãrnara dos Deputados antes da terceira Moção de Desconfiança.

CCNSTITUINl'E ITI\MAR FRANCO

f':"l---------------- TEXTO/JUSTIFICAqio--- -,

CCMISsJIo DE ORQlNIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

CCMISsJIo DE ORGANIZAÇIiQ DOS mDERES E SISTEMA DE GOVERNO

r;;----------------TEXTO/.lUSTIFICAÇiO------ -,

Elimine-se o art. 18 e seu parágrafo único das at.rabuâçôes do Poder
Executivo.

CONSTITUINl'E ITI\MAR FRANCO

,-----_---_ PLENAflIO/cONI5sio/suacONlssio-- _

tJ
~
~

Elimine-se os parágrafos 19, 29 e 39 do art. 21 das atr-íbuícões do
Poder Executivo.

JUSTIFICATIVA

Não há como aceitar a vedação à ãrrícíat.iva de mais de três Moções que

detennme a exoneração do Primeiro-Ministro ou do responsável por àquele Mmisté

rio, dentro da mesma sessão legislativa. Tal vedação seria mutilar o processo Par
lamentarista.

JUSTIFICATIVA

Deve-se evitar, sempre, o cerceamento da ação do Poder Legislativo.

r:-T TEXTO/.:JUSTIFICAÇio -,

CONSTITUINl'E ITI\MAR FRANCO

=SSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

-r-~--------- PI.UARIO/CONISSÃo/sUBCQ'J:lSSÃo-----------

tJ
~
~

CCNSTITUINI'E ITAMAR FRANCXJ
EMENDA
300047·8

SUprima-se, no parágrafo único do art. 19 das atribuições do Poder

Executivo a frase: "aos quais não caberá idêntica Moção nos seis meses posterior~;.

à data da posse".

..".,----------------TEXTO/,JuSTlfICAÇÃO'----------------,

Elimine-se o § único do art. 22 das atribuições do Poder Bxecutavo ,

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Manter o texto seria um cerceamento à ação do Poder Legislativo.
Deve-se evitar o cerceamento do Poder Legi.s.latívo ,
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1':'1.----------------TUTO/.IUSTlfICAÇÃO-----------------,

~
~

a::NSTITUINTE I~ FRANCO

r:-.---------- PLU"AIO/cONl'do/SUDCONlssio --,

a::m:SSÃO DE ORGI\NIZAÇÃO DOS POOERES E SIS~ DE GOIIERNO

1'::'1---------------- TEXTO/dUSTI'ICAÇio--- ---,

~
~c:a.rrSSÃO DE OBGANIZAÇÃO DOS PCDERES E SIS~ DE GOVERNO

CCI!lSTITUINTE I~ FRANCO

m.---------- PLEHAR10/CQNI5SÃo/sUICOMISSÃO-----------

C-

Dê-se ao art. 2S, das atribuições do Poder Executivo, a seguinte reda-
cão:

Elimine-se do art. 42, das atribuições do Poder Executivo, a seguinte
frase: "mesmo que sejam produzidos pelo seu voto".

Art. 2S - Os Deputados Federais, eleitos em eleição extraordinária, t~

rão mandato de tempo igual àquele que faltar para o término
da legislatura.

JUSTIFICATIVA

Torna-se mais clara a redação do art. 42.

JUSTIFICATIVA

Esta redação torna mais clara a referência ao mandato dos senhores dep~

tados eleitos em eleição extraordinária.

CONSTITUINTEI~ FRANCO

m,.---------- PLENAA10/COIrl\ssÃo/sUBCOMlssioC Wo!ISSÃO DE ORGI\NIZAÇÃO DOS PCOERES E SI5'l»1l'. DE GOIIERNO

EMENDA
300053·2

CCI!lSTITUINTE I~ FRANCXJ

m'---------- PLEHAR10/cOI.IlS$io/aUBCOl,l.ssioC a::m:SSÃO DE ORG1lNIZAÇÃO DOS PCDERES E SIS~ DE OOVERNO

~
~

""'----------------TUTO'dUSTIFICAÇÃO----------- ---,

Suprima-se no art. 45, das atribuições do Poder Executivo, a seguinte

frase: "e não será passível de emenda em um prazo de S (cinco) anos".

r.1---------------- nxTot.lUSTI'ICAÇ;.O-- -,

JUSTIFICAÇÃO

Elimine-se o art. 26 e seus parãgrafos, das atribuições do Poder Execu

tivo.
Deve-se sempre evitar a rigidez na fixação de prazos.

"" TEXTO/dUSTIFICAÇ;,O----------------,

JUSTIFICATIVA

Restrição ao livre exercício da ação legislativa em um regime Par Iamen
tarista.

a::NSTITUINTE rrAMIIR FRANCO ~
~

r.1r---------------- TEXTO/olUSTlflCAÇ;.O- -,

No art. 27, das atribuições do Poder Executivo, onde se lê 35 (trinta e
cinco) anos leia-se 21 (vinte e um) anos.

Dê-se ao art. 47, das atribuições do Poder Executivo, a seguinte reda-

Art. 47 - As Constituições dos Estados adaptar-se-ão ao sistema de G~

vemo, instituído por esta Constituição, no prazo de seis
meses, a partir de sua promulgação.

§ único - para os fins previstos no caput manter-se-ão os prazos dos

atuais mandatos eletivos estaduais e mmicipais.

cão:
EMENDA
300050·8

CCI!lSTITUINl.'E rrAMIIR FRANCO
f:.--------------AtJTOIr

rnr - - - - - - - - - - PLItNAIUo/cO&llSSÃo/sUIlCOWISSÃOC c:a.rrSSiío DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIS~ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Não se pode distinguir os membros do Congresso Nacional pela sua idade.

Lembre-se que os Ministros de Estado podem ser escolhidos entre brasileiros maio

res de 21 anos na conformidade do art. 36 composto pela Subcomissão do Poder Legi.!
lativo.

Nada mais do que lógica a adaptação das Constituições dos Estados ao

sistema de Governo instituído pela nova Constituição, com prazo determinado de

seis meses.
Essa nova adaptação não deve servir a manobras prorrogacionistas de man

datos eletivos, eis a razão do § único desse artigo.

r.1---------------- TUToJ"usT1FICAÇÃO'------ -, a::m:BSÃO DE ORGllNIZAÇÃO DOS PCDERES E SIS~ DE GOVEI1NO

r:T-------------- ÁUTOft'------- _

wr---------- PLf:HARIO/cONlSSÃO/SUIlCON1SSÃO

(- CCMISSÃO DE ORGI\NIZAÇÃo DOS PCDERES E SI5'l'EMI< DE GO\lERNO

EMENDA
300051·6

CCI!lSTITUINTE I~ FRANCO

,--- Pl.fHARIO/cONISSÃo/suBcoausdo,----------~

tJ
~
~

""' TEXTOIJUSTIFICAÇÃO'-------------------,

Dê-se a seguinte redação ao inciso VIII do art. 41 das atribuições do
Poder Executivo: Ao § 1\' do art. 48, das atribuições do Poder Executivo, dê-se a segui!!.

te redação:

VIII - Seis cidadãos natos, sendo dois indicados pelo Presidente da
República e quatro pelo Congresso Nacional, com mandato de 2
(dois) anos, vedada a recondução.

19 - A Comissão de Transição compor-se-á de 9 (nove) membros, sendo
3 (três) indicados pelo Presidente da República e 6 (seis) pelo

Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Nacional.

Não se distingue idade e a indicação deve ser feita pelo Congresso
A indicação não deve ser feita pelos Presidentes da Cãmara dos Deputa

dos e Senado Federal, e sim pelo Congresso Nacional.
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~
~

,..---------- 'LlNAlIllO/cow.sdo/sU8COIll18SÃO _

p?COM.da ORGANIZACÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

l: Constituinte JOst LOURENCOEMENDA

300056-7
a:MrSslIo DA ORGANIZAÇ1\O oos PODERES E SISTEMA DE OOVERNO

€ohsb±tainne WALDEeK ORNELAS
,...- PLEHÁRlo/eol.llssÃo/sU8CON.SSÃO--- _

l-?

0--------------AUTOR---------------

t

..",-------- TEllTO/,JUSTIFICAÇÃO -,

Emenda ao anteprojeto da Subcomissão do

Poder Leg~~~ativo.

..,,---------------T!XTo/~unlflc.oio-------- ...,

Sejam incluídos os seguintes dispositivos no anteprojeto da Subcomi~

são do Poder Executivo:

"Ar't. A Lei organizará o Serviço Jurídico da União,quê compre~~

de os assistentes jUr'ídicos, procuradores e advogados da administra-
ção direta, das autarquias, das fundações e empresas públicas.

Ar't. O Serviço Jurídico da União tem por Chefe o Consultor Ge
ral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre os ci

dadãos maiores de trinta anos, de notável saber jurídico e reputação
ilibada.

§ 19. Os membros do Serviço Jurídico da União ingressarão nos
cargos iniciais de carreira, -medd.arrre concurso público de provas e
tftulos; após dois anos de exercício, não poderão ser demitidos se
não por sentença judiciária ou em virtude de processo administrativo

em que se lhes as s egur-a ampla defesa, ne.n z-emcv.ídos a 'não ser median
te representação do Consultor Geral da RepÚülica, ou na forma que a
lei dispuser, com fuadamento em conveniência do serviço.

§ 29. Os membros do Serviço Jurídico da União terão, no que
couber, as mesmas atribuições, impedimentos e prerrogativas, e o me~

mo negâma jurídico-remuneratório do Ministerio Público da União."

EMENDA
300057-5

omissão de Or ani a ão dos Po eres Sistema de G n

Incluir no Art. 149, Inciso I, dentre os casos previstos:
- Superintendente Regional de Desenvolvimento.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de dar adequado tratamento constitucional às Regiões
conforme normas já aprovadas em outras subcomissões. Embora formal
mente de segundo escalão, os Conselhos Deliberativos das Superinte~

dencias Regionais de Desenvolvimento envolvem alta representativid~

de polItica, sendo composto por governadores dos estados da região
respectiva. Tratam-se por isto mesmo de orgãos singulares, justif!

cando-se o tratamento que se pretende dar.

,.,.,- PLEHARIO/coUISSÃO/SUBC"OUISSÃO--- --,

..",- TEXTO/.JUSTIFICAÇÃO -,

p1
,...- AUTOR--- _

,
_ DEPUTADD ANTDNIO SAI IM ClrnIATI

Do Poder Legislativo
Seção I

Do Congresso Nacional

......................................................................
Art. 2º: A Câmara dos Deputados compõe-se de até 203

(duzentos e três) representantes do povo, eleitos dentre cidadãos'
maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos,'
por voto direto e secreto, em cada Estado, Território e no Distri
to Federal.

§1º-Cada Legislatura durará quatro anos.
§2º-Observado o limite máximo previsto neste artigo,

o número de Deputados por Estado e pelo Distrito Federai será est~

belecido pela Justiça Eleitoral, para cada Legislatura, proporcio
nalmente à população, com os reajustes necessários para que nenhum
Estado ou o Distrito Federal tenha menos de quatro Deputados.

§3º-Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Territi
rio será representado na Câmara Federal por dois Deputados.

§4º-No cálculo das proporções em relação à popula-'
ção, não se computará a dos Territórios.

JUSTIFICAÇÃO

1. O Serviço Jurídico da Un~o abrange o grupo de catego-
rias funcionais integradas de class~ c~nstituídas de cargos de pro

vimento efetivo e que são inerente1 a atividades de natureza jurídi-

ca, contenciosa e não contenciosa, integrantes do Poder Executivo
da União e de suas autarquias e que envolvem a atribuição geral
de velar pela observãncia da Constituição, das leis e dos atos e
manados da Poder Público e atribuições específicas de defesa dos
interesses da Fazenda Nacional e das Autarquias Federais, o que
lhes exige, além dos conhecimentos do direito em geral, um perfe!
to domínio dos diversos ramos do Direi~o ?Úblico (Constitucional,
Processual, Administrativo, Previdenciário, Tributário,etc) que,
por seu turno, supõe uma aprimorada especiaíização'no Direito Pr!
vado (Comercial, Civil), em seus diversos'institutos, a fim de
que possam orientar a Administração Pública no sentido de evitar
as distorções que tanto prejuízo podem causar ao interesse colet!
vo, com reflexos danosos sobre os milhões de contribuintes e o e
rár'io público.

JUSTIFICATIVA

_Existe, indubit8velmente, séria distorção numérica'
relacionada à composição da Câmara Federal. Os Territórios e Esta
dos menos populosos têm, em proporção a seu pequeno eleitorado, o
que podemos chamar de super-represent€ção.

~ portanto, absolutamente indispensável que nos dete

nhamos, com seriedade e bom-senso, no reexame dessa questão, pois,'
a continuarmos no mesmo compasso, a tese da proporcionalidade, sem'

dúvida, em pouco tempo nos levará a uma Câmara de proporções desco
munais. E, o que é pior, cada vez mais inoperante.

Precisamos obter uma fórmula que permita o máximo de

equilíbrio, em termos de representação popular cameral.
O objetivo primordial da medida é o de agilizar a at!

vidade legislativa na Casa, uma vel que uma quantidade substancial

mente menor de representantes propiciará melhor utilização dos re
cursos materiais e humanos da Câmara dos Deputados, em benefício do

trabalho parlamentar.
Cóntará, dessa forma, o Deputado com infra-estrutura'

mais adequada, tanto do ponto de vista de espaço e de recursos adml

nistrativos, com influências positivas na qualidade e, mesmo, na
quantidade de sua produtividade.

2. Sua área de competência é distinta da atribuída ao

Ministério PÚbÍico da União pois, enquanto este é um organismo
qqe funciona junto aos juízes (Poder Judiciário), o Serviço Jurí
dico da União é 0< órgão de defesa do Poder Executivo, em Juízo e
fora dele. Ao Ministêrio ~Úblico da União compete a defesa jud!
cial dos interesses da Fazenda~~. O Serviço Jurídico
da União, por seu tUr'no, defende, principalmente~ os interesses
da Administr'ação indireta em Juízo. Se os interesses defendidos
pelo Ministério Público da União são fazendários, os defendidos
pelo $erviço Jurídico da União são para-fazendários: há, assim, ~

quivalência entre a atuação dos me~os de um e de outro órgão da
União.

3. O DASP, em parecer proferido'no processo n9 30.381/72

(DOU ~e 29.06.72), reconhece a absoluta identidade entre a ativida
de dos Procuradores da República e a dos Procur'adores Autãrquicos,o

que se pode estender a todo o Serviço Jurídico da União (Procurado
res da Fazenda, Assistentes Jurídicos ,etc.)," confo:rme se verifica
em trecho abaixo transcrito:

"Divide-se, assim, o Serviço Jurídico da União e das Au
tarquias em dois grandes grupos, que, emBora de complexi
dade e responsabilidades equivalentes, têm atuação dis=
tinta, no momento em que funciona junto ao Contencioso 
(os Procuradores da República e os Procuradores Autárqui
cos, absolutamente idênticos) e o outro desempenha as
suas atribuições sem atividade contenciosa (Consultores
Jurídicop), embora haja, como se acentua no Parecer nO
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EMENDA

300059·1

CONSTITUINTE HENRIQcE EDUARDO ALVES

Emenda n 9

=r----------- .L~"ÁlW)/eaw.\ssi.a/&Usc:D.I~----- ....

ORGAN~AÇÃO PODERES SISTE~~ DE GOVERNO

=--------------__ TUTD/oIUUII'ICação ,

r.-r-------------- auTO. - - - - - - - - - - - - - - --,1-090, de 1970, da douta Consultoria Geral, citado no i
tem anterior, um paralelismo entre tais fU~ges,pois am
bas exercem na defesa dos interesses da Uniao e suas Au
tarquias."

Além do mais, o Serviço Jurídico da União tem também a
tribuições de consultoria (o que não Ocorre com o Ministéri~ Públi
co~; com o objetivo de orientar a Administração PÚblica no campo j~

~ídico, e de prevenir demandas judiciais.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA

300061-3

~
~

Acrescente inciso XII do artigo 59 do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Legislativo:

Das atribuições do Poder Legislativo

"ART. 11 - Elimine-se o § 2Q. Renumerem-se os demais pará

grafos, subsequentemente após a alteração".

Disposições Transitórias

Acrescenta parágrafo único ao artigo 45 com a
seguinte redação:

Parágrafo unlCO: - Realizar-se-ã no dia 15 de
.novembro de 1989 as eleições previstas no artigo 59 da SeçãoI
referente ao Poder Executivo.

Seção IX

_ Embora previsto que o mandato do Presidente da
Republica é 5 (cinco) anos, não foi fixado no anteprojeto a data
da próxima eleição. o que estamos propondo através desta emenda.

Entendemos que o citado parágrafo contradiz o

pr~prio art. 11, que dispõe sobre a inviolabi
lidade por atos praticados durante o mandato.
A não contagem do prazo de prescrição possibi
lita a abertura de processos contra parlamen
tares (ex-) quando do encerramento de seus

mandatos por opiniões, palavras ou votos que
certamente não teriam necessidade de proferir
se não estivessem no exercício de mandato pa~

lamentar, na defesa de ações que considera
justas, na fiscalização de atos dos setores •
públicos e privados e que eventualmente podem

ferir interesses ou suscetibilidades de pes 
soa (s) ou grupos.

f: CONSTITUINTE BOCAYUVA CÜ~HÃ

.------------ ,I.IIrlÁ"lo/cow.ssi"o/IUSCOlllSdo-- _

ffiOMIsslíO DA ORGANIZAÇIíO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO]
=------------- TE.:nO/,\usTlflt..çio _

=------------- TEXTD/olUS1'lflCAÇio -,

(=l-------------=O-=S""MIR"t-I-M-A-

Processo Ci~il.e Administ:ativo. ._
Representaçao das autarqu~as da Un~ao enl Juízo por
seus Procuradores.
Inexistência, no caso, de mandato "ad judicia".
Aos Procuradores Autárquicos atribui a lei a represen
tação judicial das autarquias em Juízo. 
Essa representação não se baseia em mandato, mas no
exercício do cargo, fato que se presume conhecido.
Aplicação da Lei n9 2.123, de 19 de dezembro de 1953.
Procedentes."

6. Ademais disto, o próprio legislador, afirmando
se entendimento, em todas as leis posteriores ã Lei n9 2.123/53 se
pre deu tratamento especial aos Procuradores Autárquicos, na condição
de equiparados aos membros do Ministério PÚblico da União, ;'alendo e
xemplificar com as seguintes: Leis n9s 2.588/55; 3.414/58 (art. 14)
4.069/62 (art. 17); 4.345/64 (art. 26); 4.439/64 (art. 14);4.863/65 
(art.65, Tabel.a "B", Anexo IX); Decreto-lei n9 81/66 ("D-4,Anexo
VII); Leis n9s 5.368/67 (art. 19); 5.552768 e Decreto-lei n9 376/68.

7. ~ inequívoco e inconteste que a Lei número 2.123/
53 equipara os procuradores Autárquicos aos membros do Ministério P~

blico da União, envolvendo e abrangendo, nesse significado, os co~

aeitos de atribuições de encargos, de ~errogativas e de remunera-
ção; não só portanto as mesmas atrib~içõfts, os mesmos impedimentos e
as mesmas prerrogativas, mas o propósito inquestionável do legisla
dor no sentido de garantir àqueles os mesmos encargos e a mesma re

muneração.
8. Não havendo, como de fato não há, norma legal
de igualou superior hierarquia revogando a Lei número 2.123J53, ~

sulta evidente que ela c;ntinua vigente, não havendo diferençar-se
Procuradores Autárquicos e Procur~dor~s da RepÚólica, fato, aliás ,
reconhecido pelos nossos Tribunais, como é o aáso do seguinte Acór
dão do Egrégio Tribunal Federal de Recursos (DJ de 23.05.85), ver
bis:

Impõe-se, desse modo, no interesse da própria União e.
por ser medida de justiça, que se dispense aos membros do Serviço
Jurídico o mesmo tratamento dispensado aos membros do Ministério P~

blico, outorgando àqueles as mesmas atribuições, impedimentos e
prerrogativas destes e, a~nda, o mesmo regime jurídico-remuneratório
pois que a atividade de ~os os órgãos guarda perfeita identidade e
semelhança, e está a exigir do lesislador que estruture e discipline
essas carreiras de maneira unifopme a bem dos interesses da Adminis
tração PÚblica e da Fazenda Nacional, através de lei orgânica própri-

a.
~. Os Procuradores Autárquicos, na verdade, sempre ti

veram as mesmas atribuições, impedimentos e prerrogativas dos membros
do Ministério P~lico da União, gozando, assim, de iguais vencimentos
privilêgios e vantagens dos procuradores da República, por força do
que dispõe o art. 19 da Lei n9 2123, de 19 de dezembro de 1953.

5. Também na área da Consultoria Geral da RepÚblica,o '
reconhecimento dessa igualdade sempre foi matêria pacífica, merecendo
citados, dentre outros, os pareceres H-004/64 - DOU de 01.06.64, pági
nas 4641/43; H-295/66 - DOU de 10.02.66, página 1634 e H-332/66 - DO

de 12.05.66.

9. De resto, os advogados das Fundações e Empre-
sas PÚblicas se equipar~, por sua vez, e em razão de suas atribui
ções, aos Procuradores Autárquicos.

Art. 59 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XII - legislar sobre materia financeira.

JUSTIF ICA TIVA

~ legislação financeira tem sido, praticamente, atribuição
do Poder Executivo, atraves do Banco Central do Brasil, que, por
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meio de Resoluções, circulares, revoga até a Legislação Ordinãria
Federal.

Para evitar os abusos correntes no sistema financelro que
tem causado enormes prejulzos ao Pals, é fundamental que seja de
competência exclusiva do Congresso Nacional legislar, integralmen
te, sobre matéria financeira.

Sala das Sessões, em

peito às atribuições de fiscalizar os atos do Poder Executivo.
t fundamental que o Instituto das Comissões Parlamentares

de Inquérito, retome a inteireza de suas prerrogativas, para que o
Legislativo possa, na verdade, exercer a sua função fiscalizadora.

O autoritarismo, minimizou aquele Instituto, subordinando-o
a regras tão limitadas que, praticamente, impediu. a sua livre exi!

tencia.
A presente emenda pretende.revigorar o Instituto, de forma

a restabelecer parte substancial das prerrogativás do Legislativo.

(Esta ê uma sugestão do Constituinte Brandão Monteiro) Sala das. S€ssões, em
(Esta é uma sugestão do Constituinte Brandão Monteiro)

r.r---------------ruro/Jusn"cAçio-- -,

JUSTIFICA TIVA

~
~

CONSTITUINTE A~CIO NEVES

"Art. 59 ••.••.••••.•..•• o o o ••••••• o •••••••••••••••

II - aprovar os tratados ~~iOOÀ~ celebrados
pelo Presidente da República, exceto os que
visem simplesmente a executar, aperfeiçoar ou
interpretar obrigações ou direitos estabele
cidos em tratados pré-existentes; os que aju!
tem a prorrogação de tratados e os de nature
za administrat1va. O Congresso Nacional será
notificado, para seu conhecimento, da cele
bração-destes tratados, com indicação precisa
de seu carãter-e conteúdo, imediatamente após
a conclusão dos mesmos".

Dê-se ao 2nciso I do art.59 do Anteprojeto da Subcomissão

do Poder L6f1slativo a seguinte redação:

A nova redação que se imprime ao inc1so II do art.59 do An

teprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo é originãrio da neces

sidade de se conferir ao Executivo maior flexibil1dade na conclusão

de ajustes 1nternacionais rotineiros, sem importãncia transcendente

r.r---------------TEXTOIJUSTlftICA"io----- --,

r:-r---------'LU.."IO/COl,lls$iO'IUICOIlISdo _

• COMISSÃO DA ORG.DOS PODERES - Subcomis.do Poder~

W,-------------AUTOIt

t
EMENDA
300062-1

XIII - Autorizar e aprovar emprestlmos, operações e obrig~

ções externas, de qualquer natureza, contraldas ou garantidas pela
União, Territõrios, Distrito Federal, Municlpios, entidades da admi
nistração direta ou sociedades sob seu controle.

Das atribuições do Poder Legislativo

Acresente lnciso XIII ao artigo 59 do Anteprojeto dó Subc~

mtssão do Poder Legislativo:

Art. 59......•.•...........•..........••••••.•....•••..•..

o gigantismo da dlvida externa, contralda à revelia da Na
ção e do Congresso e que hoje constitui ameaça à prõpria soberania
da Naçã~ comprova a importância de se fixar, sem meias palavras, a
competência do Congresso para autorizar e aprovar empréstimos e
obrigações externas.

Um simples decreto-]ei, expedido no auge d? autoritarismo
subtraiu ao Congresso a competência para examinar o endividamento
externo, possibilitando que a negociação da dlvida em 1983 fosse
feita com grave lesão ã soberania e aos interesses nacionais.

Wr--------------AUTOII:

r: CONSTITUINTE BOÇAYUVA CUNHA

Sala das Sessões, em

(Esta ê uma sugestão do Constituinte Brandão Monteiro)

ou de natureza puramente administrativa. t preciso esclarecer que se

trata de atos baseados em tratados pré-existentes e já aprovados pe
lo Congresso Nacional.

r;-r TfXTO/.JuSTIf'ICAÇio --,

JUSTIF ICA TIVA

t evidente que .sta interdependência e autonomia pressupÕe
a retomada das prerrogativas do Legislativo, mãxime no que diz re~

- As Comissões Parlamentares de Inquérito no exerclcio
de suas atribuições de investlgação terão os mesmos poderes e 1imi
tações das autoridades judiciais.

EMENDA

300065·6

JUSTIFICATIVA
Tradicionalmente, desde a sua cr1ação em 1896, o Ministerio Pú

blico junto ao Tribunal de Contas da União tem tido organ2zação prõ

Deputado ARNALDO PRIETO - Con~tituinte

= Tr.:XTO/olUSTlf'ICAÇio -,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTgRIO PUBLICO
EMENDAS AO ANTEPROJETO APROVADO EM 25-05-1987

EMENDA SUPRESSIVA
Suprimam-se as seguintes expressões nos artigos e incisos aba!
xo mencionados:
Art. 43 - Inciso I: ""0 ao Tribunal de Contas da União ... "
Art. 54: " ... do Tribunal de Contas da União ••. "
EMENDA ADITIVA
Acrescente-se um §. 29. ao Art. 46, com a seguinte redação:
"Art. 46 - 29 - Estendem-se aos membros do Min2stério Público

junto ao Tribunal de Contas da União todas as
garantias, dire1tos, vantagens, deveres e im
pedimentos previstos nesta Constituição para
os demais membros do Ministério Público Fede
ral".

,- -= PLI!N.."IO/Cow."io/IUIlCOMI5Sio

{:.J a::msSll.O DA ORGIlNIZAÇ/iO lXJS PaJERES E SISTENA DE GOVERNOEMENDA
300063-0

Uma das questões mais importantes na consolidação do pro 
cesso democrãtico, é a manutenção objetiva do princlpio da autono
mia e independência dos podere~ Legislativo, Exeçutivo e Judiciã 

rio.

Das Comissões

No Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, inclua
onde couber:

r-- 'l.f"'..'UO/COU1SSÃO/SullcOMlas,;o -,

egOMISS~O DA ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN~

r--------------.UTO. - - - - - - - - - - - - - --,l:J CONSTITU lNTE BOCAYUVA CUNHA
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~
~

JOSÉ GENOINO NETO

COM. DE ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVE:RNO

...", PLENi."10/cONISSÃo/IU8COIIIISSio---__-.., ~~

1iJ,--------------A~TOq-------------~

êpria e especializada, nunca inte~rada ao Ministério Público Federâl~
embora integrando o Ministério Publico da União.

Por outro lado, - o que é mais relevante _, o }jinistério Pú
btico junto ao TCU tem característica peculiar, que o distingue dos
demais ramos - comum e especializados -, pois age perante T'r i.bunaI
não judiciário, onde inexiste processo n~ acepção 30 D2reito Proces
Süãl ou Cnmlnal. -

O TCU não é ramo do Poder Judiciário, tanto que nenhuma Carta
Magna assim o arrolou, como tampouco o faz o presente Anteprojeto(cL
art.l~.eincisos). Daí a sua singularidade e a conseqUente singulari
dade do Ministério Público que oficia junto ao mesmo Tribunal. -

D5-se a seguinte redação ao §9 2 e seus ítens § e ~ ~ do
16 do ante projeto do relator.

artigo

§ 82 A convocação extraordinária do Congresso Nacional far
se-á:
a) pelo seu Presidente, em caso de decretação de estado de
sítio;

b) pelo Presidente da República, ou por um terço dos seus
membros, com especificação das matérias que serão objeto de
deliberação.

~
~

.1 U D I C I A R I O

DOS PODERES E SISTEMAS DE GOV.

PODER

DA ORGANIZA

DBPUTADO FRANCISCO 1lMARlIL
~--------- 'LIENÂRIO/COlill:ldofIU.COlfU:sio -,

r=T---------------TEXTOJoIUSTI'ICAOio---- ...,

Incluir antre os paragrafos 69 e 79 do art.
35, renumerando os seguintes, os seguinte parágrafo: JUS T I F I C A T I V A

"As Juntas de Conciliação e Julgamento serão
compostas por um Juiz Presidente, magistrado concursado, e dois Juizes
Cl~sistas r~presentantes de empregadores e empregados."

Dentro da perspectiva do restabelecimento das prerrogativas
do Congresso nacional, procuramos, com esta emenda, facilitar os
mecanismos de auto-convocação extraordinária do mesmo.

seguinte

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

Dê-se ao caput do artigo 22 e ao seu § 22, a

~ PLENÂAIO/cONISdo/IU.COIUtlSÃO----------~

AUTOR--------------j §tJ Constituinte RICARDO IZAR EMENDA

300069-9

~ TEXTO/JUSTIFICAÇi;o---------------....,

O anteprojeto da Subcomissão da organização,
do-l!oder Judiciário e do Ministério Público estabelece a composição'
dd Tribunal' Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho

tendo omitido a composição das Juntas de Conciliação e Julgamento. A.!!.
, JIlenda proposta supre a omissão.

redação:

"Art. 22 A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatro-

centos e oitenta e sete representantes do povo, eleitos,

dos direitos políticos, por voto direto e secreto em cada

Estado ou Território.

§ 22 O número de Deputados por Estado ou Distrito Federal

será estabelecido pela Justiça Eleitoral proporcionalmente

exercíciodentre cidadãos maiores de dezoito anos e no

r
JOSÉ GENOINO NETO

Estado tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados."~crescentar ao Ar•. 72 aprovado pela Sub-Comissão:
à população, com os ajustes necessários para que nenhum

b) Por iniciativa de qualquer membro do Congresso Nacional ,
lobrigado o Poder Executivo a presta~ por escrito,dentro
de dois meses, esclarecimentos ou justificativas sobre
qualquer ato ou omissão de sua responsabilidade.

Parágrafo Cnico: O não cumprimento injustificado, pelo
Presidente da República, do dever previsto neste artigo constitui
crime de responsabilidade.

JUS T I F I C A ç A D

Pretendemos, com a presente emenda, manter proporcionall

dade com a população, estabelecendo o mínimo de oito e o máximo de

setenta Parlamentares por Estado, pois, acreditamos que esses limi

tes propostos resguardam o equilíbio da Federação.

JUS T I F I C A T I V A Conforme está disposto no anteprojeto da Subcomissão do

Com a nova redação proposta, pretendemos tornar ~ais efetivo
e com maior amplitude os Requerimentos de Informações, hoje instr~

mentos inécuos, já que não são vinculados ~ obrigatoriedade de res
posta, por parte do Poder Executivo.

Poder Legislativo, São Paulo será duramente prejudicado por ser mais

populoso que muitos Estados, por exemplo.

Daí nossa preocupação em apresentarmos emenda com o i~

tuito de resgardar, inclusive, o equilíurio da Federação.
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Olr-se-á umrova rerl:J;ãJ ra Slcão V Art. 15, Parágrafo

l3nico.

Parágrafo l3nico ... A remuneração dos Deputados e Senadores será

suficiente para assegurar o exercício de atividades parlamentares.

JUSTIFICATIVAS

A redação apresentada no anteprojeto da subcomis

são não é a mais oportuna, pois permite distorções na sua ioteI:;,

pretação.

Entre as funções da Câmara dos Deputados, sem prejulzo do
equi11brio e da harmonia dos Poderes da Reoúb1ica, as modernas Con~

tituições jã acolheram o instituto do voto de desconfiança a ~ini~

tro no Regime Presidencialista. A própria Constituição de 1967 jã
rompera com a C1~ssíca e esquemãtica separação dos poderes, ao obri
gar os Ministros de Estado a comparecerem perante a Câmara do~

De~utados, o Senado, ou qualquer de suas Comissões para prestarem,
pessoalmente, informações, sancionando a ausência sem justificação
como crime de responsabilidade.

A inovação proposta, de se atribuir ã Câmara dOS_Deputados
o poder de decidir, por maioria absoluta. pela destituição d~ Mini~

tro de Estado servirã para restabelecer o equi11brio e a harmonia
entre os Poderes da República, hoje ameaçados pela hipertrofla do
Executivo. Com esta medida seriam evitadas crises po11ticas decor
rentes do conflito entre a Câmara dos Deputados e um ou mais Mini~

tros de Estado.

Hoje o poder legislativo tem que-tomar frente na

luta do resgate de nossas instituições e é' a partir dessa nova

carta que poderemos demonstrar à sociedade que essa atividade não

é o fim, mas um meio dos homens lutarem para a melhoria da socie-

Sala das Sessões, em ,;"g &..r...~ &.. ~!(:,'a~

(Esta é uma sugestão do Constituinte Brandão Monteiro)

dade brasileira.

Subcomissão do Poder Executivo

Dê-se a seguinte redação ao Art. 14 do Projeto da Subcomissão do Po
der Executivo:

f" S,",d" C""~ "0'0 I I EMENDA I
Comí.ssão da Organização dos Poderes e Sistema de Governor.J-----....::.---=---- Pt.EHARID/co.. ISSÃO/SUBCO.. lssio ~ 300073-7

r;;--------------- TEXTO/JUSTlfICAÇio .....

EMENDA
300071·1tJ 'r.EHA"IO/co"ISsiD/cu~eo.u'sio ]

lXMIS9P rn CIDl'll7f(ID m; RJFR=S F 5TST,DEfTIyffi\O UI 9 fUMTS910 8Tffi , FGTS

l!J
C DEPUTADO MAGlITTO v i 1 eh

Inclua-se na Seção I do Art.3 o § 4Q,com

a requinte redação.
Art. 14 - Compete ao Presidente da República nomear o

Primeiro-Ministro, e, por indicação deste nomear os .dema í s integra,!!
tes do Conselho de Ministros.

O mandato dos Senadores será de 4 anos,

salvo a dissolução do Senado.
JUSTIFICAÇIlO

JUSTIFICA TIVA

O bicameralismo é uma normatização his

tórica em nossa formação legislativa federal. A justificação

para que se iguale os mandatos dos Senadores da República,com

os mandatos dos Deputados, seria proporcionarmos a obtenção

de uma maior sincronia na renovação das aspirações da socie

dade brasileirâ bem como das necessidades das próprias Unida

des Federativas.

A escolha e indicação dos Ministros é da respo~sa
bilidade do Primeiro-Ministro, que tanto poderá constituir um Minis
tério majoritário quanto um Ministério minoritário. de acordo com
as circunstâncias politicas, e como ocorre frequentemente nos regi
mes parlamentar~ A participação do Presidente da República na esco
lha dos Ministros é contrária à indole do regime parlamentar. -

r=-r------------- .UTO.-------------_,
Senador LUIZ VIANA

l!J AUTO"

(- CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA

,..--------- I'LENAAIO!CoN,ssio/suacoMlsslo- -,

têo~rss~o DA ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNq

~
~

r;-r TE:lCTO/JUSTIFICAÇio _,

Art. 16 do Projeto da Subcomissão do Poder Executivo:

Suprima-se o Art. 16

r=-r--------------- TEXTO/~uSTIFICAÇio---------------_,

Das atribuições do. Poder Legislativo

No Antenrojeto da subcomissão do Poder Lenis1ativo, inclua
onde couber:

Art .... - O 'linistro de Estado serã exonerado pelo Presi
dente da ~eoúb1ica, ou se aorovada a sua exonera cão nela maioria da
Câmara dos Deputados, em virtude de proposta subcrita oe10 me~os

por um terço dos Deputados, devendo efetuar-se a votação até 72 h~

ras após a sua apresentação.

JUSTIFICA TIVA

A atuação dos Ministros de Estado, auxiliares do Presiden
te da República, não pode ficar isenta da fiscalização e do contr~

1e po11tico e democrãtico exercido pela Câmara dos Deputados, ór 
gão da soberania popular.

JUSTIFICAÇIlO

Não parece aconselhável dar ao Senado Federal qual
quer participação na nomeação e permanência do MioJstério.

iiJ Dê-se a seguinte redação ao TOXTO"",""O""" l
Art. 25 do Projeto da Subcomissão do Poder Executivo:

Art. 25 - Os Deputados Federais eleitos após uma dissolução da
Câmara dos Deputados terão sempre um mandato de quatro anos. _
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r;-r----------------TEXTO/"uSTIFICAÇio-----------------,

Dê-se a seguinte redação ao art. 8º do

anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

JUSTIFICAÇ1l0

Não há por que serem os mandatos inferiores a quatro
anos, sobretudo, se considerarmos o que significam as eleições para
os candidatos, dadas as dimensões e a.9istribuição populacional dos

.Estados. Reduzi-los terá todos os incavenientes, e nenhuma vantagem
em nosso entender.

Constituinte LUIZ HENRIQUE

-;;-r---------- PLENARIO/coI.lISsio/sUBCOMl8SÃO-----------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

~
~

m----------------T.ElCTO/JUSTIFICAÇio-- __,

Art. 27 do Projeto da Subcomissão do Poder Executivo:

Dê-se a seguinte redação: "O Primeiro-Ministro é nomea
do pelo Presidente da República após consulta aos partidos que par
ticipam da Câmar~ dos Dep~tados: devendo a escolha recair em membro
do Congresso Nacl0nal.

previstosm~nal, ressalvados os casos

nesta constituição.

"Art. 8º - Salvo disposição constltucl0

nal em contrári~ as deliberações de cada

Câmara e de suas Comissões serão toma-

das por maiorla de votos, presente a

ma~oria de seus membros.

§ lº - As votações sobre o mérito das

matérias serão sempre pelo processo no-

~
~

~ Senador LUIZ VIANA
Omissão da ürqanízação dos puaeres e Slstema de Governo

~
• "-- PLENAAro/CONISSÃo/StllICONISSÃO

SubcQmissão do Poder Executivo---...---- --l

JUSTIFICAÇIlD

Num regime que se deseja parlamentar é normal que os
Mini~tros saiam do Congresso Nacional, sem qualquer limite de ida
de.Pltt governou a Inglaterra com pouco mais de vinte anos de ida
de.

§ 2º - O subsídl0 é devido ao Congre~

sista em função de seu comparecimento e

fetlvo e de participação nas votações."

JUSTIFICAÇÃO

,.", TUTO/olUSTlFICAljÃO -,

estabelece qualquer sanção ao parlamentar' ausente.

O anteproJeto inova ao permltlr que, sa!

vo disposição constitucional em contrário, poderá haver

deliberação no Congresso, com a presença de apenas um

quinto da constituição das Casas.

disposlçãoPor outro lado, em nenhuma

~
~Subcomissão do Poder Executivo

r:T--------------AUTOIl---------------

tando comentários os mais desairosos ao funcionamento do

Congresso nos últimos anos, foi a existência do voto de

Liderança, pelo qual poucos decidiam por muitos.

Agora, que eliminamos esse voto, o ante-

Art. 29 do Projeto da Subcomissão do Poder Executivo:

Suprima-se o item 111.

JUSTIFICAÇAO

Ora, o que ma1S causou celeuma, susci-

decidir por todos e ~sto em um dispositlvo constitucional.

Não se Justlflca que, alegando desln-

teresse de alguns em partlcipar dos trabalhos, engane-se

o povo, agora com amparo na proprla Constitulção.

Num regime parlamentar não pode ser da iniciati
va do Presidente a demissão do Primeiro-Ministro, que ficaría in
teiramente à mercê do Presidente da República, como ocorre do regi
me presidencial. Primeira-Ministro demitido por iniciativa do Pre~

sidente da República é a própria negação do regime.

proJeto permlte que um qUlnto dos parlamentares possa

No nosso entender, devemos criar rne~os

EMENDA
30008().O

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art.

26 do anteprojeto da Subcomlssão do Poder Legislativo ,

substituindo no "caput" e §§ a expressão "projetos de

. .
Art. 26 .............•.•......•.•.•......

lei" ou IlproJeto ll por propos1çao.

que obr~guem à participação e não incentivem a ausência.

Constitulnte LUIZ HENRIQUE

~ AUTOR---------------

re-r TEXTO/JUSTIFICAÇio ,

~ PLENARIO/cOM.SSAO/SU8COMISSÃO---------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

:r-------------AUTOIt--------·-------1 §
_==c::.=....::.::.::..::....;..;:;;.;;.;;-'-- ,----' EMENDA

300078-8

m~""""""""''''-i!.ó2.5'''-....,''-''-''-''''''......-'=-'''-'''............,Y.·flOf''USTI'IC...çiO----------------__,

Art. 41 - •.•.....•••..•..••.......•••....••.•..•••..

Dê-se a seguinte redação ao item VIII, do Art. 41 do Projeto da
Subcomissão do Poder Executivo.

r:T-:~-;--::--.,...._::_-_;_-ItLINAR10/CONISSÃo/IUICOMIUio-,---;--;- --,

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

VIII - Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35
(trinta e cinco) anos, sendo dois indicados pe
lo Presidente da República, dois eleitos pelo
Senado Federal, dois eleitos pela Câmara dos"De
putados, com mandatos de 4 (quatro) anos, veda~

da a recondução.

pa Senador LUIZ VIANA

JUSTIFICAÇAO

Pela sua natureza e pelas funções que lhe são re
servadas, o Conselho da República deve ser antes forte do que fra
co, sobretudo independente, condições que se me afiguram incomp~

tíveis com um exíguo mandato de dois anos.

§ 3º A proposição que receber parecer pe

la inconstltucionalldade ou contrárlo, no

mérito, das respectivas Comissões compe

tentes será tido como rejeitado.

JUSY]]!''][ICA«;:ÃO

O art. 26, quando se refere a ProJetos de

Lei na verdade tem um sentldo malS amplo, pois estão s~
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Isto torna inócua a dispOSição que cons!jeitos a rev1são também os proJetos de le1

tar e os projetos de decreto leg1slativo.

A$s~mt a expressão "proposição"

complemen-

parece-

dera crlme de responsabilidade_ o nao compareclmento

M1n1stro de Estado ao Congresso, quando convocado.

do

EMENDA
300083-4

Constituinte LUIZ HENRIQUE
f:Jr--------------AUTOR---------:-------

nos mais adequada.

O § 3" do proJeto reproduz o texto da

atual Constitu1ção, que se tem declarado 1nócuo no sen

tido de agil1zar o processo legislativo e valorizar os

trabalhos das Comissões.

Isto porque, o entendimento V1gorante é o

de que um proJeto só deve ser cons1derado reJe1tado,

se for aSS1m aeliberado por todas as Comissões,

que elas não seJam competentes quanto ao mér1to.

mesmo
r:-r----------------TEXT0/,JUSTll"fCAÇÃO-----------------,

r;-r-----------------TEXTO/.lUST1FICAÇio----- -------,

Constituinte LUZ4 HENRIQUE

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

~
~

Dê-se a seguinte redação ao art. 12, 1n

ciso II e ao art. 14, incisos I, II e III e paragrafo ú-'

nico, do anteproJeto da Subcomissão do Poder Leg1slativo:

"Art. 12 .••••••••••.••••••••••.••.••••••

........................................

Dê-se a seguinte redação ao "caput" do

II - aceitar ou exercer cargo, função

ou emprego remunerado nas ent1dades con~

art. 6" do anteprojeto da Subcomissão do Poder Leg1slat1vo: tantes do inciso anterior,

os de direção superior;

ressalvados

Depu-

"Art. 6" - A Câmara dos Deputados e o

Senado Federal poderão convocar o Pr1mei

ro M1nistro e os Ministros de Estado pa

ra prestarem, pessoalmente, ~nclusive às

suas Comissões, informação acerca de as

sunto previamente determinado."

................................................

Art. 14 - Não perde o mandato o

tado ou Senador;

I - Investido na função de Prime1ro-

Minlstro, Ministro de Estado, Chefe de

Missão Diplomát1ca permanente, Governa-

dor de Terr~tório, Secretário de Esta-

r;-r- TEXTO).lUSTIFICAÇio -,

Não está previsto no anteproJeto que as

autor1dades menclonadas no dispOS1tivo possam ser convoca

das e prestar informaç~o às Comissões, inclusive às Com1S

sões de Inquerito.

O que pretendemos na alteração é que os

plenários de qualquer das Casas possam determinar esse

comparec1mento.

supe-

havendo

de l1cença por periodo-rgual ou

r10r a cento e vinte dias. Não

do, do Distrito Federal, de Terr1tor1o

e de Prefeituras das Capitais, e em car~

gos de d1reção super10r nos órgãos e en

tidades da administração lndireta fede

ral;
II - que exerça, cumulat1vamente, car

go de mag1stér1o públ1CO ou privado ant~

r10r a diplomação; ou

III - licenciado por mot1Vo de doen

ça ou para tratar de interesses part1cu

lares.

Parágrafo ún1co. Convocar-se-á su-

plente nos casos de vaga, de investidu

ra em funções previstas neste art1go Ou

EMENDA
300082·6

Const:l ",,'" nte L_U_I_Z_H_E_N_R_I_Q.:.U_E -.l

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO nos PODERES

Dê-se a segu1nte redação ao inc~so I do

art. 10 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Leglslati-

vo:

suplente e tratando-se de vaga, far-se-á

eleição para preenchê-la Se faltarem

malS de quinze meses para o término do

mandato .."

Art. 10 ..................•..' ...••........

"I - julgar o Pres1dente da Repúbl1ca, o

Pr1meiro~ln1stro e os M1n1stros de Es-

uado nos cr1mes de responsab11idade; o anteprojeto, no 1nciso III do art. 14,

além de deixar para o Regimento Inte~o a def1nlção das

licenças que poderão ser concedidas ao parlamentar, repe

te o erro, salvo melhor Juízo, da Const1tu1Ção atual,qua~

DO. estabelece o prazo mínimo de licença a ser concedlda.

A redação constante do proJeto não perm! A r2gor, quando o d2Sposit2VO estabelece

Estado por crlme de responsabil1dade, a nao ser em cone

xão com o do Presidente da República.

te ao Congresso Nacional o Julgamento de um M1n1stro de que nao perderá o mandato quem t1ver licença por um per1~

do igualou super10r a 120 dias, admite que o perderá se

tiver licença por um periodo menor, o que é absurdo.
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Assim, nada mais recomendável que parlamen

tares possam exercer essas funções.

o prazo 1nteressa para limitar a convocação

de suplente, por isso estará melhor no parágrafo único.

Introduz1mos no inciso I a poss1b1lidade de

O Deputado ou Senador exercer cargo de direção superior

nos órgãos e entidades da administração indireta federal.

dos órgãos ou entidades da administração ind1reta assu

miram no plan~jamento, execução e contro~e das decisões

governamenta1s não Justific~n mais a vedação constitucio

nal de que os cargos de direção superior dessas institui

çoes s~jam exercidos por Senadores ou Deputados Federais.

É notória a importância, hoje, do Banco Cen

traI, do Banco do Brasil, etc., nas decisões de caráter

econômico.

Isto porque, a 1mportãncia que de t e rma.na-

art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e da Bulgár1a (V1de art.
133) •

Por outro lado, a denominação Promotor, basicame~

te vinculada ao exercíc10 de ação penal, possui, por 1SS0 mesmo, co
notação restrita, incompatível com a amplitude das funções próprias
do Ministério público Federal, especialmente no momento em que sua

atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais se expan
de e deve ser consagrada a nivel constitucional.

mr-------------- AU'to"ê: Constit~inte LUIZ HENRIQUE

r;-r---------------- T~XTO/~USTlfICAÇio__-_------------_,

Emenda modificativa do § 29, do art. 16, da Seção
lI, do Capitulo do Poder Judiciário

Modifique-se a redação do § 29, do art.16 , da Seção lI, do Capitulo
do Poder Judiciário, adotando-se a seguinte:

r.-r TEXTOJ.lUSTIFICAÇio -,

Altere-se a redação da alínea~, do inc1so I, do art. 17, adotando
se a seguinte:

Emenda modificativa da alínea ~, do inciso I, do

art. 17, da Seção lI, do Capitulo do Poder Judi
ciário

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei

ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomina

ção de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do Mi
nistério PUblico a nivel federal.

Assim é que, já a Constituição de 1891, inspirada

no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a fig~

ra de Procurador-Geral da República, cUJas funções de1xa~a à le1 ~
finir (vide § 29, do art. 58).

A Constitu1ção de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurãdor-Geral da República "o Chefe do Ministério Público Fed~

ral" nos juízos comuns (vide § 19, do art. 95).

JUSTIFICATIVA

- O Procurador-Geral da República deverá ser prev1amente o~

vida nas representações por inconstitucionalidade.

Art,. 16
§ 29

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomin~

ção de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do M!
nistério público a nível federal.

Assim é que, Já a Const1tuição de 1891, inspirada
no modelo norte-americano, erigia ao plano const1tucional a figura
de Procurador-Geral da República, cUJas funções de1xava à le1 defi
nir (vide § 29, do art. 58).

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurador-Geral da República "O Chefe do Ministério público Fed~

ral" nos juizos comuns (vide § 19, do art. 95) •

Esta defin1ção foi repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauradora da democracia

no Brasil, também proclamou a mesma regra (v1de art. 126).
A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denom1

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n9 I,
de 69 (vide art. 95).

'Essa defin1ção foi repetida na Constitu1ção de

1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauradora da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (v1de art. 126).

A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também ve10 a ser adotada na Emenda n9 I,
de 69 (v1de art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria t~

bém é amplamente consagrada.
Consultem-se, a esse respe~to, as Constituições da

República Popular da China (V1de art. 22, 69); de Moçambique (vide

art. 74); de Portugal (vide art. 2269,1); da Colômbia (vide art.143) ;

de Honduras (vide arts. 228 e 229); do Méx1co (v1de art. 102); da R~

púb11ca Democrât1ca Alemã (vide art. 98,1); da Rumân1a (vide art.
113); da Un1ão das Repúblicas Soc1alistas soviéticas (vide art.164);

de são Tomé e PrincIpe (vide arts. 43 e 44); da SuIqa (vide art.14);
da Checoslováquia (vide art. 104) e da Bulgâr1a (v1~e art. 133).

Por outro lado, a denonu.naç ão Promotor, basicamen

te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por 1SS0 mesmo, co

. notação· restrita, incompat~vel com a amplitude das funções próprias

do Ministério Público Federal, especialmente no momento emque sua atuação
na curadoria de toda a gama de interesses soc1ais se expande e deve
ser consagrada a nível constitucional.

~
~

JUSTIFICATIVA

os mandados de segurança contra atos do Presidente d~ R~

pública, das Mesas do Congresso Nacional e do Procur~

dor-Geral da Repúb11ca, bem como os ampet.r-ados pela União
contra atos de governos estaduais;

Constituinte LUIZ HENRIUQE

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Essa definição foi repetida na Constitu1ção de

1937 (vide art. 99).
A Constituição de 1946, restauradora da democra

cia no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).
A Carta de 1967, outross1m, adotou a mesma denom~

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n91,
de 69 (v1de art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria~

bém é amplamente consagrada.
Consultem-s~, a esse respeito, as Constituições

da República popu~ar da China (~ide art. 22, 69); de Moçamb1que (vi
de art. 74)'; de Portugal (vide art. 2269, 1); da Colômbia (vxde arc.,
143); de Honduras (vide arts. 228 e 229); do México (vide art.l02);

da República Democrática Alemã (vide art. 98,1); da Rumân1a (vide
art. 113); da União das Repúblicas Socialistas soviéticas (vide art.
164); de são Tomé e princípe (vide arts. 43 e 44); da Suíca (vide

Art. 17

Il
a)

bl
c)

__________ f1LINÀ"IO/CONI:sSÃo/sUIlCO .. lssio--'- ~

tJ

W--------------AUTOII---------------
[-



m-Comissão daOrgInizaçáo dos Poderes e Sistema de Governo e 021

~
~

AUTOR--------------
Constituinte LUIZ HENRIQUE

notação restrita, incompative1 com a amplitude das funções próprias

do Ministério PWlia> Federal,especia1m=nte no momento em que sua atuação
na curadoria de toda a gama de interesses sociais se expande e deve
ser consagrada a nlvel constitucional.

wr--------- PLEN...lO/CONI!l3Ão/SUICOMI"ÃoC COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
.."., TIEXTO/olUSTlfrc:AçÃO -,

EMENDA
300086-9

Constituint~ LUIZ HENRIQUE

Emenda aditiva ao Capítulo do Ministerio PUblico

Inclua-se, no Capítulo do Ministério Público, o seguinte parágrafo

no art. 43.

§ - O Procurador-Geral da República terá prerrogativas eguiv~

lentes às de Ministro Presidente do Supremo Tribunal Fed~

ralo

= I'L(Hi.AlO/cOllfui,o/au.coll"SSÃO -- -,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
==.,--,...- -..,,.- T!XTO/-JUSTI"CAOio --,

Emenda modificativa do § 19, do art. 16, da Seção
II, do CapItulo do Poder Judiciário

Altere-se a red'lção do § 19, do art. 16, adotando-se a seguinte:

JUSTIFICATIVA

O Chefe do Mim.stério Público da união exerce suas

funções junto ã Corte Suprema. Também magistrado, se bem que int~

grante de peculiar magistratura, deve receber tratamento constit~

cional que lhe assegure posição eqUivalente ã do Tribunal perante o

qual deve ofIciar.
Pôr outro lado, a equivalência de tratamento con2

titucional entre o Procurador-Geral da República e os membros da
mais Alta Corte do PaIs remonta ã Constituição de 1891 (v. § 29, do
art. 58), repercutindo nas Cartas de 1934 (v. § 19, do art. 95), de

1937 (v. arts. 99, 101,I,b), de 1946 (v. art. 101,I,b), e de 1967
(v. art. 138). Trata-se, portanto, de status já consolidado na tr~

dição constitucional brasileira.

Art. 16

§ 19) - são partes legitimas para propor ação de !nCX>nstitucionalidade o
Presidente da República , as Mesas do Senado Federal, da
Câmara dos Deputados, das Assembléias Estaduais e das ~~

maras Municipais, os Tribunais Superiores e os Tribunais
de Justiça, o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais
da Ordem dos Advogados do Brasil, os Partidos Políticos
devidamente registrados, o Procurador-Geral da República
e os PromotoreS Gerais.

JUSTIFICATIVA

="'7.-::0------------- TUTOIJUSTIF'ICAOio- _

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomí.na
ção de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do Mi

nistério Público a nivel federal.

Assim é que, j~ a constituição de 1891, inspirada
no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu
ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava ã lei d~
finir (vide § 29, do art. 58).

A Constituição de 1934, por SUa vez,proclamou ser
o Procurador-Geral da República "O Chefe do Ministério Público Fede
ral" nos juIzos comuns (vide § 19 do art. 95). 

No direito comparado, a expressão Procuradoria t~

bem e amplamente consagrada.

Consultem-se, a esse respeito, as Constituições da
República popular da China (vide art. 22, 69); de Moçambique (vide

art. 74); de Portugal (vide art. 2269,1); da Colômbia (vid., art. 143);
de Honduras (vide arts. 228 e 229); do México (vide art. 102); da ~

pública Democrática Alemã (art. 98, 1); da Rumânia (art. 113)' da

União das Repúblicas Socialistas soviéticas (art. 164); de Sã~ Tomé
e princlpe (arts. 43 e 44); da Sulça (art. 14); da Checos10váquia

(art. 104) e da Bulgária (art. 133).

Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen
te vinculada ao exercIcio da ação penal, possui, por isso mesmo, C2

~
~'COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Constitulnte LUIZ HENRIQUE

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomina 
ção de Procurador-Geral da República, relativamenté ao Chefe do ~

nistério Públi"o a nIvel federal.
Assim é que, já a Constituição de 1891, inspirada

no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figura
de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava ã lei defi
nir (vide § 29, do art. 58).

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público Fed~

ralO nos juIzos comuns (vide § 19, do art. 95) •

Essa definição foi repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauragora da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n9 I,
de 69 (vide art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria t~

bém é amplamente consagrada.
Consultem-se, a eSse respeito, as Constituições da

República Popular da China (vide art. 22, 69); de Moçambique (vide
art. 74); de Portugal (vide art. 2269,1); da Colômbia (vide art.14~;

de Honduras (vide·arts. 228 e 229); do México (vide art. 102); da R~

pública Democrática Alemã (vide art. 98,1); da Rumânia (vide art.

113); da União das RepÚbl~cas Socialistas Soviéticas (vide art.164)
de são Tomé e pr~ncípe (vide arts. 43 e 44); da ~urca (vide art.14) ;
da Checoslováquia (vide art. 104) e da Bulgária (vide art. 133).

Por outro lado, a denomanaç âo Promotor, basicamen

te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo, ~

notação restrita, incompatível com a amplitude das funções próprias

do ~linistêriopiiblioo Federal, especialmente m momento em que sua atuação
na curadoria de toda a gama de interesses soc~aia_se expande e deve

ser consagrada a nlvel constitucional.

r
TEXTO/olUOTlflCAÇÃO

TJIL.{2.. Emenda supressiva dos arts.5·4 e 55

Suprimam-se os arts. 54 e 55

~
~

Emenda modificativa da alínea .2 do art. 15 , da S~

ção lI, do CapItulo do Poder Judiciário

a redação da allnea.2 do art. 15, que passará a ser a s~

- nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de
Estado, ressalvados os crimes conexos com os do Presiden
te ou do Vice-Presidente da República, o Procurador-Ge :

ra1 da República e os Promotores Gerais, os membros dos

Tribunais Federais e de Justiça dos Estados e do Distri
to Federal, os Ministros do Tribunal de Contas da União
e qs Chefes de Missão Diplomática de caráter permanente.

JUSTIFICATIVA

Constituinte LUIZ HENRIQUE

15 
a)

b)

A1tere-se
guinte:

Art.

r.;-r--------- .LlNÁItIO/CotlSsio/IUICOIfI.sio _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

l:J.-------------- AUTOIl



022 • lll- Comissão da Organização dosPoderes e Sistema de Governo

A observância de tal simetr~a mais se impõe, co~

siderando-se que o anteprojeto consagrou a espec~al~zação do Poder

Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Mil1
tar, como também criando a Justiçá Agrária.

Verifica-se, portanto, no.anteprojeto, uma contr~

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação da

Justiça da União; de outro, a concentração indistinta do Ministério
PUblico correspondente.

Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da
União - o que não teria séntido - ou se restabelece a simetria em
f~ce do Ministério PUblico.

JUS T I F I C A T I V A

~
~

DEP~TAOO NILSO SGUAREZI

" I - Investido na função de Ministro de Estado,
chefe de Missão Diplomática, Governador de Terri
tório, Secretário de Estado ou Território,Diretor
ou Presidente de Autarquia, Empresa Pública ou de
Economia Mista".

__________ 'I.'tM.i~10/COlllssio/Cu%eo..l"siQ----------__,

f!J CDMISSAD DA DRGANIZACAD DOS POOERES E STSIEMA DF GOVERNn
(III-a : Subcomissão do ?oder Le is;J,âtJt'lSt,,~IOA,io-----------------,

Substitua-se a redação do inciso I do artigo 14 pela seguinte:

da

Pi!

JUSTIFICATIVA

A ramificação do Poder Judic~ário no âmb~to

União, mant~da no projeto, impõe s~metria dentro do Ministério
blico da União.

( III-c : SubcomissãEl do Poder Jud;iffiwA,5h,~"lI!io ~M",i,-,m",'s"'t"'é"'r.=.io"'--'p-'ú"'b"'l.=.ic""o"-'- -,

Substitua-se o art. 3º pela seguinte redação:

"Art. 3º - Nos Tribunais Estaduais e Regionais r~

servar-se-á um quinto dos lugares para membros do
Ministério Público e advogados, indicados pelas
respectivas classes, em lista sêxtupla, aprovados
pelo Poder Legislativo competente e nomeados pelo
chefe do Poder Executivo".

( III-a : Subcomissão do Poder Leq,iiJ?MxR,Aho -- ---,

~
~COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Substitua-se o art. 15 pela seguinte redação:

Desnecessário especificar Primeiro Ministro e Mi
nistro de Estado, eis que aquele sempre será este. Vedar aos Deput~

dos e Senadores a direção das empresas públicas e autárquicas,é conf1
nar o Poder Popular e isolá-lo no Congresso. Impedidos os parlament~

res, ficam os tecnocratas e burocratas com o monopólio destas funções,
algumas mais importantes que Ministérios e Secretarias de Estado.

~ DEPUTADO NILSO SGUAREZI
.... 'LI:N...1I10/CONISdo/.u.CONI'.sÃO'----------~

~
~COMISSAO DA ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

e: DEPUTADO NILSO SGUARéZI

I":'T--------- ,.r.lKÂIlIO/couf':s.io/suaco.ltt.s.sio-- ..,

JUS T I F I C A T I V A

"Art. 15 - Os Deputados Federais e Senadores farão
jus a subsídio, representação e ajuda de custo,r~

duzidos a dois terços para os Deputados Estaduais~

Elimine-se juristas, pois a expressão advogado sa
tisfaz. Esclarece-se que a indicação será formalizada pela lista sêx
tupla, normalizando, assim, a faculdade das entidades de classe.

JUS T I F I C A T I V A

"UTOIl--------- j §
DEPUTADO NILSO SGUAREZI EMENDA

t'lCGlISSAO DA ORGANIZAÇAO'·;~IO;:~~'"~"~;;~EMA DE GOVERNO ) 300091·5

III-a: Subcomissão do Poder Le is;J,â1;,i,'!,\lT,)"A,io----------------,

Os parec~s e relatórios iniciais demonstram que
a Constituinte atribuirá aos Estados, em lei ordinária, a com
petência de fixar subsídios dos Prefeitos e Vereadores. São eles co
nhecedores da realidade estadual. Já para os Deputados Estaduais,ta~

bém detentores da imunidade parlamentar, não fere autonomia estadual,
sejam seus subsídios balizados nos Deputados Federais. Mantém-se, a~

sim, a tradição dos dois terços do vencimento e inova-se no âmbito do
vencimento de Prefeitos e Vereadores, dando mais autonomia aos Estados.

Acrescentar ao inciso Vdo artigo 37:

n ...... determinando liminarmente a sustação da obra,
sempre que ocorrer grave ameaça de lesão irrepar!
vel U •

AUTOIl:--------------J §
DEPUTADO NILSO SGUAREZI ~A

1":1---------Pl.lNA"IC/ÇONISdo/.u.CO..I:sdo----------~ 300094..0

~~~~~~~~~~~~=!.!--_..-J

Substitua-se a redação do art. 16 pela seguinte:

JUS T I F I C A T I V A

Tenha-se como exemplo a questão das obras faraônl
cas e desnecessárias que foram efetuadas e que comprometem com lesões
irreparáveis (Sete Quedas no Rio Paraná pela construção de Itaipu) o
interesse público. Seria adotarmos verdadeiro mandato de segurança ao
interesse público. O atual caso da Ferrovia Norte-Sul é exemplo opo~

tuno. Não tem, hoje, teenicamente, meios eficazes de sustar a obra
o Congresso Nacional e, se começada, já ocorrerão lesões irreparáveis.

"Art. 16 - O Congresso Nacional reunir-se-á na C~

pital da União, conforme dispuserem os regimentos internos da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal".

JUS T I F I C A T I V A

o recesso Parlamentar tem que ser racionalizado e
cabe cuidar desta matéria nos regimentos das Casas Legislativas. Na
Constituição apenas constará a competência desta matéria, por demais
ampla e técnica para ser sucinta. Peca o Relatório, porque já abre
exceção no § 29 ao remeter competência ao Regimento para disciplinar
o recesso ( funcionamento) nosr60 dias anteriores às eleições ( que
eleições?), O funcionamento do Poder Legislativo, na nova sistemát!
ca que terá, engloba questões complexas que só nos respectivos regl
mentos se conseguirão. sistematizar.
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tkONSTITUIN~E BORGES DA SILVEIRA
A obaezvânc.í,a de tal simetria maí.s se impõe, co~

siderando-se que o anteprojeto consagrou a especialização do Poder

Judiciário no ãmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Mil!

tar, COIOO também criando a Justiça Agrária.
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, urna contr~

dição a ser necessariamente superada; de um lado, a ramificação da

Justiça da União; de outro, a concentração indistinta do Ministério
correspondente.

'I-I~..._cnfi==ssAO==-D::.i'.;.:c..ORGl\NI===Z::.N;kJ;,...._PL_:S...;.:":...I::.~::.I<l_~_'i_._I':..UI_~_••_;_~_~~~~~~DE~~_GOIIEROO-_-_-_-_-_-_-_~-_-_-_-_-..-)' 300095·8

""r----------------- nXTo/JUSTII"IC...çio,----- -,

No Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislati
vo, substitua-se, no item VIII do art. 10, a expressão" fixacão da
respectiva remuneração" pela seguinte " fixacão dos respectl.vos ven
cimentos e salarios"

JUSTIFICATIVA

Logo, de duas uma: ou se unifica a ~ustiça

união - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria
face do Ministério Público.

da

em

""--- TEXTO/olUlllTlfICAÇÃO------------------,

Existe o regime estatutário e o regime da C.L.T.
no quadro de servidores do Senado Federal. i'.ssim, cabe utilizar a
terminologia correta para cada espécie: os funcionários recebem ven
cimentos enquanto os celetistas salários.

Suprima-se o inciso V, do art. 10 e ~ 7~

do art. 27 do anteprojeto da Subcoml.ssão do Poder Legisl~

tivo.

~
~

Emenda aditiva ao art. 43

Constituinte LUIZ HENRLQUE

Acrescente-se ao art. 43 , o seguinte parágrafo:

parágrafo: O Procurador-Geral da República, chefe do Minl.stério P~

blico da Uniã~, será nomeado pelo Presidente da Repúbli
ca dentre membros do Ministério público Federal, eleitos
em lista triplice por seus pares, depois de aprovada a

escolha pelo Senado Federal, para um mandato de dois (2)

anos, permitida uma recondução.

""--,.-,-------------- TExTo!JUnl'ICAçio----------------,

mr--------------- AUTO'"

(-
r----------- ,1.~lt..JIl1o/co"II~si.oJ.lBcoNlasio-----------_,f? COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

§
'

EMENDA

300096-6 ,

Constituinte LUIZ HENRIQUE

T'"--------- Pl.fHAIIIlO/cONI'dO!SUBCOM.',io-----------

pu COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

JUSTIFICATIVA

A experiência histórica brasl.leira tem revelado
flagrante contradl.ção entre a vulnerabill.dade do "status" do proc.!!
rador-Geral da República e a relevãncia das funções, o que deixa i~

teiramente desprotegido contra as pressões que sua atuação necessa
riamente suscita.

Levando-se em conta a relevância das funções do
Procurador-Geral da República, não é admissivel excluir-se, do pr2
cesso de sua escolha e nomeação, a participação dos Poderes Executi

vo e Legislativo, sob pena de deixar-se tal processo limitado à ótl

ca dos membros de uma.úoica categoria funcl.onal.
Outrossim, o exercicio daquele cargo, exigindo c2

nhecimento pleno e atualizado das questões e temas a ele pertinen 
tes, recomenda, a exemplo do que ocorre em relação aos presidentes
de tribunais, que a nomeação se faça dentre os integrantes dos q~

dros da Instituição. A el~ição de lista triplice, doutra parte, co~

sagrará procedimento insito ao regime democrático, além de conferir
aos elel.tos o indispensável respaldo de seus páres no exercIc~o dos
árduos misteres do oficio.

Por outro lado, a atual atribhição exclusiva do
Presidente da República, de nomeá-lo e de demiti-lo "ad nutum", CO!!
diciona a sua atuação aos interesses contingentes do governo e de
seus eventuáis titulares.

Além disso, a exclusão dos membros do Ministério

Público do processo de escolha dó Procurador-Geral da República, c2
mo ora ocorre, traduz injustificada discriminação.

Adernais, considerando-se que o anteproJeto cons~

gra, em relação ao chefe do Ministérl.o Público das Unidades da Fed~

ração, o processo eletivo, inadmissIvel é que não o consagre também
quanto ao chefe do Ministério públ~co da União.

A emenda obJetiva corrigl.r a situação acima dest~

cada, bem corno suprir a omissão que a seu respeito se verifica.
Significativa, na proposta formulada, é a partic!

pação dos Poderes Legislativo e Executivo na escolha do Procurador
Geral da Repúbll.ca; com isso, visa-se a oorrigir a esdrúxula situação
atual, onde se constata que o Procurador-Geral da República, a quem

se atribui promover o respeito à Carta Magna, matriz dos poderes
constituidos, bem como a responsabilidade de seus agentes, tem a no

meação e destituição deixadas ao ~rbitrio exclusivo do chefe de um
deles.

EMENDA
300097-4

JUSTIFICATIVA

Ministério Público da União, integraáo pelo Ministério P~

blico Federal, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo ~

nistério Público do Trabalho e pelo Ministério Público ~
litar,que exercerão suas funções junto aos Tribunais e
Juizes Federais, aOS Tribunais e Juizes Eleitorais, aos

Tribunais do Trabalho e aos Tribunais e JuIzos Militares,
respectivamente. O Ministério Público Federal exerçerâ

tambéro suas funções junto à Justiça Agrária e ao Trib1!

nal de Contas da União.

I

AUTO'tI---------------)
Constituinte LUIZ HENRIQUE .

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES -

Art. 43 -

Ora, a Câmara dos Deputados possui,hoje,

uma representação do povo do Distrito Federal que deve

ser ouvl.da nos assuntos de seu l.nteresse.

JUSTIFICAÇÃO

Emenõa substitutiva do inciso I, do art. 43

Substitua-se, no art. 43, a redação do inciso I, pela seguinte:

Os diSposl.tivos continuam mantendo o S~

nado Federal com o privilégi~ de legislar, com exclusivi

dade, para o Distrito Federal, e por consequência, apre

ciar os vetos apostos aos projetos que a ele digam respe!

to.

A ramificação dO'Poder Judiciário, no âmbi~o da

União, impõe Elimetri'a dentro do Ministério Público da União.
Considerando-se "que o projeto preserva a especi~

lização dá, justiça, de que resultam os diversos ramos da Justiça da

União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante ao ~

nistério Público que junto a esses z!alOOS atue.

"' PLuÁ.uo/coMlsllo/au.cOMlllia, _

""'r-:.--rr------------- TIEXTO!oIUSTI'ICAÇio,- --,



024 • m· Comissão da Organização dos Poderes e Sistemade Govemo

,,- nxTololUSTII"ICAÇio -,

Emenda aditiva ao art. 45

pÚblico, de que é titular o Estado de Direito, em nome da Nação a

ele subjacente.
t oportuno lembrar, bem a propêsito, que o antepr2

jeto elaborado pela Comissão provisória de Estudos Constitucionais ,

institulda pelo Decreto n9 91.450/85 e que contou com a presidência
do ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312,

§ 39, norma em tudo semelhante âquela ora sugerida.

~
~

, o seguinte parágrafo:

Constituinte LUIZ HENRIUQE

Acrescente-se, ao art. 45

__________ ''-UÁfIIIO/co''Issiol.u.COIfI••lo- --,

t: COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

1!Jr---------------au'tOltt

Parágrafo:"A representação judicial da União compete ao Ministério

PÚblico Federal, pelos Procuradores da RepÚblica. Nas

comarcas do interior, poderá ser exercida, mediante d~

legação, pelos Procuradores dos Estados e Municípios".

II - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••

Por força da presente emenda, deverá ser suprimid~

por inteiro,o artigo 49.

~
~

da Comissão,

Orçamento e

JUS T I F I C A T I V A

"D~spõe sobre Orçamento e F~scalização

Financeira. 11

Incluir no Capítulo "üo Poder Execut lvo" uma Seção com
a segu i nte redação:

Subcom~ssão do poder Legislat~vo

DA PROCURADOR IA-GERAL DA UN rÃo

Art. - A Procuradoria-Geral da União ê o órgão que a repre
senta, judiciat e extrajudicialmente e exerce as funções de consu l taria jurídicã
do Executivo e da Administração em geral e de supervisão da representação, judi
cial e extrajudicial, das autarquias, fundações e entidades descentral lzadas fede
rais. -

§ - A União serã representada, junto ao Tribunal Federa.l
de Contas, por procuradores des ignados pelo Procu rador-Gera I da União.

,Art. A representação judicial da União, nas comarcas do in
tertor,poderá sler'atribuída aos Procuradores -dos Estados e Mun~icrpio5'. -

Art. - A Chefia da Procuradoria-Geral da União caberá ao Pro
curador-Geral 1a União, nomeado pelo Presidente da Repúbl ica dentre os inte9.ra!i:
tes do órgão. I

Art. - A Procuradoria-Geral da União ser'lí integrada por Pr~

curadores, advogados, nomeados por concurso de títulos e provas, na forma da lei
complementar, assegurando-se a seus membros as garantias instituídas para o Minis
têr l o Púb l l co , -

Art. - Lei complementar, de iniciativa do Presidente da Repu
b l l ca , organizará a Procuradoria-Geral da União, que absorverá os órgãos consultT
vos e judiciais atualmente existentes. -

JUSTIFICATIVA
Tendo a Subcomissao do Poder Jud lc l âr lo e do t1inistério Públ icq

em boa hora, separado as funções típicas do "parquet" das de representação Judi
c la l e consultoria jurídica das pessoas jurídicas de direito públ lco íver art. 1~7
111, e art. 10 do Capítulo "Do lIinistério Púb l l co!') , é imprescindível dar assento
constitucional ã Procuradoria-Geral da União, dentre os órgãos do Poder E~utivq
com as garantias indispensáveis ao exato cumprimento da elevada função de repre
sentação da União e de defesa do princípio da legal idade. -

A garantia de opção dos atuais membros do Ministério Público jii
está inscrita no art. 10 do Ca~ítul0 1100 Ministério PúbJ ico", da referida Subc2.
roissâo,

Supr~mam_se as seções IX e X do AnteprOJeto apresentado

p~la Subcomissão do Poder Legislativo.

Trata-se de rnatér~a alheia à competência

já devida e competentemente tratada pela Subcomissão do

Fiscalização Finance~ra, foro reg~mental indicado.

= TIEXTO/JUSTI'ICAÇio -,

r=7---------- PLU",.IO/coWlssio/sUllCOM1Ssio-----------<o

c::rnIssJID DA ORGIINIZAÇJ\D DOS 1'ODERES E SISTEMl\S DE GOVERNO

~ AUTO" _

[J Const~tu~nte JOs.11: LUIZ MAIA

=----------------TE:XTOI"lJ.5'tJFICA~io--------------- _ _,

[J SENADOR JOSE IGNJlC IO FERRE IRA
JUS T I F I C A T I V A

Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por

simples tradição, que as funções de representante do Estado e da s2

ciedade,justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a respo~

sabilidade de uma instituição única, o Ministério PÚblico, tanto na

Nação berço do moderno co~stitucionalismo, como em outras em que a

democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas
perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade.

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a sob~

rania popular e o interesse público, como bases da organização con~

titucional. Diante disso fácil é perceber-se que somente uma :i.nst!
tuição definida a nlvel constitucional, atuando.com independência

e sob o princIpio da legalidade - vale dizer, orientada pela expre~

são legItima da soberania popular, pode exercer, com a necessária ef!

cácia e sem limitações discricionárias, a fiel defesa do interesse

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo
princIpio da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos ad
ministrativos e a re~ponsabilidade civil, penal e administrativa '

dos agentes estátais - constitui mister que extrapola em muito o

âmbito dos critérios de mera administração. A releváncia dos bens,
interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige - como
aliás, se exige para a tutela dos denominados interesses difusos

que seja atribuída, na esfera federal, à única instituição apta
normativa e filosoficamente, a esse indelegável ofIcio.

O anteprojeto, entretanto, ignorando essas consi
derações, veda ao Ministério PÚblico Federal a representação jud!

cial das pessoas de direito pÚblico. Vale dizer, retira da órbita
das atribuições do Ministério PÚblico Federal a representação j~

dicial da União.

Com isso, deixou-se a União ao desamparo da
defesa que atualmente lhe é dada pelo MinistériO PUblico Federal ,
exercida com invejável independência porque comprometida apenascam
a lei e os valores basilares da nacionalidade.

~ necessário, em razão disso, restabelece~, quan
to ao Ministério Público Federal, a titularidade para a representa
ção judicial da União._

Justamente por abrigar o Ministério PUblico Fed~

ral, dentre suas excelsas funções, a representação judicial da N~

ção Brasileira, é que o Procuratêrio da união Federal aproveita e

se beneficia dos princIpios .que informam a atuação~ custos legia (f~

cal da lei), como sejam a independência funcional, o compromisso
com a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorb!

tam tanto dentro quanto fora da Administração PÚblica.

Não é por outra razão que as mais prestigiadas e
democráticas constituições da era ornrtEmporânea atribuem ao Ministé

rio PÚblico, com exclusividade, o encargo de representar em juIzo
o Estado Nacional.

t o que se vê nas Constituições da Colômbia (v.
art. 143), da Grécia (v. art. 90, n9 1), de Honduras (v. arts. 229

e 231) ~~~oo (v. arts. 102 e seguintes), de MoçaMbique (v. art.
75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru, de 1979.

Nos Estados Unidos da América - fonte primordial

do constitu~ionalismobrasileiro - embora sem previsão na Carta Ma~

na,o_Attorney General exerce tanto a representação da união em jul

zo quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema emque a reverên
cia ã Lei Maior encontrou e mantém sua mais elevada consagração hi~

tórica.
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JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda aproveita a redação do art. 132 da

tiça comum, 8, em alguns casos, maior.

Todavia, não basta tão-somente a forma enunciativa da

garantia co~stitucional, sem que exista o órgão do Estado apto a

realiza-la, ampla e eficazmente. Daí a necessidade de institucio

nalização de órgão do Estado incumbido da assistência, da pos

tulação e da defesa de direitos, em todas as instâncias dos Juri

dicamente necessitados, dotado de estrutura programática e da

necessária independência ~ autonomia, organizado em carreira pró

pria, com ingresso nos cargos iniciais, mediante concurso público

de provas e títulos.

A inserção da Defensoria Pública como órgão do Estado,

na Constituição Federal, tendo em vista a relevante missão que

desempenha na sociedade, representará um marco importante no con

texto de modernização da ordem econômico-social do país, além de

constituir fator de segurança e valorização do indivíduo ,diante

das diferenças sociais que afetam a sociedada brpsileira.

Este projeto foi elaborado por um grupo de Defensores
Públicos do Estado do Rio de Janeiro.

CJIE'UTADD JOIlO NATAL IS'AL:J Pl.fNAAIO/COlllSSiO/SUICOlilISs.ãO-----

j
300104-1

L~_~1C().I~I::!:SSIl~o~o~Ac..:OO~GAN=I=ZAÇ1\O~~OO~S..!:F'llERES~~~E....:S~I~STEMA~~DE~GOVER!'()~~~ ...J.

~----------------- TtllTo/~uSTlfICAÇio---_- .....,

~
~

Senador Constituinte Francisco Rolernberg

Constituição vigente.

O número de causas trabalhistas em todos os Est~

dos, já é suficiente para justificar a existência de um Tribu

nal Regional na Capital respectiva. Na maioria das regJ.ões, o

movimento judicial trabalhista ou é igualou superior ao da ju~

A falta de Corte recursal em algumas capitais 0

êasiona dificuldades enormes aos interessados na prestação ju-

~ TfXTO/~u'TIFICAÇio----------------,

~ subccmíssão do Poder Judic:LárJ.o e do M.1nl.stérJ.o l?úblioo

Dê-se aO § 39 do art. 35 a redação seguJ.nte:

"§ 39. Haverã um Tribunal Regional do Trabalho na

Capital de cada Estado e no Distrito Federal"

,..,, ~ Pl.f:HA"IO/CONISsio/IUllGOM.,nÁo-----------,

, Comissao da Organ. dos Poderes e Sistema de Governo

~isdicional. Principalmente aos trabalhadores. No anteprojeto da Subcomissão da Poder Judici;§.rio e da Ministério PÚbJ.i-

co, dê-se, ao artigo 54, suprimido o 55 e renumerado os idemaí.s , a sequint", reda-

ção:

JUSTIFICAÇ.tlo

JUSTIFICPÇ1l0

Art. 54. O Ministério Público da União, o do üistrato Federal e Territó.

rios e o dos Estados absorverão os seus segmentos especializados, incluindo, sem dE.

cesso, ~I'l carreira unificada, os respectivos rnenbros estáve:'s.

Ademais, a Constituinte não deve, em pr íncfpín, investir contra situações

plenamente const.rtuídas , se não caractenzam, como no caso, privilégio abusivo.

Não coadunaria com o seu sentido renovador restringir conquistas indiscu

tíveis que, ao contratio, tenta ampliar na medida do possível.

o santido do anteprojeto orienta-se para a uniformização do Ministério
PúhlIco , quer no plano federal , quer no estadual.

As instituições preexistentes, que exercí.am seu múnus, foram,legalmente,
constituídas sob outra ví sãç que, se vai ser superada, não justificaria, por só e~

sa razão, prejudicar os interesses de seus membros.

O alargamento do espectro da ínstituíção unificada não repe le , mos, PO

contrário, deve atrair para a sua órblta os segmentos em que se dividia.

Estaria, pois, em maior harmonia com a disciplina do anteprojeto a incl~

são de todos os membros do Ministério Público em carreira única, qualquer que seja
a natureza de seu ofício anterior.

Só assim, sem discriminações injustificáveis, se lograria solução natu
ral para a pretendirla unifi.cação da instituição.

Se não se adota tal alternaUva,é preferível manter a situação atual, an

te o disposto no artigo 45 do anteprojeto, que prenuncia o alijamento dos Procura

dores dos Tribunais de Contas do Serviço Ativo, se· não forem form~lmente integra

dos à carreira, porque não poderão mais oficiar perante aquelas Cortes.

O princípio da unidade e indivisibilidade do Ministério Público il:\põe que

a sua representação junto aos Tribunais de Contas e órgãos congêneres seja integra

da à instituição, com a consequência Iéqica, justa e humana do aprovertaeento dos

Procuradores que, ali, vinham oficiando.
Essa alternativa parece mais racional do que subtrau-lhes, abruutemente ,

as funções cometidas anteriormente, não só em razão da experiência acumulado nos a~

suntos pertinentes ao campo de atividades das Cortes de Contas, como também pela n~

cess ídade de conter dispêndios, com a perspectiva de colocá-los em dí.sporuhí l Idade ,

alternativa de juridicidade discutível, sobre onerosa, porque exigiria, ~am o seu ~

fastamento, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir-lhes a falta.
O instituto da disponibilidade, por outra lado, tal como tem sido entendi

do, é inaplicável ao caso, porque as funções permanecem, donde ser impossível a de

claração de desnecessidade dos respectivos cargos ou a sua extinção.

Na hipótese de criação de novos cargos, com outra denominação,nasceria in

duvidosa e limpidamente o direito de neles serem aproveitados, com o que se volta

ria, após complicadas formalidades, à mesma solução que defendemos na presente Eme.!:!

da.

EMENDA
300103·2

Defenso

Tribunais

Poderes e Sistema do Governo

Deputado F~BIO RAUNHEITTI

"Art. - A Defensoria Pública,é o ór-

gão do Estado incumbido da assistência, da postula

ção e da defesa de direitos, em todas as lnstâncias,

dos juridicamente necessitados.

"Art. - A lei organizará a

ria Pública da União junto aos Juízos e

Federais.

A prestação de assistência judiciária, como instrumen

to de acesso da população carente à Justiça, constitui, na socie

dade moderna, dever-função do Estado.

Cabe ressaltar que a assistência judiciária, como ga

rantia constitucional, vem sendo contemplada em todas as Consti

tuições, a contar da de 1934, exceção feita à Carta de 1937, no

capítulo dos direitos e qarantias individuais.

"Art. - A Defensoria Pública Federal
tem por Chefe o Defensor Público-Geral, nomeado

pelo Presidente da Repúbiica, dentre cidadãos mqio

res de trinta e cinco anos, de notável saber jurí

dico e reputaç~o ilibada.

Parágrafo Onico - Os membros da Defen-

soria Pública da União, do Uistrito Federal e dos

Territórios ingressarão nos cargos iniciais de

carreira mediante concurso público de provas e tí

tulos; após dois anos de exercício não poderão ser

demitidos, senão por sentença jurídica ou em vir

tude de processo administrativo em que se lhes fa

culte ampla defes~, nem removldos, a não ser medi

ante representação motivada do Defensor Público-Ge
ral, com fundamento em conveniência do serviço.

"Art. - A Defensoria Pública dos Esta

dos será organizada em carreira, por ~ei complemen~

tar estadual, observado o disposto no artigo ante
rior.

,..",------- PLINAAIO/COMISsio/sUICOIIlSsio--------__---,

~1Jhl;;Q!]w~J:LdQ.~ld.flr...-.lllw.Q.J.jã.r..:lili~l,il..~ite~O"";,.,~J.lji.c<:'---------,

Da Defensoria Pública _Qt.O.~

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional
onde couber:
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Serla, portanto, inexpl icável e iníquo que decretasse irreparável perda

para uma categoria, com a sua exclusão extemporânea da ativa, como que punindo-a p~

los serviços até aqui prestados.
Por outro lado, quando a técnica legislativa recomenda para o texto cons

titucional economia de disposições, o anteprojeto, em dO}e; artigos (54 e 55), cuida
da mesma situação, porque bastaria, no primelro, referir-se a "membros

estáveis" para alcançar-se o sentido do segundo.

Todo esse circunlóquio, com menção exaustiva de tantos seg
mentos do Ministério Público, perpetrou, com omltí-los, clamorosa in
justiça contra os Procuradores do Tribunal de Contas dos Estados, que,

com malS razão, deveriam merecer, no mínimo, o mesmo tratamerto dispe~

sado a seus colegas da Corte de Contas Federal, premiados com uma efe
tivação, a despeito de detentores de cargos de confiança.

Em proveito de disposição de caráter transitório para acla
rar a situação dos me~bros do Minlstério Público especializado, arren~

te-se com o sentido do artigo 43 do anteprojeto que, de outra forma,p~

deria trazer perplexidades que o direito repele e grave insegurança p~

ra uma categoria que se dedicou devotadamente ao seu nobilitante mis

ter.
A idéia de remeter a disciplina do assunto para Lei Comple

mentar do Estado-Membro (art. 43, § 12 do anteprojeto), de iniciativa
dos Promotores-Gerais, submete a seu alvitre a sorte dos Procuradores
dos Tribunais de Contas, convindo, pois, que o texto constitucional a
talhe possível pressão, não descartável, que, eventualmente,poderia s~

frer de Promotores de Justiça ante a perspectiva de ascender rapidame~

te na carreira, pela promoção às vagas que seriam abertas nos Tribu
nais de Contas, com a disponibilidade de seus Procuradores.

Enfatize-se, em abono desse receio, que, nos termos do ante
projeto, o Promotor-Geral será eleito pelos integrantes da carreira,i~

tegrada em sua esmagadora maioria por Promotores de Justiça.

Não há motivação suficiente para reservar a cada unidade da Federação
grande latitude na organização de seu Ministério Público,ao risco de perda de ho

mogeneidade da instituição no território nacional, podendo e devendo a Constitui~

te traçar alguns vetores a respeito ou então confiar a questão à elaboração de l~

gislação federal complementar.
Ao repelir, na discussão do destaque que pedimos para Emenda correti

va dessa distorção, o Relator da matéria na Subcomissão, segundo afiançou ao Ple

nário, tinha presente a informação, passada ali mesmo por sua assessoria, consti
tuída de membros do Ministério Público junto à Justiça Comum, de que os Procurad~

res dos Triounais de Contas já estavam integrados à carreira. São Ministério Pú

blico, é verdade, mas não estão, em vários Estados, conforme contatos que efetua
mos, integrados à carreira.

A inadvertência não lhe cabe, mas, tendo assumido publicamente o eng~

no, Sua Excelência, a bem da verdade, deve a essa Comissão informação mais preci

sa a respeito, como fica bem a quem se dedicou com tanta paixão ao cumprimento de
uma tarefa demasiado espinhosa e tão absorvente que não seria mesmo possível,na ~

xiguidade dos prazos, certificar-se pessoalmente da procedência dos dados fornec!.

dos por sua equipe de trabalho.
Nessa conformidade, o rumo que apontamos é o que encontra maior res

sonância nos melhores sentimentos de justiça.

I I EMENDA ILiJ COMISSAO DA QRG~Nl~I;~1.íc~t3~c'P~jj~1f~5ê"""'E--"S'TIS"""I""EM<nAC7<"S~D~E-"G~O=VE-~N( 300106-7
l'-_----'·Il..Il..Ilc-:JBCL;;'SJ.JL!.llb"ç:J:oUlm[l;lL.:sSJsSjãa.QtL~d.llowPé(ol.ldl.Je<;rLE~x.ee.J::c,,"uLtt;jl:JV!JOL ~)

r;;----------------TtXTO/JUnIFlcAçÃO- -,

Seção II , art. 10.
. Propõe uma nova redação no ítem X do ante-

proJeto apresentado na Subcomissão:
X - Poderá propor reconsideração, parcial ou

totalmente, dos projetos de lei apresentados pelo Congresso Nacio
nal.

JUSTIFICACAQ

Estranhamos que o Poder Executivo possa ve
tar um projeto de l:i apresentado pelos membros do Congresso Na
c20nal. ~ para corr2gir essa distorção que eliminamos a palavra
veto, por reconsideração,seja parcial ou totalmente como forma de
manter o equilíbrio entre os poderes. '

O veto nos parece uma forma autoritária do
Poder Executivo se relacionar com o Legislativo, no exercício de
suas funções.

Art. ~ de um ano o mandato relativo a qualquer cargo

da Mesa, permitida a recondução para o cargo, por mais um ano.

JUSTIFICATIVA

Exceto quando se trate de mandatos na órbita do Po-'

der Executivo, cuja duração deve ser tal que, sem preJu2zo da

necessidade de renovação, que é salutar, se permita, com a am
plitude recomendável, realize o administrador o programa de go

verno, os mandatos de natureza executiva nos demais Poderes,is
to é, no Legislativo e no Judiciário não se justifica o sejam '
por mais de um ano, em face da ausência de planos administrati

vos de realização a longo prazo.
Assim e porque a renovação de mandatos-é mister, po~

que possibilita a sempre desejável compatibilidade do interesse

do mandante, de um lado, com a atuação do mandatário, estamos '
propondo que se reduza, para o caso das Mesas das Casas do Con
gresso Nacional, o mandato relativo aos respectivos cargos, pa

ra um ano. Permite-se, por outro lado, a recondução para o car

go pois além de possibilitar que, num colegiado de tão grandes'
expressões, como soe ser a compo?ição do Parlamento, maior núm~

ro de congressistas possam ter oportunidade de aspirar à repre

sentação de seus Pares no àrgão diretor dosl trabalhos das Câm~

ras, aumentando o número de pleitos durante a Legislatura, aqu~

les que tiverem uma atuação realmente destacada poderão ser re

conduzidos ao cargo, pela vontade da maioria.

r.T Tf:XTO/,JU5TII"ICAÇio ~

tJDEPUTADO MAGUITD VILELA

comissão:

EMENDA
300105·9

SECA0 lI, ART. 10
Acrescente-se no item XVII do anteprojeto dessa SU~

,..,..,--------------AUTOA---------------

tJCo . "J.f"AR10JcO.uJ:ulO/sv.CO"I~O, nussao da Organ~zaçao dos 1'oderes e sãstena de Governo
~
~

-exercer o comoodo supremo das Forças Armadas, pr~

ver os seus postos de oficiais generais e seus comandantes, com ad referendum do
Congresso Nacronal.

JUSTIFICATIVA

As indicações para os cargos de Oficiais Generais e

seus comandos , passando pela aprovação do Congresso Nacional, terão maior leg.!.

timidade
Em todas as democracias, qualquer indicação passa '

pelo ad referendum do Congresso Nacional.

Altere-se para o seguinte texto a redação dos seguintes

dispositivos do Anteprojeto da subcomissão do Poder Legislativo :
Art. 35 O Congresso Nacional fiscal~zará a administr~

ção do patrimônio, a execução orçamentária, as finanças e a realiza
ção dos planos da união, a gestão de suas autarquias, a administração
das empresas e outras entidades de que partic~pe, a aplicação das

subvenções e das renúncias de receitas federais.
Parágrafo único - No exerclc~o da função fiscalizadora,

o Congresso Nacional será auxiliado pela Auditoria Geral da República
e pelo Tribunal de Contas da União, conforme regulado em lei.
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Constituinte MAURÍCIO CORR~A ]~
,..,..,----------PLEN..."IO/CO.. ISSÃo/Sl.lt!lCO ..I'sio-- ~~

Art. 36 O Auditor Geral da Repúbl~ca será nomeado, p~

ra cada tempo de dez anos, pelo Presidente do Senado Federal, depois
de aprovado pela duas Casas do Congresso Nacional, dentre bacharéis
em ciências contábeis de idoneidade técnica e moral.

JUSTIFICAÇi10

Dê-se ao artigo 4Q e parágrafos a seguinte redação:

Emenda modificativa ao art. 5Q do anteprojeto da subcomissão do

Poder Executivo.

EMENDA
300111-3J

...UTO" ]

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA ~

"Art. 42 - Serão considerados eleitos Presidente e Vice-Presida!!

te os candidatos que obtiverem maioria de votos, em chapas prQ

prias.

Emenda modificativa e sopressíva ao art. 42 e parágrafos do ant~

projeto da subcomissão do Poder Executivo.

§ 1Q suprima-se.
§ 22 _ suprima-se

cosrsszo DA ORGANIZAÇIlO DOS PODERES E SISTÉMA DE GOVERNO

Defendemos o presidencialismo e a eleição em separado do pres!.

dente e do vice e, sempre, por maioria simples de votos.

JUSTIFICAÇÃO

Torna-se necessário modernizar a ação f~scalizadora da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, assegurando-lhe eficácia
tempestividade e autonomia.

Isso exige separação entre as funções ju~gadora e aud!
torial, aquela inerente a um tribunal e esta especifica a um órgão

contábil também subordinado ao Parlamento. Heterogêneas e inacumulâ
veis são essas funções.

A primeira providência constitucional consiste em inst!
tuir, no Congresso Nacional, a Auditoria Geral da República. Obviame~

te, serviço dessa especialidade precisa operar Com autonomia e ser

dirigido por prof~ss~onal idôneo, d~plomado na correspondente área

técnico-cientifica,
O prov~mento, os requisitos e as garantias dos Hinis

tros do Tribunal de Contas da União encontra-se regido sob art. 38.

Tratando-se de órgão julgador por def~ção, SQa função deveria ser
concentrada na resolução de contendas com administradores e respons~

veis por valores e interesses da União. Entretanto, isso é matéria
regulável por lei.

Até a data presente, o Congresso Nacional esteve pnvado de neaos

para prevenir, conhecer e reprimir as vultosas fraudes que assolaram o Pais; sa

ber onde foram aplicados os recursos dos financiarrentos externos e mternos que ~

raram o fantástico endividarrento federal; descobrir a falta de lisura nas concor

rências públicas; defender os Estados e os Mmicípios contra art~ficiosas c1ass!
ficações de inpostos partilháveis; cuidar para que fosse cobrado integra1lrente o

imposto territorial rural cujo produto pertence aos Municípios; a.canpanhar os
preços e a qualidade de produtos inportados à custa d:J Tesouro Nacional; saber o
nivel de cunprarrentc das leis tributárias; e outros fatos inerentes às finanças
da União.

......-- TEXTO/~U5TIF.C.çio----------------~

O atingimento desses fins imanentes ao Congresso Nacional requer

refonnulação juridJ.ca e op:racional. A .ftmção auditorial ultrapassa o a:mtrole, a

que o anteprojeto circunscreve a fiscalização; devendo atingir a avaliação de cus
tos e beneficios, a análise de desvirtuamento funcionais, a indicação de aparte.!.
çoarrentos administrativos, e outros procedimentos adequados. Mas tais detalharren

tos revelam-se inpróprios para uma Constituição Política.
Merecem supressão, por serem objeto de lei ordinária ou violarem a

Federação, os arts. 32 e 33, os §§ do art. 34. o art. 37, os §§ 19 e 69 do art. 38,

e os arts. 39 e 40.

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

cosrsszo DA ORGANIZACí\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

JUSTIFICAÇÃO

Estamos insistindo em proposição idêntica apresentada anterio!.

mente. Compete ao povo o julgamento político do seu mandatário máximo. Um!.

tar-lhe, pela lei, a possibilidade de exercer a presidência a uma só vez

não nos parece democrático. Dispositivo nesse sentido punirá a Nação quando

o Presidente f.or por ela consagrado. A nossa emenda, ao contrário, possibl.-

litará não só a recondução do bom administrador como; com certeza, fr{J~

trará as pretensões daquele que não se houver bem na condução dos neg6cios

do Estado .

"Art. 52 - O mandato do Presidente da República será de quatro

anos, permitida uma reeleição.

Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:

EMENDA
300109-1~- PLEHAllfO/COWI55ÃoJsuecOMI'sÃO-----------

f:l

Emenda substitutiva ao art. 1º do anteprojeto da subcomissão do

Poder Executivo.

EMENDA
300112-1

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMIssIID DA ORGANIZA 110 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~ PI.IEHAl'IIOI'Co.. ,ssio/SU9CO..lssio----------~

_---------------- Tt:XTO/JUSTI'ICAÇÃO-----------------,vali.

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:

"Art. 12 - O Presidente da República é o chefe do Poder Executl

JUSTIFICAÇllo

Emenda modificativa ao art , 7º do anteprojeto da subcomissão do

Poder ExecutiVQ.

Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação:

Coerente com outras emendas apresentadas ao anteprojeto da subc2.

missão do Poder Legislativo, estamos, com mais esta, defendendo o preside!:!.

cialismo.

"Art. 7º - O Presidente e o Vice-Presidente da Repúblic? não P2
-derão ausentar-se do País sem permissão do Congresso Nacional,

em sessão conjunta, sob pana de perda do cargo, exceto no caso

de exéquias de chefe de Estado ou de Governo de país com o qual

o Brasil mantenha relações diplomáticas, bastando, nesse caso,

mensagem comunicatíva ao Poder Legislativo e ao Poder Judiei!

rio";
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JUSTIFICAÇ1l0 XXIV - suprima-se

Estamos reiterando proposição apresentada em fase anterior. Ei!

tendemos que no caso excepcional da morte de um outro chefe de Estado ou G.9.

verno não há porque se exigir a autorização congressual. Assim estaremos

abrindo possibilidade para a presença maior, sob o ponto de vista da políti

ca internacional, do nosso mandatário máximo às solenidades fúnebres de

Chefe de Estado ou de Governo de país com o qual tenhamos bom relacioname.!2

to.

.........................................................
XXIX - suprima-se

Parágrafo Único - suprima-se

JUSTIFICAÇ1l0

Alterações que visam preservar o presidencialismo.

Constituinte MAURiCIO CORRÊA
EMENDA
300115·6

COMISSlIo DA ORGANIZAÇ1l0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

0---------- PLII!:NARIO/COUISsio/suaCOlrtlssÃO

f

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

COMISSlIO DA ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r.;r--------- PLfNAIUOICOUlSsio/suecoMlssio -,

- Emenda modificativa do art. 82 do anteprojeto da subcomissão do

Poder Executivo.

Dê-se ao art. 82 a seguinte redação:

Emenda supressiva à secção IV, DA FORMAÇÃO DO GOVERNO, DA sscczo
V, DO PRIMEIRO MINISTRO, e da Secção VI, DO CONSELHO DE MINI~

TROS, do anteprojeto da subcomissão do Poder Executivo.

"Art. 82 - Em caso de impedimento do Presidente, ausência do

País ou vacância do cargo, serão sucessivamente chamados ao exe!

cício da Presidência, o Presidente da Câmara dos Oeputados , o

Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribunal

Federal" .

"Art. 12 - Suprima-se a secção IV, DA FORMAÇilo DO GOVERNO, a seE,

ção V, DO PRIMEIRO MINISTRO, e a secção VI, 00 CONSELHO DE MINI~

TROS".

JUSTIFICAÇ1l0

JUSTIFICAÇilo

Insistimos na permanência do Vice-Presidente e na exclusão do

Primeiro-Ministro.

Nessas três secções está estruturado o sistema parlamentarista

em trabalho de mérito do ilustre relator, senador José Fogaça. No entanto,

por discordarmos no mérito da- sua proposta, estamos sugerindo a supressão

em defesa do presidencialismo.

r.r-------------AUTOIt--------------
Constituinte MAURicIO CORRÊA

~--------_PI.ENA"10/COMl5sio/suaCOlussio----------

COMISSlIO DA ORGANIZAÇ1l0 OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300114-8

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

r=r--------------- TEXTOI.luSTIFICAr;ÃO----------------, r=r---------------TIrXTOIJUSTIFICAqio----------------,

Emenda modificativa do art. 10 do anteprojeto da subcomissão do __

Poder Executivo.

Emenda modificativa dos arts. 37 e 38 do anteprojeto da subcomi~

são do Poder Executivo.

Dê-se aos arts. 37 e 38 a seguinte-redação:

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:

"Art. 10 - Compete ao Presidente da República, na forma e .nos ll.

mites estabelecidos por esta Constituição:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - suprima-se

I II - suprima-se

"Art. 37 - Compete ao Ministro de Estado, além das atribuições

definidas em lei:

I - exercer a orientaç"ão, coordenação e supervisão dos

órgãos e entidades da administração federal na área

de sua competência, e referendar os atos e decretos

assinados pelo Presidente da República;

VII - suprima-se

VIII - suprima-se

XIX - decretar intervenção federal e promover e sua exec!:!.

ção;

................................... ' .
~XII - suprima-se

XXIII - solicitar ao Conqresso Nacional a decretação do est~

do de sítio ou decretá-lo, na forma estabelecida nes

ta Constituição;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual

dos serviços realizados no Ministério;

IV - praticar.j~ atos pertinentes às atribuições que lhe

forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da RepQ

blica;

V - comparecer perante o Senado Federal e a Câmara dos D~

putados , em plenário ou nas comissões, quando convoc~

do;
Art. 38 _ O Ministro de Estado assume, no setor que lhe é confi~

do. a plena responsabilidade dos seus atos e decisões e responde

perante o Congresso Nacional e o Presidente da República".

JUSTIFICAÇ1l0

Outra emenda na linha de defesa do presidencialismo.
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EMENDA
300120-2

"cr-------"-'---- PLENAAlo/cONrssio/suIlCOIlJSsio- _

~ COMISSílo DA ORGANIZACílo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Constituinte MAURÍCIO CORR~A
EMENDA
300117-2

Constituite MAURÍCIO CORR~A

cousszo DA ORGANIZA ílo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

f!Jõ"------------- AUTOR

r.1---------- PLfHA'Uo/coWI55.o/suacOMlssÃO _

Emenda modificativa aos incisos III, VII e VIII, do art. 5º, do

anteprojeto da subcomissão do Poder Legislativo.

F
~--------------- TEXTO!JUnIFICAçÃO

7

Emenda supressiva à secção VIII, do anteprojeto da subcomissão

da Poder Executivo.

"Art. 1º - Suprima-se a secção VIII, ·do CONSELHO DA REPÚBLICA,

do anteprojeto".

Dê-se aos incisos III, VII e VIII, do art. 5º, do anteprojeto da

subcomissão do Poder Legislativo as seguintes redações:

"Art. 5º ...•.......•.•........••......•....•.....•.•.......•.••

JUSTIFICATIVA

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repúbl!.

ca a se ausentarem do País;

As atribuições previstas para o Conselho da República são fort2.

lecedoras do sistema de governo prooosto e ao qual somos contrários.

1iJõ"-------------AUTOfl---------------,

ê Constituinte MAURÍCIO CORR~A
r.-r---------- PlUARJO/CONISSÃo/sUDCONISdo----------_

COMISSíIO DA ORGANIZAÇílO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

VII - fixar os subsídios mensais dos membros do Congresso

Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da RepQ

blica;

~I - julgar anualmente as contas do Poder Executivo;

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11.

JUSTIFICAÇílD

= TEXTO/JU!lTII'ICAÇio ---,

Emenda supressiva a dispositivos das DISPOSIÇ1lES TRANSITÓRIAS do

anteprojeto da subcomissão do Poder Executivo:

"Art. 1º - Suprima-se da seção IX, das DISPOSIÇ1lES TRANSITÓRIAS,

os artigos 45,46 e parágrafo único, 47, 48, § 1º e § 2º".

JUSTIFICAÇílo

Para adequar à defesa do presidencialismo.

Coerente com a nossa posição de defender o presidencialismo, ex

cluímos a figura do Primeiro-Ministro dos incisos III e VIII.

Com relação ao inciso VII, além da exclusão do Primeiro-Mini~

tro, estamos propondo a fixação apenas de subsídios mensais para os membros

do Congresso Nacional, para o Presidente e o Vice-Presidente da República.

Entendemos ser chegado o momento de acabar com o pagamento de

ajudas de custo e de representação aos ocupantes de cargos eletivos. Num

país onde os salários são extremamente baixos, a manutenção desse tipo de

compensação financeira soa para a opinião pública como privilégio inaceit!

vel e acaba refletindo. na própria instituição. Somos favoráveis ao pagame.!J.

to de subsídios justos e de acordo com a responsabilidade assumida pelos

ocupantes desses cargos. O que conden~mos são os subterfúgios tão em moda

e que, sob todos os aspectos, só servem para diminuir a autoridade dos ocu

pantes desses cargos junto à população.

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

m PLENA"IO/cONI5Sio/SUBCO"'SSÃo

L cousszo DA ORGANIZACílo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300119-9

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300121-1.

Emenda supressiva ~o § 1º, do art. 2º, do anteprojeto da Subc.9.

missão do Poder Legislativo: Emenda supressiva a expressões do art. 6º e do § 2º, do art. 6º,

do anteprojeto da subcomissão do Poder Legislativo.

"Art. 1º - Suprima-se o § 1º, do art. 2º, do anteprojeto da su!2.

comissão do Poder L\lgislativo, rerumerardo-se os seguintes". "Art. 1º - Suprima-se" a expressão "Primeiro-Ministro" do

6º, caput, bem como do seu § 2º.

art.

JUSTIFICAÇ)\O
JUSTIFICAÇJ\o

O anteprojeto da subcomissão foi elaborado dentro de uma

parlamentarista. Somos pela mânutenção do presidencialismo e por isso

concordamos com O § 1º do artigo 2º.

ótica

não Somos pela manutenção do presidencialismo.
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r::T---------------T~)(TOI"tJ'TJFIC"Ç.iO---------------__,

..,--------------AUTOIII-- _

Constituinte MAURÍCIO CoRR~A

fil 'L'""lOfoo"">ÃofsuICO""ÃO

e rCOMISSÃO DA DRGANIZACÃO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

contribuem para o engrandecimento das Irist.Ltufções a que pertencem. Infeli~

mente, nos últimos tempos, imprensa e povo têm encontrado razões para o

descrédito com o Poder Legislativo. Precisamos criar mecanismos para resta!:!.

rar a credíb.lHdade abalada. Um deles, cremos, é o que dispõe a enenda

sugerida.

Emenda modificativa a di versos incisos do art. 10, do anteproj~

to da subcomissão do Poder Legislativo.

~
~

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

...---- pl.ua'UO/COWISsio/sUICOlllSSÃO _

COMISSÃO OA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA OE GOVERNO

[ij..---- ...UTOJl -,

t
"Art. lD .

Dê-se ao art. 10, do anteprojeto da subcomissão do Poder Legisl~

tivo, a seguinte redação:

,.,.,---- TI!XTO/JUSTIF'ICAÇio --,

- julgar o Presidente da República e os Ministros de E2.

tado nos crimes de responsabilidade;

V r ,suprima-se
VI - fixar, por proposta do Presidente da República e me

diante resolução, limites globais para o montante da

dívida consolidada da União, dos Estados e dos Munic.!.

pios;

Emenda supressiva ao art. 15 do anteprojeto da subcomissão do P.Q.

der Legislativo.

"Art. 19 - Suprima-se o art. 15 e respectivo pará{Jrafo único do

anteprojeto" •

parágrafo Único - Nos casos previstos nos incisos I e H, some!l
te pelo voto de dois terço dos membros será

proferida sentença condenatória, e a pena lim.!
tar-se-ã à perda do cargo, com inabilitação,
por cinco anos, para o exercício de função pQ

blica, sem prejuízo de ação da justiça ordin!
ria,!1

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇãO

O texto constitucional não fixa critérios para OS subsídios dos

membros do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Por que, então, fazê-lo

com relação aos do Poder Legislativo?

EntençJemos que a matéria deva ser regulada em lei ordinária e
considerando os princípios da igualdade, independência, harmoniá e coorden~

ção entre os Três Poderes.

Nos incisos I e VI excluímos a expressão Prir(1eiro-Ministro p~

las razões já expostas. No inciso V, excluímos a competência do Senado de

legislar para o Distrito Federal porque estamos defendendo a sua autonomia

política e, consequentemente, legislativa. No parágrafo único, não concord~

mos, em nenhuma hipótese, com a presidência do Senado Federal sendo exerci

da pelo presidente de outro Poder. Mesmo nos casos previstos nos incisos I

e II nada obsta a regular atuação do próprio presidente do Senado. Admitir

o contrário seria, sem dúvida, colocar em suspeição a própria Casa pois t~

dos os seus membros podem ocupar O, cargo!

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
I... n:ltTO/JUSTlfICAÇio ,

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

r:-r--------- PI..IENÂIIIIO/cOI,USS;.o/SUICOIlISSÁO--- -,

SUBCOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Emenda modificativa ao art. 16, do anteprojeto da subcomissão do

Poder Legislativo.

Dê-se ao artigo 16 e seus parágrafos a seguinte redação:

r:T-------------__ TEXTO/JUSTlFIC4ÇÁO ,

Dê-se ao inciso IIl, do art. 13,. do anteprojeto a seguinte reda

ção:

Emenda modificativa ao inciso IH, do art. 13, do

da subcomissão do Poder Legisiativo.

anteprojeto

"Art. 16 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na capl

tal da União, de 19 de março a 20 de dezembro.

§ 19 - suprima-se
§ 29 - .

§ 39 - suprima-se
.........................................................

"Art. 13 - .
.........................................................

§ 79 - suprima-se

§ 89 - suprima-se

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa,

à um quarto das sessões ordinárias das comissões ou
da Câmara a que pertencer, salvo doença comprovada,

licença ou missão autorizada pela respectiva Casa;

JUSTIFICAÇÃO

.................................................................

JVSTIFlC/1Ç:zlo

Insistimos em proposta apresentada na fase das sugestões para

que o Congresso Nacional tenha apenas um período de recesso. As supressões
constantes da presente emenda são , ou por não considerar matéria constit!:!.
cional (§ 1Q e § 3Q ) , ou para manter a nossa posição favorável ao preside!l

cialismo (§ 79 e § 8Q ) .

A fiscalização da imprensa e do povo, tão próprias do regime d~

mocrático, quando não encontram falhas no desempenho dos homens públicos,
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Constituinte MAURÍCIO CORR~A

r:-r---------- PL~N...R1D/co..l'sio/su.CD,.lssiQ- _

COMIssllo DA ORGANIZACllo DOS PDDERES E' SISTEMA DE GOVERNO

~
,~

r.T--------------AUTOR---------------
Constituinte MAURÍCIO CORRÊ:A EMENDA

300129-6

r.r----------------Tf:l(TO/~U5TIFICAÇÃO----------------__, =----------------TUTO/.lUSTlflCAÇÃO------------------,

Emenda supressiva à Seção VII, do anteprojeto da subcomissão do

Poder Legislativo.

Emel1da modificativa e supressiva a incisos do art. 99 do anteprq

jeto da subcomissão do Poder Legislativo.

"Art. lQ - Saprima-se toda a seção VII, do anteprojeto" renum~

rance-se as seguintes" ~

Dê-se ao art. 99 e incisos a seguinte redação:

"Art. 99

JUSTIFICAÇllo

Assim como a Constituição não há de detalhar o funcionamento dos

Ministérios, com relação ao Poder Executivo, e normatizar os trabalhos do

Poder Judiciário, em seus Tribunais, não há nenhuma razão para que especif.!.

que as atribuições das Comissões permanentes e temporárias do Poder Legisl~

tivo. Entendemos ser isso matéria para projetos de resolução das duas Casas.

• I - declarar, por dois terços dos seus membros, a proce

dência de acusação contra o Presidente e o Vice-Pres.!.

dente da República e os Ministros de Estado;

II - proceder à tomada de contas do Poder Executivo, quail

'do não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de

sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

III - suprima-se;

IV - suprima-se;

V - suprima-se;

.........................................................",

Além de exclufr a figura do Primeiro-Ministro, incluímos o Vice

Presidente como passível do mesmo pràee~~mento no caso de acusação.

JUSTIFICAÇllo~A
I

300127-0

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

Emenda modificativa ao § 19 , do art. 23, do anteprojeto da subcg

missão do Poder Legislativo.

COMISsiIo DA ORGANIZA 110 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

..,-----__~~_ PL[NA~IO/coIotISsiQ/Suleo..lssÃo----------__,

..,- TtxTO/.rUST1FICAÇio -,

Dê~se ao § 19 , do art. 23, a seguinte redação:

r:-r-_~-------------Tt..~TO/.ruSTIFICAÇio----------------...,

"Art. 23 -

§ 19 - Compete privativamente ao Presidente da República a in.!.

ciativa de Leis que:

f:J Genebaldo Correia

1"':"1---------- f>LtMAR10/cONlssio/su.COllllssio------- _

tJCarnissão de Orgaoj zação doS poderes e Si e;temas Ce

EMENDA
300130-0

Emenda ao Relatório de Sub-Comissão do Poder Executivo

Inclua-se nas disposições transitórias:

JUSTIFICAÇllo

Art. O mandato do atual Presidente da República fica sujeito
às normas previstas no art. 59 desta Constituição.

JUS T 1 F 1 C A T I V A

Mais uma emenda motivada pela nossa posição favorável ao

dencialismo. Apenas excluímos a figura do Primeiro-Ministro.

pres.!. A duração do mandato do atual Presidente da República deve
ser a mesma que se assegura aos demais mandatários e prevista na
norma permanente desta Constituição. Nem mais, nem menos.

..,----------------TEXTO/.rusTIFrcAçio --,

Constituinte MAURÍCIO CORR~A

1"':"1-------"'--- 'LENARIO/COlllssio/SUBCOllllssio -,

COMISSllo DA ORGANIZA 110 DOS PDDERES E SISTEMA DE GOVERNO

Emenda supressiva ao § 2Q , do art. 36, do anteprojeto da

missão do Poder Legislativo.

EMENDA
300128-8

subc.Q.

li] AUTOlt---------------

CSenador Const~tu~nte IRAM SARAIVA

r:-r---------- PLfHAAIO/co"'"l3sÃo/sUIlCOIlISSÃO-----------,

CCMISSÃO DE ORGA..'ITZN',ÃO DOS PODEFES E SISTEMA DE GO\IER~

EMENDA
300131·8

"Art. 19 - Suprima-se o § 29, do art. 36, do anteprojeto"
Inclua-se, no artigo 59, o segu~nte ~nciso,

JUSTIFICAÇllo

O dísposí.ttvo prevê atribuição do Primeiro-Ministro, incompatí

vel, pois, com nossa posição favorável à manutenção do presidencialismo.

"XII - Propor le~ que cr~e, suprima ou mod~fique, no todo

ou em parte, atr~bu~ções do, Tribunal de Contas da União ou que fi

xe ou altere o número de seus Min1stros.

parágrafo ún~co. Qs Ministros do Tribunal de Contas da

união serão indicados pelo Congresso ~ac10nal, dentre bras~le1ros

ma~ores de 35 anos, de idoneidade moral e notório saber jurid~co,

econômico, f~nanceiro ou de admin~stração públ~ca, e terão as me~

mas garant1as, prerrogat1vas,vencimentos e 1m~ed1mentos dos ~1ni~

tros do Tr~bunal Federal de Recursos".



032 • m· Comissão daOrganização dos Poderes e Sistema deGoverno

JUSTIFICAÇÃO

O Tribunal de Contas da união, criado por Decreto de 1890,

e expressamente reconhecido um ano depois, é organismo historic~

mente lLgado ao assessoramento do Poder Legislativo, para o qual

instrui e suplementa a ação controladora dos atos da Administração
PúblLca.

A Assembléia Nacional Constituinte, atenda aos antecede~

tes históricos, já agora de seu funcionamento, não pode ~erder a
oportunidade de virar decísivamente aquelas páginas do cassado, e
voltar-se, vigorosamente para o futuro. Acontecimentos que remo~

tam ao ano de 1893 reoetiram-se através do tempo, chegando aos días
de hoje na_~ãvel constatação de que usualmente a Corte exerce

suas relevantes funções sob o pesadelo permanente das pressões do
Poder Executivo - o órgão fiscalizado.

CreLO fLrmemente na aprovação da presente Emenda, que pr~

tende resgatar dessas pressões o TrLbuaal de Contas da União, e tr~

zê-lo para a única subordinação aceitável: a de Corte de assessor~

mente efetLvo ao Congresso Nacional, a partLr de agora o único re~

ponsável constLtucional pelas questões de seu interesse. Afinal,con
forme ressaltei na jUst~fJ.ca9ão às normas sugeridas, 1I1e gislar para

o futuro é conferir, por todos os meLOS ao nosso alcance, absoluta

limpidez a nossas instLtuições", o que não se coaduna com a prátLca
de o Poder f1scalLzador ser formado gelo pod~r fiscalLzado, que ad~

mais impõe o alcance e abrangéncLa da ação fiscal, configuratido or~

cípio duvidoso a que cumpre pôr termo definLtivo.

tou outros ma1S abrangentes e Já incorporados ao nosso DLreLto Con~

tLtucLonal.
Penso que, corno órgão composto de representantes do

povo, titular do pode~, o Congresso Nacional deve ser OUVL~O sobre
todo e qualquer ato internacional que, direta ou ind1retamente, 2,

brigue o BrasLl.
t o que pretendemos com esta Emenda. E para unLform!

zar a 'terminologia e com o objetLvo de eVLtar dúvidas futuras, est~

mos, também, oferecendo Emendas ao Item I, artlgo "F" do Anteproje
to da Subcomissão da união, DLstrLto Federal e Territórios lII-a) ,
Ltem XVI do artigo 11 do AnteprOJeto da SubcomLssão do Poder Execu
tivo (III-h) e a d1versos artigos do Anteprojeto da Subcomissão da
NacLonalidade, da Soberania e das Relações Internacionais (I-a).

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o seguLnte artigo na Seção I do Capf
tulo do Poder Judiciário:

Art •••
As ações em geral, onde 40% (quarenta por cento)

dos membros do Tr1bunal estiverem imped140s ou su~

pe~tos, serão remetidas, de ofício, ou propostas

diretamente ao Superior Tribunal de Justiça e caso

seJa este o TrLbunal com 40% (quarenta por cento)
de membros impedidos ou suspeitQs, serã competente

o TrLbunal ConstLtucLonal, para conhecer do respe~

tivo processo.

Senador consta.t.uance lFAM.SARAIVA §--'
1":"1---------- """"0'.0''''';0''''''''''';0 - =~
PCornLssão de Organização dos Poderes e Sistemade Governo I
$U"5eCt{ISS~ onf'nDe;Q -;Ií)DlelÁR.(Q>T~ •.RQ,.I;{U)I~n=-lLm phPlLlel)
~

~
~

r:-r---------- p1,.tN....'OICOJlIS".iolsv.COlll',Ssio------------.,

ComLssão de Org. dos Poderes e Sistema de Governo

[J Senador ConstituLnte lRAM SARAIVA

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA SUBSTITUTIVA

Dê-se ao ítem I do artLgo 59 a seguLnte redação:

I - resolver defLnLtivamente sobre os tratados, conve~

ções e quaisquer atos Lnt~rnacionaLs que, dLreta.ou indLretamente ~

briguem o BrasLl; bem como os atos deles decorrentes".
citado é O do provi

Rondônia~onde o
1/5 e Ministério P~

que pode ser

do Estado de
(Io1agistrados

EXLstem inúmeras ações propostas nos Tribunais

ou contra eles que, que interesse dLreto de seus membros não são jul
gadas, chegando mesmo a desaparecer.

Caso concreto

mento Lnic1al do Tribunal de Just1ça
quinto constitucional fora invertido

blico e Advogados 4/5).

- .."Art. 59

Art •••

Acrescente-se o seguinte artigo nas DisposLções

Trans~tõr~as:

JUSTIFICAÇÃO
A Emenda ConstLtucLonal de n9 7 fora promulgada com ba

se no § 19 do art. 29 do A.I. 5.

~
~Comissão de Org.

Os magistrados, professore~ da rede oficial de ensino,

que perderam o cargo, em ra~ão da Emenda ConstitucLo

nal n9 7 de 13 de abrLl de 1977, poderão averbar todas
as vantagens do cargo de mag1BtérLo no cargo de Juíz.

§ 19. Os magLstrados da rede part1cular de enS1no que

perderam o :argo pelo mesmo mot1vo, poderão averbar as
mesmas vantagens do magistér~o mant~do pela Un~ão no

cargo dê Juíz.
§ 29. No caso de opção pela aposentadoria no cargo de

magLstérLo, este será Lntegral sobre o maior salário
percebLdo nos últLmos C1nCO anos antes da Emenda Cons

tLtucLonal de n9 7 ou, onde houv~r carreira do magist~

r10, no fLnal da mesma, atualizados os valores •.

r:-r------,.---- Pl.tNUlo/ca ...':sÃa/suaco ...,'io-----------,

,- AUTl)"---------------

[J Senador. Constitu1nte lRAM SARAIVA~

A 1SS0 se acrescente que a exper1êncLa bras1leLra Já

tem demonstrado que, Lnobstante as tentativas de se LncluLr na Con~

t~tuiGão normas que obriguem a aud~ência prév~a do Congresso Nap~o~

nal, quanto aos atos LnternacLona1s celebrados pelo PresLdente da

RepúblLca,~ Poder ExecutLvo, por me10 de Lnterpretação restritiva
quanto ã cómpetêncLa do' Congresso NacLonal, nessa matéria, procura,

mULtas vezes, afastar a tarefa fLscalLzadora ao órgão.representatL
vo da soberan1a popular.

A redação do AnteprOJeto (artigo 59, I) agravará a
sJ.tuação existente, uma vez que, ao inclu~r o termo "acordo", afas-

Doutrinar1arnente há quem empregue como s1nônimos os

termos lItratado", "convenção" e uacordou. Há, porém, outra corrente

que os dLstLngue, entendendo-os espécLes do gênero amplo "ato~ Lnter
naciona1s u •

Qualquer que seja a posição adotada, o disposLtivo em
foco prec1sa ser alterado. Se nos colocamos no prírne1ro grupo, dois

dos termos são desnecessários por redundantes. Se, ao contrárLo, nos

filiamos ~o segundo, deixamos fora do controle do Leg1s1at1vo, os a
justes, os pactos, os protocolos, os estatutos, os compromLssos e to
da urna gama 1rnensa de espécies de atos 1nternacionais que não são nem

"tratadosU, nem lIconvenções", nem "acordos".

Penso que esta não fOL a Lntenção do emLnente Relator.

Const1tuLções anteriores, inclusiv~ a atual, já consa
,graram a expressão "tratados, convenções e atos internac~ona~sll. A

redução, fatalmente, levará ã interpretação restritLva, de conseqüne~

cias imprevisíveis. Ato .mt.ernaca.oneL é amplo, ,é gênero; "acordo" é
espécíe, tanto quanto Utratado U e "convencãov ;
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JUSTIFICAÇÃO

" ••• ; os membros do Conselho Monetár~o Nac~onal;..• e os d~retores

do Banco Central do Brasil;"

da
em

EMENDA
300137-7

em curso

constitui

e Sistema de Gover o
Pubhco

uma: ou se unifica a Justiça
- ou se restabelece a simetria

- Fica ressalvado o direito ao exercício da advocacia pelos
membros do Ministério público que estejam inscritos na 0E

dem dos Advogados do Brasil à data da promulgação desta
Constituição.

Art.

A observância de tal simetria mais se impõe, consl

derando-se que o anteprojeto consagrou a especialização do Poder J~

diciário ho âmbito da União, não só restabelecendo a Justiça Milita~
como também criando a Justiça Agrária.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra
ser necessariamente superada; de um lado, a ramificação da

da União; de outro, a concentração indistinta do Ministério
correspondente.

Logo, de duas
União - o que não teria sentido

face do Ministério Público.

dição a
Justiça
público

JUS T I F I C A ç Ã O

O art. 43, ao estender aos membros do Ministério
Público as vantagens e proibições conferidas à magistratura, acaba
por vedar-lhes implicitamente o exercício da advocacia.

Esse exercício, no entanto, atualmente resulta de
normas ~egais consentâneas como o direito constitucional em vigor.

Â luz dessas normas, os membros do Ministério P~

blico incorporaram ao seu patrimônio jurídico a faculdade nela ass~

gurada.

Inclua-se:

Emenda aditiva ao Título das Disposições Transit~

rias

! da tradição do direito constitucional brasilei
ra - e da natureza consensual na transição constitucional
a ressalva concernente a-situações jurídicas individuais
das segundo o ordenamento Jurídico vigente.

Considerando-se, ademais, que a faculdade de exeE
cer a advocacia constituiu-se em fator ponderável na opção profis

sional feita pelos membros do Ministério Público, ao ingressarem na
!nstituiÇão - muitos deles às vésperas, agora, da a~sentador~a _ ,
e de elementar justiça que o advento da nova ordem Jurldica nao se
constitua em verdadeira punição sem causa.

r--------------- AUTOI'I---------------!:J PAES DE ANDRADE

EMENDA
300135·1

O aplaudido anteprojeto elaborado pelo ~lu~

tre Constitu~nte José Jorge v~slumbra, conforme enfat~za o Relator,

a alcançar duas metas: devolver as prerrogat~vas a um novo e fort~

lecido Poder Legislativo, e dotá-lo dos meios modernos indispensá
veis ao pleno, ~fic~ente e ág~l eXercíc~o de suas compentência. E~
tretanto, como d~storção deb~tável à l~mitação dos prazos reg~men

tais, impositiva do aceleramento dos trabalhos constituintes, o R~

latór~o - que assegura a elaboração de um "anteprojeto tendo em
vista o fortalecimento do Poder Leg~slat~vo e a ampl~ação de suas

atr~buições e prerrogativas" - com este últ~mo se apresenta ev~de~

temente discordante.

Este mesmo A.I. 5 em seu art. 69 § 19 previa dispon~b~

lidade ou aposentadoria aos pun~dos pelos Atos Instituciona~s.

Por ~ron~a, porque não pun~dos, os mag~strados que e

ram professores de 19 e 29 graus perderam cargos, vantagens e a con
tagem de tempo, sem que houvesse ressarc~mento por esta mut~lação em
seus direitos. Porque não PUNIDOS, não eram aposentados.

Nem mesmo a d~spon~b~lidade const~tuc~onal prev~sta

para todos os funcionár~os (parãgrafo ún~co, art~go 100) coube aos
magistrados (art. 114, inc. I da'Const~tu~ção atual).

A acumulação de cargo de m~~stér~o de 19 e 29 graus

era permitida anteriormente à Emenda Constitucional n9 7.
Os "consi.deranda" do A.I. 10 de 16.05.1969 fazem ref~

réncia à aposentadoria compulsória para os que foram ating~dos pelos
Atos instituc~onais (ar~. 19 letra b), motivo pelo qual fora ~nser~

do este parágrafo 29 na ~ugestão de Emenda ao Parecer da Subcom~ssão

~o Poder Judic~ãrio e do Min~stér~o Públ~co.

Ao art~go 10, inc~so III, ~ncluam-se:

--

~ AUTOI'I'-------- _

t? Senador ccns e í cuance lRAM SARAIVA

r.-r---------- PL~HARro/cQ"'l:";io/SUflCO"'IS5iQ-----------l
Wl Comissão de Org. dos Poderes e Sist. de Governo

EMENDA
300138-5

A reoação dada no anteproJeto ao art. 46 conflita
com a do § 19 do art. 43, onde se dispõe que o Ministério Público s~

rá organizado por lei complementar.

~ necessário, por isso, compatib~lizar os referi 

dos dispositivos, a fim de que fiquem bem definidos os âmbitos norm~

tivos dã lei orgânica de cada Ministério Público e do respectivo P2
der regulamentar.

Emenda modificativa do art. 46 do Capítulo lI, do
Ministério Público

Altere-se a redação do art. 46 , adotando-se a seguinte:

Art. 46 - Ao M~nistério Público fica assegurada autonomia funcional,
administrativa e financeira, com dotação orçamentária prQ
pria e global, competindo-lhe, obedecida a respectiva lei
orgânica, dispor sobre sua organização e funcionamento
criar, extinguir e prover seus cargos, funções e serviços
auxiliares, obrigatoriamente por concurso público de pr2
vas e títulos.

JUSTIFICATIVA

t:J PAES DE ANDRADE

r."lr----------- PLENAJtIQ/CQNI'SÃO/SUICOMlssio -,

omissão da Organização dos Poderes e Sistema de Govsrn

Subcomissão do Poder Judiciár~&T07Ju~f11cAmnistérioPúblico

EMENDA
300136-9

Art.

Emenda substitutiva do art. 54 do Capítulo IV, das
Disposições Transitórias

Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:

Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público junto
ao Tribunal de Cpntas da União passarão a inte~rar a caE
reira do Ministério Público Federal, na forma ~~e a Lei 0E
gânica do Ministério público da União estabelecer".

JUSTIFICATIVA

A atribuição,ao Ministério Público Federal,de f~

ções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a necessidade de di~

ciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais ocupantes

dos cargos de Ministério Público junto a essa Corte.
Por outro lado, inadm~ssível é a integração dos

membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, ao quadro de
carreira do Ministério Público Federal - como estabelecido no artigo
emendado.

! que a ramificação do Poder Judiciário no âmbito

da União, mantida no projeto, impõe simetria'dentro do Ministério PÉ
blico da União.

,.,--------------AUTOI'I---------------
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Emenda modificativa do § 19 do art.45 do Capítulo
II, do M~nistério Público

Subst~tua-se, no art. 45 , a redação do § 19, pela seguinte:

Como pressupostos da boa administração do Ministé

rio Público - pautada pelos princípios democráticos, por sua indepe~

dência e pela responsabilidade dos Seus órgãos - ~mpõe-se a desco~

centração de poderes, a participação de seus membros no processo d~

cisório, bem corno a distinção entre os órgãos de administração e de

execução das funções institucionais.
Com isso, preserva-se a autonomia funcional daqu~

les órgãos, evitam-se interferências de uns nas atribuições de o~

tros e assegu~am-se os princípios da representatividade, da transit~

riedade e da rotatividade na composição dos órgãos colegiados da a~

ministração superior, sem os quais os instrumentos de controle exteE
no da instituição podem se tornar ineficazes.

JUS T I F I C A T I V A
EMENDA
300139-3

JUSTIFICATIVA

Qualquer cidadão poderá interpor recurso ao órgão cole 
giado interno, definido em lei, da decisão do procuradoE

Geral da República ou do Promotor Geral que determinar o

arquivamento de qualquer procedimento investigatório crl

minaI ou de peças de informação.

§ 19

~ PI.INÂIIllO/COMI"Ão/sUICONISSio------------,
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Emenda modificativa da alínea b, do art. 21 da S~
ção III, do Capítulo I, Poder-Judiciãr~o

Altere-se, no art. 21, a redação da alínea ~, adotando-se a seguin-
te:

~
~

=---------- PUNA'UO/CQliI3'AO/SUlCOMISUO-- ---,
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f: PAES DE ANDRADE

A redação emendada, embora inserida no capítulo do
M~nistério PUblico corno um todo, omite a hipótese de arquivamento •

determinado pelo chefe da instituição na órbita federal. Nada justl
fica tal omissão, quêâeve, por isso, ser suprida.

Por outro lado, ao mencionar um "Colégio de Procu
radores", cuj a definição, composição e atribuições não existem e

nem poderão ex~stir a nível constitucional, deixa margem a que O

legislador ordinário defina, como lhe convier, o conteúdo da expre~

são.

Art. 21 -

JUSTIFICATIVA

as vagas reservadas ao Vinistério Público Federal e Advo
gados serão preenchidas na forma do art. 19 7 devendo r~

cair a escolha dos Advogados, sempre que possível, em ml
litant~s na respectiva região.

a)

b)

EMENDA
300140-7

tJ PAES DE ANDRADE
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Emenda substitutiva da alínea ~, do ~nc~so I, do

art. 45 do Capítulo II, do Ministério público

Substitua-se a redação da alínea~, do inc~so I, do art. 45, pela

seguinte:

Art. 45

Quanto aos membros do Min~stér~o públ~co Federal,
o texto emendado não se compat~iliza com o caráter nacional e unl

tário da sua organização em carreira. Por isso, não há como se po!
sa separar, por regiões, o conjunto dos cargos nela integrados.

Daí, a necessidade da emenda proposta.

Limitar as prerrogativas do Ministério Público
como feito no texto a ser emendado, é subtrair-lhe as condições m!

nimas, indispensáveis ao exercício de suas funções e aO c~primento

de seus deveres legais.

JUS T I F I C A T I V A

O exercício das atribuições do ~l~n~stério público

requer providêncías prévias ou paralelas às ações que deva promoveL
Sem o poder de determiná-las o Ministério Público estará desprovido
dos meios e instrumentos indispensáveis a vencer eventuais resistê~

cias à consecução dos seus objetivos.
A redação que se pretende subst~tu~r é excessiv~

mente restrita, pois não alcança as inúmeras providências necessã 

rias ao exercício das funções do Mi~stério Público, antes ou no

curso das ações cíveis ou penais que deva promover ou tenh~ promovl

do.

~
~

,--------------AU"!'OR---------------

Altere-se a redação do art. 19, adotando-se a seguinte:

Art. 19 - O Tr~unal Super~or Federal compõe-se de v~nte e sete M1
n2stros vitalíCios, sendo quinze dentre juízes federais,

ind~cados em lista tríplice pelo próprio Tribunal; qu~

tro dentre membros do Ministério PÚblico Federal, indic~

dos em lista tríplice por seus pares; quatro dentre adv~

gados com notór~o saber jurídico e dez anos de exercício

profissional; e quatro dentre magistrados ou membros do
M~nistério Público dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios, indicados em lista tríplice pelo pr§

prio Tribunal, nomeados pelo Presid~nte da RepÚblica, d~

po~s de aprovada a escolha em"audiência pública pelo Co~

gresso Nacional.

f!J PAES DE ANDRADE

,-,-------- PUtNAlCfOlcawlsS'Ãolsu.CQIiI'SSÃO------------,
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Emenda modificativa do art. 19, da Seção III, do

Capítulo do Poder Judiciár~o

- promover, determinar ou requisitar proced~mentos ou atos

administrativos ou policiais pertinentes ao exercício de
suas atr~uições.

I) a)

b)

A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente
da composição do Tribunal, promove urna dis~ribuição mais equitativa
das vagas, permitindo uma representatividade mais equilibrada entre

os segmentos que deverão integrar a Corte de Justiça.
Visa,assim,a preservar a distribuição de vagas de

Tribunal por qUintos, que é a sistemática t~adicional e histórica e

que tem demonstrado, através dos anos; s~r ~~aiEk~epre~entativa.
O demonstrativo abaixo revelà o-a~erto da emenda

JUSTIFICATIVA

Ora proposta:

EMENDA
300141·5
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Emenda aditiva ao § 29 do art. 43 do Capítulo II,do
Ministério Público

l'.crescente-se no art. 43 as seguintes expressões ao § 29.

§ 29 - •••••• , observados os princípios da repr~~atividade, tran
sitoriedade e rotatividade.

tJ PAES DE ANDRADE
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Constituinte PAES DE ANDRADE

Inclua-se, no Capítulo do M~n~stér~o PúbI1CO, o ~eguinte parágra

fo no art. 43.

EMENDA

300146-6

PÚBLICO

JUSTIFICATIVA

o Procurador-Geral da República terá prerrogat1vas

equivalentes às de M~nistro Pres~dente do Supremo Tri

bunal Federal.

§

~~---=-----.,.----;--- PU:"'A'UO/GOI,lI'do/SUIlGOI,lI"tO---- --,

ttomlssao da Organização ~os Poderes e Sistema de Governq

suoconus s ao do I'oder .Jud í.c í.ar í.o e do M~n~sterio Publ~co '-------"
~--------------8-M-E-N-D-A--A-D-I-T-I-V~Ex~~uc~~í~ULODO MINISTÉRIO

Anteprojeto Emenda

Ju~z Federal 12 15

M.P. Federal 03 04

Advoqado 06 04

Magistratura e M.P. E.§.
0406

tadual,D.F. e Territ.

Além disso, a emenda objetiva evitar que, através

da participação na escolha de membros do Min~stér~o PUblico, o Tri

bunal venha a ~nib~r, por qualquer forma, a atuação dos membros

da Inst~tuição que, ofic~ando perante ele , são cand~datos nat~

rais às vagas de que se trata.

1\_ erenc2. visa a evitar que, através do poder de

escolha dos membros cO Pin~stério Público, os tribunais venham a

inibir, por qual~uer íorwa, a atuação dos membros da inst~tuição

que, atuando perante ele,constituem a clientela originár~a da esc~

lha.

o Chefe do Min~stério Públ1CO da Unlão exerce suas

funções Junto à Corte Suprema. Também mag~strado, se bem qqe 1~

tegrante de pecul~ar mag~stratura, deve receber tratamento cons

tituc~onal que lhe assegure pos1ção equ~valente à do TribunaL pe

~ante o qual deve of1c1ar.

Por outro lado, a equivalência de tratamento cons

titucional\~ntre-óProcurador-Geral da República e os membros da

ma1S Alta Corte do País remonta à Const1tU1Ção de 1891 (v. § 22,

do art. 58l, repercutindo nas Cartas de 1934 (v. § 12, do art.

95), de 1937 (v. arts. 99, 101 ,I,b), de 1946 (v. art. 101 ,I,b), e

de 1967 (v. art. 138). Trata-se, portanto, de status já consüli

dado na trad1ção const~tuc1onal brasileira.

~ . _C"";"""',,::.~'::,.~.~:':.~ . ]I= I
om~ssao da Organ~zaçao dos Poderes e S~stema de Govern
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EMENDA ADITIVA AO ART. 43

DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acrescente-se ao art. 43 o segu1nte parágrafo:

Parágrafo: O Procurador-Geral da República, chefe do Min~stér1o

Públ1CO da União, será nomeado pelo Presidente da Re

públ~ca dentre membros do M~n~stério Públ~co Feder~,

eleitos em 11sta trípl~ce por seus pares, depo~s de

aprovada a escolha pelo Senado Federal, para um mandato

de dois (2) anos, permitida uma recondução.

EMEI'IDA

300144-0

~~d~fique-se a redação do art. 39, adotando-se a seguinte:

Art. 39 - Nos Tribunais, reservar-se-á um quinto dos lugares para

membros do Ministério PUblico, com ma~s de dez anos na

carre~ra, e advogados, de notório saber Jurldico e rep~

tação ~libada, com mais de dez anos de exper~ência pr~

fissional, escolhidos pelas respectivas classes em lista

trlplice, nomeados pelo Chefe do Poder Execut~vo, depois

d~ aprovada a escolha em aud~ência pUblica pelo Poder L~

gislat~vo competente.

J D S T I ~ I C A T I V A

t: PAES DE ANDRADE

~ Pl.I:NAIUo/coUI5Sio/sulcaMls3ÃO-------------,
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Emenda modif~cativa do art. 39, da Seção I, do C~

pltulo do Poder Judiciário

Const~tu~nte PAES DE ANDRADE

A expe~iênCla histórlca brasllelra tem revelado

flagrante contrad1ção entre a vulnerab1lidade do "status" do Pro

curador-Geral da Repúbl~ca e a relevância das suas funções, o que

delxa insuflclentemente resguardado contra as pressões que sua

atuação necessariamente SUsclta.

Por outro lado, a atual atr1buição exclus1Va do

Pres1.dente da Repúbllca, de nomeá-lo e de demltl-lo "ad nuturn tl
,

condic1ona a sua atuação aos 1nteresses cont1ngentes do governo e

de seus eventua~s titulares.

Além disso, a exclusão dos me~bros do Min1stério

Públ~co do processo de escolha do Procurador-Geral da República,

como ora ocorre, traduz 1nJust1f1cada d~scriminação.

Ademais, cons~derando-se que o anteproJeto conse

gra, em relqção ao chefe do Ministério Públ1CO das Unidades CC
Federação, o processo eletivo, inadm1ssível é que não o consagr0
também quanto ao chefe do Min~stér~o Públ1CO da Un~ão.

A emenda objet~va corrigir a sltuação aC1ma desta

cada r bem corno suprlr a ornlssão que a seu respelto se verlf1ca.

Slgn1f1cat~va, na proposta formulada, é a ~artici

pação dos Poderes Leg~slat~vo e Execut1vo na escolhq do Procura

dor-Geral da Repúbl~ca; com ~sso, v~sa-se a corrigir a esdrúxula

situação atual, onde se constata que o Procurador-Geral da Re

pública, a quem se atribui promover o respeito à Carta Magna, ma

triz dos poderes constituídos, bem corno a responsabilidade de

seus agentes, t 7m a nomeação e dest~tuição deixadas ao arbítriQ

exclusivo do chefe de um deles.

JUSTIFICATIVAEMEI'IDA

300145-8

A redação emendada, embora 1nser~da no capítulo do

M~nistério Públ1CO como um todo, omite a h1pótese de arqu1vamento

determ1nado pelo chefe da 1nstitu~ção na órbita federal. Nada

just1f~ca tal om1ssão, que 'deve, por 1SSO, ser suprida.

For outro lado, ao menCl.onar um "ColéglO de Procu

radores", cuja def1nlção, composlção e atrlbulções não exístem e

nem poderão existir a nível const1tucional, deixa margem a que o

legislador ord1nário def1na, como lhe conV1er, o conteúdo da ex

pressão.

EMENDA MODIFICATIVA DO § 1~ DO ART. 45,

DO CAPÍTULO DO MINISTÉRIQ PÚBLICO

Substitua-se, no art. 45, a redação do § 1Q, pela segu1nte:

§ 1Q - Qualquer c1dadão poderá 1nterpor recurso ao órgão 'cole

g~ado lnterno, deflnido em 1e1, da declsão do Procura

dor-Geral da Repúbl1ca ou do Promotor Geral que deter

m1nar o arqu1vamento de qualquer proced1mento invest1

gatório cr1m1nal ou de peças de 1nformações.

JUSTIFICATIVA

,.,.,---------- 'I.I:NÁlua/couls3Ão/sUllcoul''',io--- , I
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DA SEÇÃO

EMENDA
300149-1

Levando-se ém conta a relevância das funções do

Procurador-Geral da República, não é admissível excluir-s~, do
p,ocesso de sua escolha e nomeação, a partlclpação dos Poderes
Executivo e Leglslatlvo, sob pena de deixar-se tal processo liml
tado à ótica dos membros de urna úntca categorla funcl0nal.

Outrossim, o exercício daquele cargo, exigindo co
nheclmento pleno e atualizado das questões e temas à ele perti

nentes, recomenda, a exemplo do que ocorre em relação aos presi
d7ntes de trlbunais, que a nomeação se faça dentre os lntegrantes
dos quadros da Instit~ição. A elelção de lista tríplice, doutra
parte, consagrará pr~cedimento ínsito ao reglme democrático, além
de conferir aos eleitos o indlspensável respaldo de seus pares no

exercício dos árduos misteres do ofício.

1":"1r---------- PL,ENUIO/COMI3Sio/sU8CONIUÃO- , I
ptomissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governol
Subcomissao do Poder Judiciario e do Miuistério Público ~ -J

fi EMENDA MODIFITéAT'i~i'''ô'ôo § 2º, DO ART. 16,

11, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

Modlflque-se a redação do § 2º, do art. 16, da Seção 11, do Capí
tulo do Poder Judiclário, adotando-se a segulnte:

Art. 16 - .
§ 2º - O Procurador-Geral da República deverá ser previamen
te ouvido nas representações por inconstitucl0nalidade.

.JUSTIFICATIVA

Altere-se a redação da alínea E' do inciso I, do art. 17, adotan

do-se a seguinte:

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei

ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denoml
nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do

Ministério PúbllCO a nível federal.
ASSlm? que, Já a Constltuição de 1891, inspirada

no modelo norte-amerlcano, erigia ao plano constltucional a figu

ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei

deflnir (vlde § 2º, do art. 58).
A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público
Fede'ral" nos Juízos comuns (vide § 1º, do art. 95).

Essa definlção foi repetida na Constltuição de

1937 (vide art. 99).

A Constltuição de 1946, restauradora da democracia
no Brasl1, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1867, outrosslm, adotou a mesma denomi
nação (v1de art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda nº

1, de 1969 (vlde art. 95).

No direito comparado, a expressão Procurador la
também é amplamente consagrada.

Consultem-se, a esse respeito,. aS'Constitulções da

República Popular da China (vide art. 22, 6º), de Moçambique (Vl
de art. 74), de Portugal (vide art. 226º, 1), da Colômbia (vide

art. 143), de Honduras (vlde arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democrática Alemã (vlde art. 98,1), da

Rumânia (vlde art. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
vléticas (vide art. 164), de São Tomé e Prlncípe (vlde a~ts. 43 e
44), da Suíça ~vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e

da Bulgária (vide art. 133).
Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen

te vinculada ao exercíclo de ação penal, possui, por isso mesmo,

conotação res~ita, incompatível com a ampLitude das funções pró
prlas do Minis~érlo Público Fede~al, especialmente no momento em
que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses socia15

se expande e deve ser consagrada a nível constltúcional.

Altere-se a redação do § 1º, do art. 16, adotando-se a seguinte:

Art. 16 - •••..••••••.•.••....
§" 1º) - São partes legítimas para propor ação de lnconstltu

c~onalidade, o Presi~ente da República, as Mesas do Se
nado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias

Estaduais e das Câmaras Munlcipais, os Tribunais Supe

riores e os Tribunais de Justlça, o Conselho Federal e
os Conselhos SecclonalS da Ordem dos Advogados do B~a

sil, os Partldos Políticos devidamente reglstrados, o

Procurador-Geral da República e os Promotores Gerais.

SEÇÃO

EMENDA
300150-4

DA

Tanto na tradlção constitucional e legal brasilei
ra, como no direlto comparado, é de há 'multo consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da República, relatlvamente ao Chefe do
Ministério Público a nível federal.

Assim é que, Já a Constltuição de 1891, lnspirada
no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu

ra do Procurador-Geral da República, cUJas funções deixava à lei
deflnlr (vlde § 2º, do art. 58).

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da Repúbllca "O Chefe do Mlnlstério Público
Federal" nos juízos domuns (vlde § 1º, do art. 95).

Esta definição foi repetlda na ConstitulÇão de
1937 (vide art. 99).

A ConstitulÇão de 1946, restauradora da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 216).

A Carta de 1967, outrosslm, adotou a mesma denomi

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda nº
1, de 1969 (vlde art. 95).

No dire1to comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
Consultem-se, a esse respelto, as Constitulções da

Repúbllca Popular da Chlna (vlde art. 22, 6º), de Moçambique (vi

de art. 74), de Portugal (vlde art. 226º,1), da Colômbia (vlde
art. 143), de Honduras (vide arts. 228 e 229), do Méxlco (vide

art. 102), da República Democrática Alemã (art. 98, 1), da Rumâ
nia (art. 113), da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
(art. 164), de São Tomé e princípe (arts. 43 e 44), da suíça

(art. 14), da Checoslováquia (art. 104) e da Bulgária (art. 133).
Por outro lado, a denomlnação Promotor, basicamen

te vinculada ao exercíclo da ação penal, possui, por lSS0 mesmo,

conotação restrita, incompatível com a amplltude das funções pró
prias do Ministério Público Federal, especlalmente no momento em

que sua atuação na curadoria de toda a gama de lntereSses sociais

se expande e deve ser consagrada a nível constltuclonal.

!!L DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

r::I-"""'~;--:C--=---"""" PLUA,uoi'cOlm;do/suaCOIiIISSÃO --;:;-:r-:------::--=-----,
omissão da Organizaçao dos Poderes e Sistema de Governo

PU Constituinte PAES DE ANDRADE

o

os mandados de segurança contra atos do Presidente da

Repúbllca, das Mesas do Congresso Nacional e do Procu
rador-Geral da República, bem corno os impetrados pela

União contra atos de governos estaduals;

Art. 17

I)

a)

b)

c)

u comlssao
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A ConstltulÇão de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da Repúbllca "O Chefe do Ministério Público
Federal" nos Juízos comuns (vide § 12 do art. 95).

Essa deflnlção foi repetida na Const"tuição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauradora da democracia
no Brasll, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1967, outrosslm, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também velO a ser adotada na Emenda n2
1, de 69 (vide art. 95).

No direito comparado, a expressão Procurador la
também é amplamente consagrada.

Consultem-se, a esse respeito, as Constituições da
República Popular da China (vlde art. 22, 62), de Moçambique (vi
de art. 74), de Porfugal (vlde art. 226 2,1), da Colômbia (vlde

art. 143), de Honduras (vide arts. 228 e 229), do MéxlCO (vide
art. 102), da República Democrátlca Alemã (vide art. 98,1), da

Rumânia (vlde art. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
vlétlcas (vlde art. 164), d~ São Tomé e prlncípe (vide arts. 43 e

44), da Suíça (vlde art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e

da Bulgária (vlde art. 133).
Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen

te vinculada ao exerctcio de ação penal, possui, por isso mesmo,
conotação restrlta, lncompatível com a amplitude das funções pró
prias do Mlnistérlo PúbllCO Federal, especlalmente no momento em

que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais
se expande e deve ser consagrada a nível consti~ucional.

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constituclonal e legal brasilei
ra, corno no direito comparado, é de há mUlto consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da Repúbllca, relativamente ao Chefe do

Ministérlo Público Federal a nívél federal.

Assim é que, já a ConstltulÇão de 1891, lnspirada
no modelo norte-amerlcano, erlgla ao plano constltuclonal a figu

ra de Procurador-Geral da República, cujas funções delxava à lei
definir (vide § 22, do art. 58).

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público
Federal" nos Juízos comuns (vlde § 12, do art. 95).

Essa definição foi repetlda na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constltuição de 1946, restauradora da democracia
no Brasll, também proclamou a mesma regra (vlde art. 126).

A Car~ de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também veio a sel adot~da na Emenda n2
1, de 69 (vlde art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria
também é amplamente consagrada.

Consultem-se, a esse respeito, as Constltulções da
Repúbllca Popular da Chlna (vide art. 22, 62), de Moçamblque (Vl

de art. 74), de Portugal (vide art. 2262,1), da Colômbia (vide
art. '143) , de Honduras (vide arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democrática Alemã (vide art. 98,1), da
Rumânla (vide art. 113), da União das Repúb!icas Soclallstas So
vléticas (vide art. 164) de São Tomé e Prlncípe (vlde arts. 43 e
44), da Suíça (vlde art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e
da Bulgária (vide art. 133).

Por outro lado, a denomí naçro Pr c-motior , basicamen
~e~ vLnculada ao exercLc10 de ação penal, POSSU1, por 1550 mesmo,

conotação restrl.ta, i.ncompat Ive L com a amo l a t.ude das iuflCs-CPS pro

~'rl.H1 (,0 bo'ir í s: t'_'l o l-t.b.1.ico Federal, e spec í "lmem:e no momento em

que sua atuação na curador la dE toda a gama de interesses socials
se expande e deve se" consagrada a "1,,e1 constitucional.

Constituinte PAES DE ANDRADE

r-comissão da

Subcomissão

EMENDA
300152·1

EMENDA
300153-9

Suprlma-se o art. 55

JUSTIFICATIVA

.\A ramlficação do Poder Judlciário no âmblto da
Unlão, mantida no proJeto, lmpõe simetria dentro do Mlnistério
PúbllCO da União.

A observância de tal simetria malS se impõe, con

siderando-se que o anteproJeto consagrou a especlalização do Po
der Judlclário no âmbito da Un1ão, não só rest~belecendo a Justi

ça Militar, corno também crlando a Justiça Agrárla.
Veriflca-se, portanto, no anteprojeto, urna contrá

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justlça da Unlão; de outro, a conce?tração lndistlnta do Mi

nistério Público correspondente.
Logo, de duas urna: orr se un~fica a ~ustlça da

União - o que não teria sentido - ou se restabelece a slmetria em
face do Mlnlstério Público.

Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:

Art. - Os atuals ocupantes de cargos do Mlnistério Público
Junto ao Trlbunal de Contas da Unlão passarão a inte

grar a carreira do Minlstério Público Federal, na forma

que a Lel Orgânlca do Ministério Público da Unlão esta
belecer" .

0'------------- AUTO"c= Constituinte PAES DE ANDRADE
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Comissão d~ Organização dos Poderes e Siste~a de Govern
Subcomissão do Poder JUdiciárií'",~"fi\'?"l1~t1ÍstérioPúblico

PQ EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 54,
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Constltuinte PAES DE ANDRADE

Altere-se a redação da alínea E do art. 15, que passará a ser a
segulnte:

Art. 15 - .
a) - .

b) - nos crlmes comuns e de responsabilldade, os Mlnlstros

de Estado, ressalvados os crlmes conexos com os do Pre

sidente ou do Vice-Presldente da Repúbllca, o Procura

dor-Geral da Repúbllca e os Promotores Gerais, os mem
bros dos Trlbunals Federais e de Justlça dos Escados e
do Dlstrlto Federal, os Ministros do Tribunal de Contas

da União e os Chefes de Missão Dlplomática de caráter
permanente.

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradlção constltuclonal e legal brasilel

ra, corno no dlreito comparado, é de há muito consagrada a denoml
nação de Procurador-Geral da República, relatlvamente ao Chefe do
Ministérlo PúbllCO a nível federal.

ASSlm é que, já a Constltuição de 1891, lnsplrada

no modelo norte-amerlcano, erigia ao plano constltucional a figu

ra de Procurador-Geral da República, cUJas funções deixava à lel

definir (vide § 22, do art. 58).

11-1omí, s sâo da O • PLE~AI'lIO/dcoNISSÃpO/sudBcolussÃo ---,---------, 300151..2
rganlzaçao os o eres e Slstema de Governo _

Subcomissão do Poder Judiciárif1XfIl'",g~"c!;!,i.r.istérlOPúblico
pu EMENDA MODIFICATIVA DA ALÍNEA B DO ART. 15, DA SE

~ 11, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

mr--------------AUTOft
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A observância de tal simetria mais se impõe, con-

111 - O exercíCIO de outras funções que lhe forem atribuídas por
le~, desde que compatíveIS com sua finalIdade, sendo-lhe
vedada a representação judIcial e' consultoria Juríd~ca das

pessoas JurídIcas de direIto públICO, salvo, quanto ao
MinIstério . PúblICO Federal, a representação judICIal da

UnIão Federal.

A defesa do patrimônIO coletIvo, orientada pelo

prIncípio da legalidade - e tendo em vIsta o controle dos atos
administrativos e a responsabilIdade CIvil, penal e adminIstratI
va dos agentes estata1s - constitu1 m1ster que extrapola em muito

O âmbIto dos crItérios de mera admInIstração. A relevância dos

bens, 1nteresses e serv1ços que ela envolve, outross1m, eX1ge 

como, alIás, se eXIge para a tutela dos denominados Interesses
dIfusos que seja atribuída, na defesa federal, à únIca instI

tUIção apta, normatIva e fIlosofIcamente, a esse Indelegável ofí

cio~

JUSTIFICATIVA

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so

beranIa popular e o interesse público, como bases da organIzação

constItucional. Diante dISSO, fáCIl é perceber-se que somente uma
inst1tuição def1n1da a nível const1tucional, atuando com indepen
dência e sob o prIncípio da legalidade - vale dIzer, orientada
pela expressão legítima da soberania popUlar, pode exercer, com
necessária eficácia e sem limitações discriCIonárias, a fiel de
fesa do Interesse públICO, de que é tItular o Estado de DIreito,
em nome da Nação a ele subjacente.

É oportuno lembrar, bem a prqpósito, que o ante

projeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitu
cionais, instituída pelo Decreto nQ 91.450/85 e que contou com a

O anteproJeto, entretanto, Ignorando essas consi
derações, veda ao MInistério Público Federal a representação ju
dIcial das pessoas de direIto públICO. Vale dizer, retira da
órbita das atrIbuições do MInIstérIO Público Federal a represen
tação JudIcial da UnIão, delxando-a ao desamparo da defesa que

atualmente lhe é dada, a qual é exercida com InyeJável Indepen
dêncIa, porque comprometIda apenas com a lei e com os valores ba

SIlares da naCIonalIdade.
É necessário, em razão d1SS0, restabelecer, quanto

ao Ministério PúblICO Federal, a titularIdade para a representa
ção judICIal da UnIão.

Justamente por abrigar o MInIstérIO PúblICO Fede

ral, dentre suas excelsas funções, a representação JudICIal da
Nação Bras11e1ra, é que o Procuratório da Un1ão Federal aprove1ta

e se benefiCIa dos princípios que informam a atuação do custos
legls (fiscal da l~i), como seJam a independência funCIonal, o
compromisso com a legalIdade e o desassombro em face dos podero

sos que exorbItam tanto dentro quanto fora da AdmInIstração
Pública.

Não é por outra razão que as maIS prestigIadas e
democrát1cas Constltuições da era contemporânea atribuem ao M~

nistérlo PúblICO, com exclusIvIdade, o encargo de representar em

Juízo o Estado Nacional.
É o qu~ se vê nas ConstitUIções da ColômbIa (v.

art. 143), da Grécia (v. art. 90, nQ 1), de Honduras (v. arts.

229 e 231), do México (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique
(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, Item 1) e do Peru (v.
art. 250 Q, ítens 1 e 3).

Nos Estados UnIdos d~ AmérIca - font~ prImordIal
do constItucionalismo brasileiró--~-embora sem prevIsão na Carta
Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da UnIão
em Juízo quanto as funções de fiscal da leI, em um SIstema em que
a reverênCIa à Lei Maior encontrou e mantém sua maIS elevada con
sagração histórIca.

Pelo visto, não é por mera coincidênCIa, ou por
slmples tradição, que as funções de representante do Estado e da
Sociedade, Justamente com a de fIscal da leI, se colocam sob a

responsabIlIdade de uma InstitUIÇão única, o MinIstérIO PúblICO,
tanto na Nação berço do moderno const1tuciona11smo, como em ou

tras em que a democraCIa veio a ser conqUIstada quando Já se VIS

lumbravam as novas perspectivas que o ano 2000 abrIrá para a hu
manIdade.

EMENDA
300154·7

EMENDA
300155·5

a ramifIcação do Poder Judiciário no âmbIto.
projeto, impõe sImetria dentro do MInIstério

ConstItuinte PAES DE ANDRADE

União 
face do

JUSTIFICATIVA
A atrIbuIção, ao MInIstérIo Público Federal, de

funções junto ao Tribunal de Contas da UnIão Impõe a necessIdade
de dIscIplInar-se, em caráter transitór~o, a sItuação dos atuaIS
ocupantes dos cargos de MInistérIo Público Junto a essa Corte.

Por outro lado, inadmIssível é a integração dos
membros dos MinistérIos PúblICOS do Trabalho e MIlItar, ao quadro
de carreira do MinistérIo Público Federal - como estabeleCIdo no
artigo emendado.

É que

da UnIão, mantida no

PúblICO da União.

siderando-se que o ant~proJeto consagrou a especIalIzação do Po
der JudIciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi
ça MIlItar, como também criando a Justiça AgrárIa.

Ver~flca-Set portanto, no anteprojeto, uma contra

dIÇão a ser necessarIamente superada; de um lado, a ramificação
da JustIça da União; de' outro, a concentração IndIstInta do
Ministério PúblICO correspondenté.

Logo, de duas uma: ou se u~lfica a Justiça da
o que ~ão terIa sentido - ou se restabelece a SImetrIa em
MInIstérIo PúblICO.

,.,... PUNÂIIIO/CONISSio/sUICOlilISSÃO--- ---,

• Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Govern

Subcomissão do Poder Judiciár iOTE~'roBgTlffél;çqj",sc;t,-,é",r,-,I=:'o"-"-P"'ú"'b"'l"'i"c"o"- _
EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO I, DO ART. 43
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Substitua-se, no art. 43, a redação do InCISO I"pela segUInte:
Art. 43 - .

I - MinistérIo PúblICO da UnIão, Integrado pelo MInIstérIo
Público Federal, pelo Ministério PúblICO EleItoral, pelo Mi
nistérIO Público do Trabalho e pelo MInIstérIo Público MIlI

tar, que exercerão suas funções Junco aos Tribunais e Juizes
Federais, aos Tr~bunais e Juizes Eleltorals, aos TrIbunais

do Trabalho e aos Tribunais e Juízos MIlitares, respectIva

mente. O MinistérIo PúblICO Federal exercerá também suas
funções Junto à Justiça Agrária e ao Tribunal de Contas da

união.

JUSTIFICATIVA

A ramifIcação do Poder JudIcIárIo, no âmbito da
UnIão, Impõe sImetria dentro do Ministério PúblICO da UnIão.

ConsIderando-se qu~ o projeto preserva a especIa

lização da JustIça, de que resultam os diversos ramos da JustIça
da União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante
ao MInistério PúblICO que Junto a esses ramos atue.

A observância de tal sImetrIa maIS se impõe, con
siderando-se que o anteproJeto consagrou a espeCIalização do Po

der JudicIárIo no âmbIto da União, não só restabelecendo a JUStI
ça Militar, como também crIando a JustIça AgrárIa.

VerIfIca-se, portanto, no anteproJeto, uma contra
dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramIfIcação
da JustIça da Unlão; de outro, a concentração 1nd1st1nta do M~

ni s t.ér i o PúblICO correspondente.'

Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da
União - o que não teria sent~do - ou se restabelece a S1metr1a em

face do MinistérIo Público.

r---~----------"UTOII-------~-------

tJ
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• omissão da Organização dos Poderes e Sistema de Govern
u com~ssao do Poder Judiciario e do Ministério Público _r;,r---------------- TlXl'O/.lUsnfICAçAO

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO 111, DO ART. 45, DO
CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Modifique-se a redação do inCISO 111, do art. 45, adotando-se a
seguinte:
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presidência do llustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, eXl

be, no art. 312, § 3º, normas substancialmente semelhante àquela

'0l'a sugerlda.

Quanto à promoção, suprime-se a referêncla à mesma,

delxando-se às lelS orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em vlsta
a dlversldade de organlzação do Minlstério Público a nível fede
ral e estadual-um organ~zado em carrelra de âmbito nac10nal, ou

tro organlzado tendo em vlsta as comarcas e entrâncias peculiares
às unidades da Federação. Tal diversidade, que lmpossibillta tra
tamento ldêntico em relação às carrelras do Ministérlo Públi
co,também impõe que! ~o-i~~ante às promoções, sejam observadas as
mencionadas pe~ul~aridades.

~_ Por flm, no tocante às-vedações a serem impostas

aos membros dÕ--M±n1~tério Público, a emenda segue a tradlção
constltuclonal brasileira, que não as explicita por inteiro, para
que melhor seJam deflnidas no plano da leqislação complementar.

EMENDA
300156-3

Constitulnte PAES DE ANDRADE

Subcomissao do Poder Judiciár\?XTJ7JU~T~'C~~onistérioPúpli"c"'o'--- -,
EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART.44.
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Substltua-se o art. 44, pela seguinte redação

,."-, -,,... PI.EH.I,Il"o/cC1,lISSÃO!SUBCOlfI5SÃO

omissão da Organização dos Poderes e Sistema de Govern

sistemátlco e

que, embora
confunde.

~ TEXTO/,JU5TIFICAQÃO-----------------,

EMENDA
300157·1\

Art. 41 - São órgãos da Justiça Agrária:

Dita participação dos Estados-Membros, a' par de impedir as pressões acima

aludidas, ou, pelo menos dificultá-las, bem assim de evrtar as maiorias parlamenta
res eventuais, tem o condão de tornar mais democrático o processo de alteração do
texto constitucional, tornando-o mais próximo dos destinatários f'màí.s das normas
porventura daí decorrentes.

Porém, ao mesmo tempo, não se deve deixar o texto maior ao sabor de maiori
as parlamentares eventuais ou sob pressões de toda ordem, estas com a finalldade da
adaptá-lo a interesses de grupos de maior poder, um desvirtuamento daquilo que se
riam as verdadeiras aspirações nacionais.

Não se quer dizer com isso, no entanto, que se pretenda relegar ao esqueci
menta, ou mesmo à inexistência, o que seria absurdo, o poder de emendá-la, poder -;
esse que os doutrinadores reccohecem universalmente e denominam de Poder Constituin
te Deri vado.

Assim, a emenda ora oferecida, tem por escopo numa tramitação mais complexa
das propostas de emenda à-Const í.tuíção , subordmando aquelas já aprovadas pelo Con

gresso Nacional à ratificação pelas Assembléias Legislativas Estaduais, a exemplo
do que ocorre, aliás, em países como a República Federal da Alemanha, os Estados
Unidos e a Venezuela.

§ 59- O Congresso Nacional declarará .définitivamente aprovada a proposta I

que, num segundo estágio; restar ratificada por dois terços das Assembléias Esta
duais.

A Carta Constitucional Brasileira ora em elaboração, deve, o quanto possi
vel, buscar a durabilldade do seu texto, como soe acontece naquelas de outros pai

ses já em estado mais avançado de desenvolvimento político, social e econômico.

SUBCOMISS-AO do PODER LEGISLATIVO '.TEXTO/,JU5TlFICAQAO- ..,

Sem ~rejuizo do atual parágrafo 49 que passa a ser disposto como parágrafo
69, inclua-se, no Artigo 20, no capítulo relativo ao "Processo Legislativo", os
seguintes parágrafos.

§ 49- Aprovada a proposta pelo Congresso, será a mesma remetida, num segun
do estágio, a todas as Assembléias Legislativas Estaduais, para rat íf'Icação ou re~

jeição, igualmente em votação em dois turnos com resultados caractee.ízados pela d~

cisão da maioria absoluta dos memoras de cada uma delas.

JUSTIFICATIVA

Enfim, a emenda, procura transmitir maior segurança ao pacto político a
estampar-se na Carta, tornando certa a partlcipação popular mais efetiva em sua

emenda, que passaria, pela forma sugerida, por um crivo mais efetivo de seus repre
sentantes nas diversas esferas do Poder Legislativo(da União e dos Estados).

Emenda Substitutiva ao Art. 41 do Parecer da Subcomissão do Pooer Judiciário e

MinistériO Públlco:

COotISSAO DA _(R;I\NIZAÇIIO DOS POOERES E SISTEMA IE GOVERNO

Constituinte ASlJRl.l3AL BENTES

DEPUTADO ACIVAL GO~ES

---------------4UTP.---------------
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Outrossim, tratando-se a aposentadorla de dlrelto in

corporado ao estatuto dos membros do Mlnistérlo PúbllCO, em vez

de garant~a ~nst~tuc~onal, deve ~ntegrar a le1 or~ânlca próprla,

de caráter complementar. Daí por que a proposta de emenda destaca
em parágrafo próprio o tratamento da matérla,bem como lhe ret1ra
qualquer caráter pun~t~vo.

Ademals,explicltam-se os contornos das mencionadas

garantias,para melhor assegurá-las, com temperamentos ditados pe

lo interesse públ1co.
Além dlSSO, dlstloguem-se, quanto aos regimes de

remuneração, o Mlnistério Público da União e o dos Estados, do

Dlstrito Federal e Terrltór10s, em respeito a pecullaridades lm

postas pelo slstema federativo.

"Art.44- Os membros do Ministério PúbllCO terão lndependên

Cla funclonal e gozarão das seguíntes garantlas

I - vltaliciedàde, não podendo perder o cargo senão por sen

tença Judicial;
11 - inamovibilldade;
111- lrredutlbllldade real de venClmentos.
§1º- A vltallcledade será adquirida após 2 ( d01S ) anos de
exercíclo, não podendo o membro do Minlstérlo PúbllCO nesse
período perder o cargo senão por dellberação do órgão cole
glado lnterno competente, pelo voto da maioria absoluta dos
seus integrantes.
§2º- A remoção dar-se-á de ofíClO ou a pedido.A prlmeira.so
mente poderá ocorrer com fundamento em necessidade de servi
ço, por ato do chefe do Poder Executivo, com base em repre
sentação do chefe do Mlnlstérlo PúbllCO, depols de ouvldo o
órgão colegiado lnterno competente.

§3º- Aos membros do Minlstério Público dos Estados é assegu
rada parldade de venClmentos com órgãos judiciários perante

os quals exercem as suas funções.

§4º- O reglme de remuneração dos membros do Minlstério
PúbllCO da Unlão será estabeleCldo em lei complementar,não

podendo a dlferença remuneratória entre os graus da carrelra
exceder a 5% (ClnCO por cento ), llmlte esse a ser observado

também entre os do últlmo grau e os do Procurador-Geral da
Repúbllca, os quals nã~ poderão ser lnferlores aos dos Juí

zes da mais alta Corte do País.
§5º- A aposentadorla será compulsórla aos 70 (setenta) anos
d~ ldade ou por lnvalldez, e facultatlva após ~O (trlnta )
anos de servlço para homens e 25 ( vlnte e Clnco ) para as
mulheres/em todos os casos com proventos lntegrals, reaJus

távels, na mesma proporção, sempre que se modlflque a remu
neração dos membros da l.OstltU1Ção em atlvldade."

§69 - Os membros do Minlstério PúbllCO estarão sUJeltos às
vedações estabelecldas em suas respectlvas LelS Orgânicas.

JUSTIFICATIVA
A proposta preserva, do texto substltuído, o prln

CíplO da lndependência funclonal e as garantlas asseguradas aos

membros do Mlnistérlo Público.
Procura, no entanto, conferlr-lhes tratamento malS

destacar o perfll próprio do Minlstérlo PúbllCO

atuando perante o Poder Judiciário, com ele não se
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~--------------_T[)lTOI ..USTI'ICAÇio---------------_.

JUS T I F I C A ç Ã O

O objetivo desta emenda ê balxar a idade mínima exigida

de 35 para 25 anos, do parlamentar candidato em potencial ao cargo

de Primeiro-Ministro, no regime de co-responsabilidade proposto p~

la Subcomissão do Poder ExecutlVO.

A idade mínima de trinta e cinco anos nos parece eleva

da pois já aos vinte e um anos acaba a menoridade, ficando o indiví

duo habilitado para todos os atos da vida civil (artigo 9. do Códi

go Civil Brasileiro).

~
~

~- ..Lr:N ....IO/coUIS5Ão/sU8COIlISsio----------~

tJCOMISSÃO ORGANI2AÇÃO PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

t: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

I - Tribunal Superior Agrário
• I! - Tribunais Regionais Agrários
lI! - Juízes Agrários

§ Cnico - Lei Complementar disporá sobre a organização, competência e

processo da Justiça Agrária e do seu Ministério Público, observados os seguintes
princípios:

I - Haverá um Tribunal Superior, Tribunais Regionais e juízos agrários
integrados por membros togados vitalícios, reservando-se nos colegiados um quin

to aos advogados e áutro a representantes do Minfstério Público.

I! - A Justiça Agrária será competente para todos os feitos relativos ao
domínio, posse, uso e conservação das terras públicas ou particulares, excluídos

os dissídios trabalhistas e incluídos os processos resultantes de delitos por fI1Q.
tivação Agrária.

!II - O processo perante a Justiça Agrária terá rito especial, prevale

cendo os princípios de conciliação, localização, economia ou gratuidade, simpli
cidade, oralidade, mobilidade e rapidez.

IV - Nas Comarcas em que não existir Justiça Agrária, os respectivos
processos correrão em primeira instância, perante a Justiça Estadual, com recur

so para os Tribunais Agrários.

se os subseqUentes:

Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte item 11, renumerando-

JUSTIFICAÇAO

- A criação da Justiça Agrária atende uma das mais unânimes e veeme~

tes aspirações de todas as categorias rurais brasileiras, tendo sido objeto de n~

merosos projetos que se vem sucedendo há quase 20 anos, estando ainda pendentes no
C~ngresso os dois últimos de autoria dos Deputados Jorge Arbage ~ Jos~ Sarney fi
lho.

Acrescente-se ao art. 5. do anteprojeto aprovado pela

!I - Todas essas iniciativas ou propuseram uma estrutura autônoma, como
ocorre com a Justiça do Trabalho ou a implantação de varas e turmas especializadas,

no âmbito da Justiça Federal, havendo esta segunda hipótese sido adotada em janel

ro do corrente ano através da Lei 7583, da qual provieram os primeiros juízos egr~

rios já instalados na Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo.

In - O Parecer da Subcomissão do Poder Judiciário prefere criar a Justi

Ea Agrária com inteira autonomia e essa é realmente a melhor al,ternativa. Creio, to

davia que o ante-projeto deva ser aperfeiçoado em dois pontos fundamentais: - a ~

numeração dos órgãos e a amplitude da competência. Basta cotejar o art. 41 com os

referentes às demais Justiças especializadas (Federal, Eleitoral e Trabalhista) p~

ra ver que existe uma diferença injustificável pela falta de enumeração dos órgãos

componentes do novo ramo a ser instituido. A Justiça Agrária ficaria díminaí.da- se

apenas quanto a ela tais órgãos fossem objeto da legislação complementar ou ordini

ria enquanto nas demais integram o próprio texto da Constituição.
IV - Quanto à competência entendo que deve ser ampliada, excluindo os

dissídios trabalhistas, porém incluindo tudo mais que se refira à terra. Essa foi

a diretriz aprovada pela XI Conferência da OAB (Belém, agosto de 1986), conforme

tese relatada pelo prof. Otávio Mendonça, que vai anexa como subsídio a esta justl
ficativa, de vez que nesse trabalho, o ilustre mestre paraense faz um exato resumo

do problema da Justiça Agrária, tanto mais valioso porque advindo do Estado em que
a turbulência rural atingiu o máximo de incidência e gravidade.

"I! - reconhecer governo estrangeiro e autorizar a man!;!

°tenção de relações diplomáticas com os respecti-

vos países."

JUS T I F I C A ç Ã O

o reconhecimento de governo estrangeiro, bem como as di

retrizes fundamentais da política ex~erna brasileira devem ser est!

belecidas pelo Congresso Nacional, na medida em que certos valores,

mundialmente aceitos pelas nações, não podem ser preteridos nem o~

jeto de transigência.

A regra adotada por nós brasileiros, ao longo dos anos,

é de que os acordos externos devem ser submetidos ao Poder Legisl!

tivo em consonância com o texto e ao espírito da Constituição.

PJ Dep. OSWALDO LIMA FILHO
COMISSÃO DA ORGANIZAl.;e.ií!..p.H§",f.909g;~.:i,,~ SISTEMA DE GOVERNO

tJTTI - A - SUB ~OMISSÃO DO_PODER LEGISLATIVO

~
~

fi 4UTOl'tê: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS
EMENDA
300159·8

Art.

TI!:XTOIJUSTlf'IC&çio--- --,

"Art. 27

Dê-se ao artigo 27 do anteprojeto aprovado pela Subco

missão do Poder Executivo a seguinte redação:

O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presiden

te da República dentre os membros do Congre~

so Nacional, que sejam brasileiros natos e contem mais

JUST'IFICAÇÃO

Sem a providência prevista nesta emenda pe~

sistirá a cron2ca distribuição dos investimentos da União em

fevor de alguns Estapos- com exclusão dos demais, agravando as

disparidades regionais de renda, hoje a ameaçar a unidade na

cianal.

de 2S anos, tendo em conta os critérios

no artigo 14 desta Constituição."

estabelecidos
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,..,..,----------------Tl!XTO/.luSTlfICAÇÃO------------------,

r:' DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

r;OMISSM DA ORGAN ZA~~j;l",~"fi~RJ;;:i~T~A QE J:;O~Ql

'!II-A Sub-Comissão do Poder Le islativo

EMENDA
300162·8

mo, em conJunto ou separadamente, criar comissões de inquérito - sobre
fato determinado e por prazo certo, mediante requerimento de um terço
de seus membros"

§ 19 - A composição das comissões corresponde ã representa
tividade dos partidos nacionais que part~cipem das respectivas Câma=
raso

O Poder Legislativo

Disposições Gerais
Acrescente-se onde couber:

Art. - O Poder Legislatívo é exercido pelo Congresso N~

cional, que se compõe da Câmara dos Deputados e.do Senado Fede~al.

§ 29 - As petições e representações dirigidas às Casas do
Congresso são apreciadas pela comissão, que poderá solicitar o depoi
mento dos cidadãos.

§ 39 - As comissões parlamentares de inquérito gozam dos
poderes, de investigação própria e especIfica das autoridades judiciá
rias.

JUS T I F I C A ç Ã O

Parágrafo único - O Presidente do Senado é o
do Congresso Nacional.

Presidente A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.

Art. - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital da União, de 19 de março a 30 de junho e de 19 de agosto a S
de dezembro.

---

r;-r----------------TUTO/.JUSTlFtCAÇio------------------,

Art. - A eleiçãb para Deputados e Senadores far-se-á

multaneamente em todo o PaIs, salvo a convocação das eleições para
Câmara dos-Depu~ados nos cãsos~de sua d~ssolução.

si

a

t: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

COMISSÃO DA ORE~~~ZAÇf.~ ••'?9,~.,f.P.,9.~~~§.~ SISTEMA DE GOVERNO
, • rU-A SUB-COMISSAO DO PODER LEGISLATIVO

EMENDA
300165·2

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE

nente ao Legislativo, acrescida da norma decorrente da adoção 'do reg!
me parlamentar.

IA::res031~seCJ1:E Cl:l.b!r:Art. - Aprovar previamente, por voto secreto, a esco

lha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Fede-'

rais de Recursos, dos Juízes Federais, do Procurador-Geral da Repú
blica, dos Ministros do Tribunal de Contas da União, do Governador'

do Distrito Federal, dos Chefes de Missão Diplomática de caráter
permantente e do Presidente do Banco Central do Brasil e das autar

quias.

r;-r---::-----;-----:----;---- TUTO/.JuSTlfICAÇio------------------,
~ Acrescente-se onde couber:

Art. - O povo exerce a iniciativa das leis mediante pro
posta formulada por cinqüenta mil eleitores, no mInimo, e constituin=
do um projeto articulado.

Art. - e da competência concorrente do Chefe de Governo
e da Câmara dos Deputados a iniciativa das leis que:

I - que disponham sobre matéria financeira;
II - criem cargos, funções ou empregos públicos, ou a~

tem vencimentos e a despesa públ~ca;

III - fixem efetivos das forças armadas;
IV ~ disponham sobre planos nacionais de desenvolvimento.

parágrafo único - Não serão admitidas emendas que aumentem
a despesa prevista:

I - nos projetos cuja iniciativa seja da competência oo~

corrente do Chefe do Governo ~_da Câmara dos Deput~

dos;
II - nos projetos sobre organização dos serviços adminis

trativos da ~âmara dos Deputados,' do Senado Federal
e dos Tribunais Federais.

JUS T I F I C A ç A O

EMENDA
300166-1

Os magistrados cuja nomeação é regulada no artigo pro

posto devem possuir a necessária independência para o exercício de '

suas funções, devendo a sua escolha ser homologada pelo Poder Legi~

lativo, sem o que serão apenas mandatários da vontade pessoal do

chefe do Executivo.
Quanto ao Procurador Geral da República essa depen-'

dência seria tanto mais intolerável quanto lhe cabe inclusive a fi~

calização e o processo da decretação da inconstitucionalidade das '
leis.

Quanto ao Presidente do Banco Central lhe são atribu
ídas funções de capital importância na gestão da economia nacional,

pelo que sua investidura deve obedecer a igual critério.

t: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO I
COMISSÃO DA ORGANIZAÇL~P.."\W.~,,fl.llQIi.ijl;;áinE~Sc=-I"-ST'-"E"-'M'-'A--'O""E'--"-GO"-V'-"E"-'R,_,NO,,

C III-A SUB-COMISSAO co- PODER LEGISLI\T1VO I

EMENDA
300163-6

SIS TEMA DE GOVERNO,

--------------AOTOIt---------------r: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

r;-r---------------- TUTO/,JUSTI'ICAÇio------------------,

r;-r-=-----;-----7:-~_:_~~--TUTO/JU'TlfICAÇio------------------,

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nênte ao Legislativo.

Acrescente_se onde couber:
Art. -'Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

a) que venha a infr~ngir qualquer das proibições estabel~
cidas na Constituição;

b) cujo procedimento for declarado incompatlvel com o de
coro parlamentar;

c) que exceder o número de faltas estabelec~das no regi
mento;

d) que perder ou t~ver suspensos os dire~tos pollt~cos.

Parágrafo único - A perda do mandato será dec~arada pela
câmara a que pertencer o congress~sta, mediante provocaçao de qual
quer de seus membros ou representação documentada de partido pollticq

'ou do Procurador Geral da República, sendo-lhe asseguradQl ampla def~
sa e direito a reexame judicial.

~
~

COM ISS Ao DA ORGANI ZAç.M••Q.Qâ.,,~.QmWJi~.J''-'''-''->UT-'''''M''-A --""''---''-'''-''-';.uJ>-''--,
III-A SUB-COMlSSAO DO PODER LEGISLATIVO

r: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

JUS T I F I C A ç Ã O

§ 19 - Nenhuma busca ou apreensão poderá ser efet~vada nas
dependências do Congresso Nacional, sem a autorização das respectivas
Casas.

A emenda repete a d~scipl~na trad~cional da matéria GonceE
nente ao Leg~slatJ.vo. -,

§ 29 - será de dois anos o mandato para membro da Mesa de
qualquer das Câmaras, pro~bida a reeleição.

Art. - A Câmara dos Deputados e o Senàdo Federal podem
constituir as comissões parlamentares prev~stas no reg~rnento, bem co-
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t= DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

COMISSÃO DA ORGANIZA~a.~~",f.Q~~ SISTEMA OE GOVERNO
lI)
lIII - B SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO

~
~

tivo regime presidencial que há nove décadas infelicita o Brasil, im
pedindo o exercício da democracia.

r.-r-----------'------TUTO/JUU.P'JCAÇ.lO-----------------,

Acrescente-se onde couber:
Atribuições do Presidente da República

GOVERNO
I

COMISSÃO DA ORGANIZ8ÇA~/Po~~if,~~~~~~ E SISTEMA DE
III-B 5UB-COMISSAO DO PODER EXECUTIVO

Acrescente-se ronde couber:
Art. - Os órgãos coletivos nacionais da administraçã

direta, indireta, das autarquias e empresas públicas, sob pena de I

nulidade de suas decisões, serão integrados por um (1) representan
te dos trabalhadores e um (1) representante dos empresários. Os re_
feridos representantes serão indicados por decisão conjunta das co~

federações sindicais dos trabalhadores e indicação conjunta das con
federações dos empresários.

Uma democracia, como a que se propõe organizar a No
va ~onstituição, deve incluir formas de participação nas decisões I

administrativas. contemplando os trabalhadores e emp~eJários.

JUS T I F I C A ç A O

Art. - O Chefe do Governo, em casos de necessidade e de
urgência, pode expedir decretos provisórios de urgência tendo força
de lei, que deverão ser aprovados pe~a Câmara dos Deputados e pelo Se
nado Federal, e se estes não estiveram reun1dos, deverão ser convoca=
dos no prazo de C1nco dias. Os decretos de urgência perderão sua efi
cácia desde a sua data de origem se não forem aprovados e convertidos
em lei pelo Congresso dentro de sessenta dias após a sua publicação.

parágrafo único - Qualquer das Casas do Congresso poderá
suspender, no todo ou em parte, a vigência e a eficácia do decreto de
urgência, até a publicação da lei que o alterar ou até a rejeiçã~ to
tal ou parcial da proposta. O decreto de urgência com força de- ~ei

sendo rejeitado, não poderá ser renovado no decurso' da mesma sessão
legislativa.

m....,------,-----..,---..,---- nXTo/JuSTlf'ICAÇio--------- -,

r.-r----------------TUTO/JUSTI'ICAÇio-----------------,

tJ DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

audiência

IV 

V 

VI 
VII 

VIII -

Art. - Compete ao Presidente da República:
I - nomear, dentre os membros do Congresso Nacional, o

Primeiro-Ministro e, por proposta deste, os demais
membros do Ministério, e demitI-los quando a Câma
ra dos Deputados lhes negar confiança mediante vo
to de censura;

11 - presidir as reuniões do Ministério, quando julgar
conveniente, ou quando o Primeiro-Ministro lhe so
licitar;

111 - dissolver a câmara dos Deputados, havendo moção de
desconfiança aprovada;
convocar o referendum;

sancionar, promulgar e fazer publicar as leis;
'vetar projetos de lei;'
prover os cargos públicos federais;
representar a União perante os Estados estrangei
ros, nomear os embaixadores e enviados extraordiná
rios, sob proposta do Governo e aprovação do Senã
do, e acreditar os representantes diplomáticos es=
trangeiros;

IX - ratificar tratados, convenções e atos internacio
nais, depois de devidamente aprovados;

X - declarar a guerra, em caso de agressão efetiva ou
iminente, e fazer a paz, depois de autorizada pelo
Congresso Nacional;

XI - permitir, depois de autorizado pelo Congresso Na
cional, que forças estrangeiras transitem pelo ter
ritório do PaIs, ou, por motivo de guerra, nele
permaneçam temporariamente;

XII - decretar a mobilização nacional, total ou parcial,
sob proposta do Governo;

~J1es.ce~él."q~~~comutar penas, com
dos órgãos instituldos em lei;

XIV - autorizar brasileiros a aceitar pensão, emprego ou
comissão de Governo estrangeiro;

XV - outorgar condecoraçgés ou outras distinyões honori
ficas na forma da lei;

XVI - remeter mensagem ao Congresso, por ocasião d~ abeE
tura da s~ssão legislativa, expondo a situaçao do
PaIs.

JUSTIFICAÇÃO
JUS T I F I C A ç Ã O

JUS T I F I C A ç Ã O
A presente emenda procura disciplinar o Regime Parla-

mentarista de governo, com o objetivo de extinguir o tosco e primi-

A presente em3nda procura disciplinar o Regime Parla

mentarista de Governo com o objetivo de extinguir o tosco e
primi~ivo regime pres~dencial que há nove décadas in felicita

a Brasil, impedindo o exercício da democracia.

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.

A presente emenda procura aisciplinar o Regime Parlamentaris

ta de Governo, com o objetivo de extinguir o tosco e primitivo regi
me presidencial, que há nove décadas in felicita o Brasil, impedindo'
o exercício da democracia.

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. - O Governo responde solidariamente perante a Câma
ra dos Deputados pela sua d1reção polltica e adrn1nistrativa. Cada Mi
n~stro responde individualmente pelos atos praticados, no exerclciõ
de suas funções.

llJ Acrescente-se onde couber:
Art. - O Primeiro-Ministro apresentará à câmara dos Depu

tados as L1nhas diretrizes e o programa do seu Governo, cada Ministre>
d1rigindo o seu departamento sob sua responsabilidade pessoal e orien
tação do Chefe do Governo. O Gabinete adotará um regimento para Õ
disciplinamento dos trabalhos.

Art. - A Cârnara~~ Deputados reunir-se-á a fim de dis
cut1r o programa de Governo, não podendo os debates exceder de cincõ
dias, expressando a sua conf1ança no Governo pelo voto da ma1or1a ab-.
soluta dos seus membros. A recusa da confiança implicará na demissão
de to~os os membros do Conselho de Ministros.

=--- TIEXTO/.,luSTI'ICAÇÁO -,

I" 0""''''0 """""" L<MA "'''O I I_I
COMISSÃO DA ORGANI~&ÇàQI'~~.f.~~ E SISTEMA DE GOVER~O 300171-7e: .III-B SUB-COMISSAO 00 E~X~CUTIVO --J;~

~
A~,~a~i~~n~ F ~T~TFMA nE GOVERNQ

SUB-COMISSAO DO PODER E~CUTI~O

DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

Acrescente-se onde couber: TIEXTO'.,IUSn,.lcAçio-----------------,

Art. - O Presidente da República e eleito por sufrágio
universal, direto e secreto dos cidadãos brasileiros.

Art. - O Pres1dente da República não pode, desde a pos-
se, exercer mandato legislativo ou qualquer outro cargo público, ofi
cial ou profissional.

Art. - O mandato do Presidente da RepÚbl1ca é de cinco
anos, vedada a reeleição para o qÜ1nqüênio subseqüente.

Parágrafo único - O Pres1dente da Repúb11ca será eleito si
multaneamente, em todo o PaIs, cento e oitenta d1as antes do têrminõ.
do mandato presidencial.

Art. - Será eleito Pres1dente da Repúb11ca o candidato
que obtiver maioria absoluta de votos no pr1meiro escrutínio. Se ne
nhum dos candidatos obtiver tal sufrágiO, proceder-se-á,a um segundo
escrutínio dentro de trinta dias após a primeira votação, para o qual
apenas poderão concorrer os dois candidatps mais votados. Neste escr~

tínio final será eleito aquele que obtiver a maior1a dos votos.
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da,

JUSTIFICAÇÃO

Art. - Cabe ao Presidente da Repúb11ca a direção
política de guerra e a escolha dos comandantes e chefes.EMENDA

300172·5
GOVERNO

)
COMISSÃO DA ORGANI~8.~~~/cp.Q~or.~~~~~S E SISTEMA DE

~I-B SUB-COMISSAO DO PODER EXECUTIVO
------'

(l DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

A emenda disciplinà a matéria constitucional concernen
te às Forças Armadas no regime parlamentar.

--- Te:lCTO/.luSTIPICAÇio--------- __,

~ Acrescente-se ónde couber:
Art. -'O Presidente da República tomará posse em sessão

do Congresso Nacional.
§ 19 - O Presidente da República prestará no ato de posse,

a seguinte declaração de compromisso: "Juro por minha honra defender
e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, ~sempe
nhar fielmente as funções em que fico investido e promover o ~tar
geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade, a independên
cia e o desenvolvimento nacional".

~
~

DE GOVERNO

lil ./ AUTOR

[= DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

COMISSÃO DA ORGANIlAi;f.MÂ"'Q9.~ ...~~p.fi,.~.~,~•.J.'---"S.=.I=-ST-'-'E"'M"'A"-""'__"""_'_'=_="_

r: III-B SUB-COMISSAO DO POD~R EXECUTIVO

JUSTIFICAÇÃO

Acr~scente-se onde couber:
Art. - O Governo pode solicitar da Câmara dos Deputados

a aprovação prévia de um voto de confiança sobre a execução do seupr~

grama, do plano e do modelo de desenvolv1mento nacional, assim corno
sobre assuntos de interesse geral.

Art. - A Câmara dos Deputados pode promover e votar mo-
ções de desconfiança ou de censura sobre a execução de programa do
Governo ou assunto~de interesse relevante, por iticíativa de um quarto
dos deputados, no mínimo. As moções de desconfiança serão apreciadas
e votadas no prazo de cinco dias, a partir de sua apresentação, depen
dendo a sua aprovação da maior1a absoluta de votos. -

Art. - O Presidente da República, verificando a impossi
bilidade de constituir novo Gabinete com apoio parlamentar de maioriã
absoluta, dissolverá a Câmara dos Deputados, convocando novas elei
ções, salvo se a Câmara dos Deputados eleger um novo Primeiro-Mini&ro
pela maioria de seus membros, que permanecerâ durante seis meses en
quanto permane~er com tal maioria.

JUSTIFICAÇÃO

§ 29 - Se, decorridos sessenta dias da data fixada para a
posse, o Presidente da República não tiver, salvo por motivo de for
ça maior,1 assumido o cargo, ele será declarado vago pelo SUperior Tr!
bunal Ele~toral.

A presente emenda procura disciplinar o Regime Parla

mentarista de Governo, com o objetivo de extinguir o tosco e primi
tivo regime presidencial que há nove anos infeliêita o Brasil, im

pedindo o exercício da Democracia. '

Art. - O Presidente da República não poderá ausentar-se
do País sem prévia licença do Congresso Nacional, sob pena de perda
do cargo.

Câmara
de re.ê.

EMENDA
300173·3

GOVERNO

1

onde couber:

- Os Ministros são obrigados a comparecer ã
ao Senado Federal, quando convocados, sob pena

!J Acrescente-se

Art:
,dos Deputados e
ponsab11idade.

A emenda procura apresentar instrumentos para o funciona
mento do sistema parlamentar de governo, que deve substituir o primi
tivo e tosco sistema presidencial, que hâ nove década sufoca a demo
cracia no Brasil.

COMISSÃO DA ORGANI~f.~f.,~cR~tl.f.u~~~~S E SISTEMA DE

e: I1I-B SUB-COMISSAO DO PODER EXECUTIVO

r;-r---------------- T~ICTOIJUSTI,.~.Çi.O----------------__,

e: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

de

no

geral do País~ é o óE

r;-r TUTO/.lUSTllIeAçÃO __,

EMENDA
30017,6-8

DE GOVERNO
I
J

parágrafo único - O desempenho do Governo deve basear-se na
eficiência, predição e eficácia, ponderando os resultados pretendi
dos e os custos de realização, em metas prioritárias, tendo em vista
o bem comum.

~rt. - O Governo é constituído pelo Pr1meiro-Ministro co
mo Presidente do Conselho de Ministros, pelo V1ce-Primeiro Min~stro
e pelos Ministros dé Estado.

Art. - Os membros do Conselho de Min~stros estão sujeitos
aos mesmos impedimentos, incompatibilidades e proibições dos membros
do Congresso Nacional.

Art. - O Conselho de Ministrôs é formado pelo Primeiro-M!
nistro, pelo Vice-Primeira-Ministro e pelos Ministros.

CO MI SSÃO DA OR GA NI lA~~.9".9p.~"f..9PJ,,~~.§ÃOE=-S=I::.S.:..T::.Ec:Mc:A-=-,,-=-===,
e: III-B SUB-COMISSAO DO PODER EXECUTIVO

1iI,...--------------AUTOIl---------------ê DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
- Compete especialmente ao Chefe do Governo,

funções:
referendar os atos do Presidente da República;

deliberar sobre pedido de conf1ança ou moção
censurai
aprovar' proposta de emenda constitucional a ser eg
caminhada ao Congresso;
decretar o estado de sítio e a intervenção federa~
na forma prevista na Constitu1ção;

propor referendum;
ajustar tratados, convenções e atos internaciona1~

"ad referendum" do Presidente da República e do Cog
gresso Nacional;
prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão legisl~
tiva, as contas relativas ao exerclc10 anterior;

apresentar projetos de lei;
apresentar a proposta da lei orçamentâr1a;
defender a legalidade democrática;
praticar todos os atos necessários à promoção do
desenvolvimento nacional;
exercer as funções que expressa ou implicitamente
lhe forem conferidas pela Constituição.

IV -

XII -

V 

VI -

VII -

III -

VIII
IX 

X 

XI -

Art.
exercício de suas

I 

II-

r;-r---------------- n;XTO/.luSTI'ICAÇio----------------..,

JUS T I F I C A ç Ã O
A presente emenda procura disciplinar o Regime Parlamentarista de Go

verno, com o objetivo de extinguir o -toseo e primitvo regime presidencial que há
nove décadas in felicita o Brasil, impedindo o exercício da democracia.

As Forças Armadas

Acr es cente-cae onde couber:
Art. - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha,

pelo Exército e pela Aeronáut1ca, são in~tituiçQes_ nac10nais permane
tes e se dest1nam à defesa militar do Pa1s e da ordem constitucional.
As Forças Armadas são organizadas, nos termos da Lei. com base na hie
rarquia e na disc1plina, sob a autoridade do Presidente da Repúb11ca
com a colaboração do Chefe do Governo.

OSWALDO LIMA FILHO

EMENDA

300177·6

Acrescente-se onde couber:
Art. O Primeiro-Ministro é eleito pelo voto da maioria

absoluta da Câmara dos Deputados, mediante proposta do Presidente
da República, ouvidos os partidos políticos que a constituem.

A presente emenda procura disciplinar o Regime Parlamenta
rJsta aé Governo, com o o~jet1vo de extinguir o tosco e primitivo

regime presidencial que há nove décadas 'infelicita o Brasil, impe
dindo o êxercício da democracia.

JUSTIFICAÇÃO

e: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
COMISSAO DA ORGANIZArÃO DOS ~onERES_E SISTEMA DE GOVERNO1'1 'iL....'./C••IO...Tsu....,....
c= II~-B· SUB-COMISSAO DO PODER EXECUTIVO

..,----------------TO:TO/JUSTIrIC...çio----~------------.

EMENDA

300174-1GOVERNO JDEDA ORGANI l A~~il",,º~,,R,º~r;~Ã.E,,----,,SL!,I.LSTuE..!:M!.!:!A-"-,,,-,,,,,-,-,o!.>.!.'-"'-.
SUB-COMISSAO DO PODER EXECUTIVO

COMISSÃO
tJ IlI-B
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Parágrafo único - O cand~dato proposto é eleito quando canse
que o voto da maioria absoluta dos membros da Cárnara dos Deputados.
O Presidente da República nomea~á imediatamente o candidato eleito.
Recusado o indicado', o presidente da República deverá indicar, den
tro de dois dias, outro nome. Se não for aprovado, a Câmara dos De
putados, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, dentro dõ
prazo de quarenta e oito horas da segunda indicação, elegerá o Che
fe do Governo, e o Presidente nomea-lo-á no prazo de àl~s dias. -

Art. - Os Ministros de Estado são nomeados e demetidos pe
lo Presidente da República por proposta do Primeiro-Ministro.

~
~

Junta,

parágrafo único - Os Ministros de Estado, ~ntegrantes do Co~

selho de Ministros, serão escolhidos dentre brasile~ros natos, maio
res de v~nte e cinco anos e no exercicio dos direitos políticos.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda procura disciplinar o Regime Parlamenta

rista de Governo, com o objetivo de extinguir o tosco e primitivo r~

gime presidencial que há nove décadas infelicita o Brasil, impedindo

o exercício da democracia.

I71r----------------nXTO/.luSTI'ICAÇio-----------------,

O Poder Executivo

- A convocação extraordinária do Congresso Nacio-Art.
nal far-se-â:

a) pelo Presidente da República ou pelo Chefe do Governo,

quando entender necessário:
b) pelo Presidente do Senado Federal em caso de decretação

de estado de sítio ou de intervenção federal:
c) por iniciativa de um terço de cada urna das Casas do Co~

~
~

nE GOVERNO I

I

tJ DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

COM1ssilo DA ORGANIZACll'l",{,J,º.,l"flQ,º,1;3E:S...,E~S TI;"Sl.1.I.l:JEM",AL.I.lJt:.....Liilll..t:.liJllJo..,e: 111-B SUBCOM1SS~O DO PODER ~XE~VI1VO

Art.
cial-parlamentar
do Governo.

Acrescente-se
República Presidencial-Parlamentar

onde couber:
- O Poder Executivo supremo na República presiden

é exercido pelo Presidente da República e pelo Chefe

gresso:
d) para eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Repúbl!

ca em caso de vaga.

Acrescente-seeonde couber:
JUS T I F I C A ç Ã O

O Presidente da República

Art. - O Presidente da República representa a República
Federativa do Brasil, corno Chefe e símbolo da unidade nacional, garan
te a independência, a unidade do Estado, o regular funcionamento das
instituições democráticas e da ordem constitucional.

A emenda visa adaptar a competência do Legislativo ao Sis

tema Parlamentar do Governo.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda procura disciplinar o Regime Par

lamentarista de Governo, com o objetivo de extinguir o tosco e prl
mitivo regime presidencial que há nove décadas infelicita o Brasil
impedindo O exercício da democr~cia.

OSWALDO LIMA FILHO
o DA ORGANIZ~LÇ .. ~o/Po~,~.iE~"~o~~!iii, E S1SIE1·jP, DE GOVERNO

SUBCOMISSÃO DO J;'ODER lEGiSLATIVO

EMENDA
3001814

I ser brasileiro nato:
II - estar no exercício dos direitos políticos:

III - ser maior de trinta e cinco anos.

1':'1---------------'--TI:XTotoluSTI'ICAÇio------------------,

~ Acrescente-se onde couber:
Art, - são condições de elegibilidade do Presidente da

República:

Art. - Substitui o Presidente, em caso de impedimento,
O Presidente da Cárnara dos Deputados.

§ 19 - Em caso de impedimento, ou vaga do Presidente serão
sucess~vamente chamados ao exercício corno Presidente provisório, o Pre
sidente da Cárnara dos Deputados, o Presidente do Supremo Tribunal
Constitucional e O Presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição
'para o cargo será feita, trinta dias depois de aberta a vaga, elegen
do-se o candidato que obtiver maioria simples, os eleitos devendo ape
nas completar o período do seu antecessor. -

JUSTIFICAÇÃO

I - elaborar e aprovar o seu reg~mento interno:
II - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedên

cia da acusação contra o Presidente e o Vice-presiden
te da República, o Chefe do Governo e os Min~stros de
Estado, por crimes_funcionais:

III - proceder à tomada d~ ;ontas do Governo, quando não apre
sentada ao Congresso Nacional dentro de sessenta d~as ~
após a abertura da sessãô legislativa:

IV - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos de
seus serviços e fixar os respectivos vencimentos:

V - autor~zar o Presidente da República ou o Chefe de GoveE
no a se ausentarem do País:

VI - apreciar o programa de Governo:
VII - votar moções de confiança e de censura ao Governo'

VIII - eleger o Procurador Geral da Justiça.

A emenda repete a disciplina tradicional da matér~a concer
nente ao Legislativo, acrescida da norma decorrente da adoça0 do r~
gime parlamentar.

EMENDA
300179-2

DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
CDMISS O DA ORGANIZ~~•.2..p'OS...l'/~~~o~~1. E SISTEMA DE GOVERNO

(l III-B SUB-COM1SSIIO 00 PODER EXECUTIVO -,

J,U S 1 I F I C A ç Ã O

A presente emenda procura disciplinar o Regime Parlamen
tarista'de governo, com o objetivo de extingoir o tosco e primi

tivo regime presidencial que há nove décadas in felicita o Brasil

impedindo o exercício da Democracia.
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W AUTOR

e- DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

COMISS~O DA ORGANIZ~&~Q,P'g~'i~P.P.f.~~~ E SISTEMA DE

~ A SUBCOMISSÃO Da PODER'LEGISLATIVO

GOVERNO

I
EMENDA
300182·2

~
~

1'":1---------------- TUTO/.rUST1 ..ICAÇio------------------,

JUSTIFICAÇÃO

A emenda repete a dipciplina tradicional da matéria conceE

nente ao Legislativo, acrescida da norma decorrente da adoção do regi

me parlamentar.

Acrescente-se ande couber:
Art. - A câmara, na qual se haja concluída a votação fi

nal, enviará do projeto de lei ao Presidente da República, que,aquie~

cendo, o sancionará.
§ 19 - Se o Presidente da República jugar o projeto, no t~

do ou em parte, inconstitucional, ou contrário ao interesse nacional,
vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de quinze dias, contados do
dia seguinte daquele em que o receber, solic~tando, dentro de quaren
ta e oito horas, nova apreciação do projeto em mensagem fundamentada.

§ 29 - Decorrido a quinzena, o silêncio do Presidente da
República importará em sanção.

§ 39 - Comunicado o veto ao Presidente do Senado Federal ,
este convocará as duas casas para, em sessão conjunta, dele conhece
rem, considerando-se aprovado o projeto que, dentro de quarenta e ci~
co dias, em votação pública, obtiver o voto da maioria absoluta dos
membros de cada uma das Casas,sendo então enviado para promulgação p~
lo Presidente da ~epública.

§ 49 - Se a~ie;r nãõ for promulgada. dentro de quarenta' e
oito horas pelo Presidente da República, o Vice-Presidenfe a promulg~
rá; e, se este não o fizer em igual prazo, se-lo-á pelo Presidente do
Senado Federal. o

,JUSTIFICAÇÃO

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.

COMIssM

ti!i:- A

OSWALDO LIMA FILHO I EMENDA
300186-5

a sua censura ao

OSWALDO LIMA FILHO
COMISSA_0,--D_A__0_R_G_A_N_I_Z~~•••~'n/~2~.f.R~~~,~1._E_S_I_ST,-E=.M__A--=.D,-E,--G,-O_V,-E=.R,-N:.-.::O

~ A SUBCOMISSÃO DO POOE~ LEGISLATIVO I
EMENDA
300183·1

Governo

Parágrafo único - A moção de censura ou de desconfiança deve
ser provocada ao menos por um quarto de Deputados, com o motivo ou
fundamento da proposta dá censura, não podendo ser reiterada sob o

mesmo fundamento senão depois de decorridos seis meses da rejeição
antecedente.

Art. - Os Deputados e Senadores são invioláveis no e
xercício do mandato, pelas op~n~ões, palavras e votos que e~~tirem
no exercício de seu mandato, pelos qua~s não respondem c~vil, crimi
nal ou disciplinarmente. -

. § 19 - Desde a expedição do diploma até a inauguração da l~
g~slatura seguinte, os membros do Congresso Nacional não poderão se
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados
criminal, sem prévia licença de. sua Câmara.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE.
nente ao Legislat~vo, acrescida da norma decorrente da adoção do r~

gime parlamentar.

§ 29 - Movido procedimento criminal contra o membro do Con
gresso Nacional, a respectiva Câmara decidirá por maioria absolutã
de votos, se deverá ou não dar-lhe seguimento:

§ 39 - Os membros do Congresso Nacional serão submetidos
julgamento perante o supremo Tribunal Federal.

a
t: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
,CDMISSM DA ORGANIZ~~f..P.IOp.P.~.f.9.~.~,~,~~ E SISTEMA DE
t: III ~ A SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

GOVERNO
I

EMENDA
300187·3

§ 49 - Os Deputados e Senadores não podem ser jurados, peri
.tos.ou testemunhas, sem autorização da respectiva Câmara, durante õ
per~odo do seu funcionamento efet~vo. Acrescente-se ande couber:

§ S9 - Os congress~stas podecão recusar o seu testemunho so
bre pessoas que lhes confiaram fatos na sua qualidade de represen =
tante do povo, sendo-lhes permitida a recusa de testemunhar' e d
da a confiscação de documentos. ve ~

Art. - O processo legislativo,compreende:

I - emendas ã Const~tuição;

11 - leis orgânicas;

JUSTIFICAÇÃO 111 - leis ordinárias;

ti A emenda repet~ a disciplina constitucional da matéria rala
i ;a ao ~egislativo acrescida da garantias ao Parlamentar quanto as

n ormaçoes que lhe forem prestadas, para O exercício do mandato.

IV - leis delegadas;

V - decretos de urgênc~a com força de lei;

JUS T I' F I C A ç Ã O

VI - decretos legislativos;

VII - ~esoluções.EMENDA
300184-9

______________ .UTOO---------------}
pr OSWALDO LIMA FILHO

COMlssAo oA ORGANlzAçAo DOS ?OOERE~ E SISTEMA DE GOVERNO

PJ III A SUBCDMISsi~··~~co;~~~~UI~~~;SLATIVO j
~-------_-------- TUTO/.luSTll'"leAçio,----------------,

~~É:scente-~e 8~d~e~~~~â~~ e Senadores terão
subsídio, e a ajuda de custo estabelecidos no fim de
para a subseqüente, na forma fixada por lei.

dire~to a ~gual

cada legislatura

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE

nente ao Legislativo.

JUSTIFICAÇÃO

A Emenda repet~norma tradic~onal, constitucional/rel~

tiva ao Legislativo.
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r,r--_-- TOTO/,lUSTI'ICAÇlo ..,

Acrescente-se onde couber:

Art. - A Câmara dos Deputados compõe-se de representan-
tes do povo, eleitos por quatro anos, dentre cidadãos maiores de vinte
e um anos e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e s~
ereto, pelos Estados, Distrito Federal e Territórios.

§ 19 - A Câmara dos Deputados terá, no máximo, quinhentos
representantes, distrkbuídos proporcional~nte à população, com o rea
juste necessário para que nenhum Estado tenha mais de sessenta deputa
dos ou menos de oito deputados. -

§ 29 - Cada Terrktório terá dois Deputados.
§ 39 - Os Deputados são eleitos pela circunscrição e dis 

tritos eleitorais fixados em lei. Os Deputados representam toda a Na
ção, subordinados exclusivamente à sua consciência, independentemente
de mandatos, knstrução de eleitores, distritos, circunscrições e par
tidos por que são escolhidos.

§ 49 - Os Deputados são eleitos por voto misto, proporcio
nal e distrital, no voto proporcional prevalecendo o sistema da média
mais alta.

e: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
;rOMISSÃO DA ORGANIZI\,Ç~1l.,oHg"~..f.9.\I.~.!t~~E SISTEMA CoE

CITI - A SUBCOM!SSÃO 00 POPER LEGISLATIVO

GOVERNO

-:=1
EMENDA
300188-1

IV - aprovar, medkante voto secreto, as nomeações indic~
das nesta Constituição;

V - colaborar no exercIcio do legislativo sobre todas
as matérias da competência da União, durante o tem
po de dissolução da Càmara dos Deputados:

VI - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei
ou decreto declarados inconstitucionais por decisão
final do Supremo Tribunal Constitucional;

VII - expedir resoluções:
VIII - propor projetos de lei que criem ou extingam cargos

de seus serviços e fixem os respectivos vencimentos.

parágrafo único - Nos julgamentos perante o Senado Federa~

nos crimes funcionais previstos nos itens 11 e III, funcionará como
Presidente do Senado Federal o do Supremo Tribunal Federal. Somente
por dois terços de votos será proferida a sentença condenatória, limi
tando-se a pena à perda do cargo e inabilitação, por cinco anos, parã
o exercIcio de qualquer função pública, ressalvada ação na justiça or
dinária. -

JUSTIFICAÇÃO

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conce~
nente ao Legislativo.

r:-r----------------TEXTO/JUSTlfIC...çio-----------------,

§ 59 - Ninguém pode ser candidato por mais de uma circuns
crição eleitoral ou distrito eleitoral, ou figurar em mais de uma li~
ta.

§ "6~ - Os candidatos são apresentados pelos partidos polí
ticos isoladamente ou por coligações partidárias, podendo a lista in
tegrar cidadãos não filiados nos respectivos partidos, desde que esco
lhidos em convenção; -

JUSTIFICAÇÃO

liJ AUTORr: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

COMISSÃO DA ORGANIZ~&~P.IOPcJl.~'Ã~RPJo~,~~ E SISTEMA DE

t?flI - A SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

GOVEllNO

)
~
~

A presente emenda mantém os princípios vigentes quanto ao
voto direto e secreto e o perIodo de mandato dos Deputados, fixando
um limite máximo de quinhentos representantes, distribuIdos em propor
ção à população com os mesmos limites atuais. -

A proposição visa adotar o sistema distrital misto segundo
tem sido defendkdo por estadist~comoMILTON CAMPOS e GUSTAVO CAPANE
MA e mestres da ciência políticd como BOLIVAR LAMOUNIER, tendo sido
adotada pela Comissão presidida pelo Senador AFONSO ARINOS.

- Acrescente-se onde couber:

Estudiosos do nosso skstema eleitoral tem salientado que o
atual sistemade círculo único, incluindo todo um Estado de grande su
perfície na disputa eleitoral, torna impossível aos candidatos sem for
tuna ou sem o patrocínio ~legal do poder econômico d~sputarem o manda
to legislativo, conhecendo-se as despesas inevitáve~s dos prélkos el~

torais.
Reside neste defeito do sistema eleitoral a limitadíssima

proporção de operários no parlamento brasileiro.

Acrescente-se onde couber:
Art. - O Senado Federal compõe-se de representantes dos

Estados e do Distrito Federal, eleitos pelo voto direto e secreto, s~

gundo o princípio majoritár~o~ dentre brasileiros natos, maiores de
trknta e cinco anos, no exercício dos direktos políticos.

§ 19 - A represent~ção de cada Estado e do Distrito Fede
ral será de três Senadores, cada Senador com dois suplentes, todoscom

mandatos de oito anos.

§ 29 - A representação de cada Estado e do Distrito Fede
ral renovar-se-á, alternadamente, por um e dois terços, de quatro em

quatro anos.

JUS T I F I C A ç Ã O

t: DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
COMISSÃO DA ORGANIZI\.Ç,~P.,o)W.~.f..P.P.~o~,~~ E SISTEMA DE GOVERNO

t:III - A SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO ------3
~
~

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE

nente ao Legislativo, acrescida da norma decorrente da adoção do reg!
me parlamentar.

=----------------TlXTO/.lUSTlflC.açio----------- ..,

Acrescente-se onde couber:

Deputado OSWALDO LIMA FILHO

Acrescente-se onde couber: '~"

Art. - O decreto de dissolução da Cámara dos Deputados
espec1f~cará os motivos e fundamentos do ato, convocando nova elei
ção dentro do prazo de sessenta dkas. Antes da dissolução a câmarã
de Deputados elegerá um Governo provisório.

Art. - A cámara dos Deputados não pode ser dissolvida
nos seis meses posteriores à sua eleixão, no último semestre de ma~

dato do Presidente, nem durante a vigencia do estado de sItio. A
dissolução da Assembléia não prejudica a existéncia, o func~onamen

to e a competência da Comissão Permanente do Congresso Nacional, sem
a subsistência dos mandatos parlamentares até a primeira reunião da
nova Câmara ..

Art. - A lei determinará o número, a organização e as
atribuições dos Ministros, podendo permitir a nomeação de Ministros
não congressistas até o máximo de quatro.

r:1,.--- D_A_O_R_G-:A:-N_I_Z~~••.EI09.~"~.r./~?Ja~,~.~-E----_--_-'-_,
SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

r:-r_--,- TUToIJlJsT.I".elçio ..,

~
~

DE GOVERNO
I

DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

A emenda repete a disciplina tradickonal da matéria conceE
nente ao Legislativo.

Acrescente-se onde couber:
Art. - t a~itido o referendum para decidir sobre a re-

vogação ou abrogação da lei, quando solicitado por cinqüenta mil ele!
tores. A lei determina a forma de realização do referendum. ~ permiti

JUS T I F I C A ç Ã O

do o referendum constitucional.

r:-r--------------AUTOIll--------------..,

COMISSAO DA ORGANIZ~.~••~"'/~R~si~R,Ç.s.Bs.~..:E:.-:S:.:I:.:S=-T:.:E=-M..:A.:...:=--::::::.:.;==o

e: IIIA - SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO ~

Art.

I

11 -

111 -

- compete privativamente ao Senado Federal:

elaborar e aprovar o seu regimento interno:
julgar o Preside~te e o Vice-Presidente da Repúbli
ca, o Chefe do"toverno e os Ministros nos cdmes fun
cionais, a~ós a declaração da procedência de acusa=
ção pela Camara dos Deputados;
processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal
Constitucional, do Supremo Tribunal Federal e o Pro
curador Geral da RepÚblica: -

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda procura disciplinar o Regime Parla

mentarista de Governo, com-o objet1va~e extinguir o tosco e primit!

vo regime presidencial que há nove décadas infelicita o Brasil, imp~

dindo o exercício da democracia.
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PU DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
COMISSÃO DA ORGANIZA~L~,\l ...89o~,,~~Wu~,~~~t. SISTEMA DE GOVERNO

tu 111 - A SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

EMENDA
300193-8

EMENDA
300196-2

""-------- TEXTO!JUSTIF1C...ÇÃO>----- -,

Acrescente-se onde couber:

Art. - A ~n~ciat~va das leis, ressalvadas os casos de
competência exclusiva, cabe ao Chefe do Governo, membro ou comissão
da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aos Tr~buna~s Federa~s

com jurisdição em todo o território nacional, e ao povo.

parágrafo único - A discussão dos proJetos de lei de Ini
ciativa do Chefe de Governo começará na câmara dos Deputados.

l!J Acrescente-se onde couber: n::nONusrr..rcAçio>-- -,

Art. - A lei orgânica será aprovada pela maioria absolu
ta dos membros das duas Casas do Congresso. -

Parâgrafo único - A le~ orgânica só ~nc~de sobre o conteú
do especifico prev~sto na Const~tuição. A matéria antes discipl~nada
por lei ordinária perderá a eficác~a.

Art. - As leis delegadas serão elaboradas pelo Chefe do
Governo, com~ssões do Congresso Nac~onal ou de qualquer de suas Ca
sas.

de co.!]!
nem a
os di-

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.

§ 19 - O exercicio da função legislativa só pode ser dele
gada,ao §Overno com a ~eterminação prévia dos principios e critérios
de d~rexao, para um obJeto determinado e com tempo limitado, mediante
resoluçao do Congresso Nacional.

_, ? 29 - Não c~nstituirão objeto de delegação os atos
petenc~a pr~vativa da Camara dos Deputados, do Senado Federal
leg~slação sobre a magistratura, a nacional~dade, a cidadania'
reitos politicos, o direito eleitoral e o sistema monetário. '

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA
300194-6

DE GOVERNOCOMISSÃO DA ORGAIZA~M ..W:~~""~içP.~.~o~,~J:....:S::;I::S::--:.:1E::.M:..::..:A-=::~~::...:.:=:.:.::..,tJIn - A SUBCOMISSÃO DEI PODER L_E_G_I_S_L_AT_I_V_O _

PU DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

,..,c- T~XTO/JuST"'e ...çÃo----------------__,

§ 29 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou
não sanc~onado não poderá ser renovada na mesma sessão legislativa
ânua ,

§ 19 - Se a Câmara o aprovar, o projeto será enviado pa
ra sanção ou promulgação, se o emendar, retornará à Casa iniciadora,
para que aprecie a emenda"mas, se a rejeitar, será arquivado.

EMENDA
300197·1

re-

PODER LEGISLATIVO

!!J Acrescente-se onáe couber:
Art. - Aprovádo o projeto de lei por uma Câmara será

visto pela outra, em um só turno de discussão e votação.

Acrescente-se onde couber:

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Leg~slativo.

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. - Não será adrru t í.da nenhuma proposta de emenda te!!
dente a abolir a forma republicana do governo, a autonomia dos Esta
dos, a autonomia municipal, os direitos, liberdades e garantias ind~
vidua~s, os periodos dos mandatos leg~slativo e executivo, o plurali~

mo ideológ~co, e o sufrágio universal, direito e secreto.
parágrafo único - O voto indireto só é permitido nas elei

ções do Chefe de Governo no sistema presidenc~al-parlamentar.

JUS T I F I C A ç Ã O

DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO
E SISTEMA DE GOV RN

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVD

EMENDA
300195-4

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislat~vo.

,..",c---------------- TUTO/JUSTlI"ICAÇÃO'------------------,

Acrescente-se onáe couber:

IV -

III -

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.

EMENDA
300198-9

COMISSÃO llA OBGANIZAÇílO..QO:i,.F,mf;S.,~~ DE GQ""V""E..",RNO"'- _

~IJT-q S~B-COMISS~O 00 PODER LEGIS~ATIVO

Art. - Proposta a emenda, será ela discutida e votada
em sessão conjunta do Congresso Nacional em dois turnos, considerando
-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços de vo
tos de cada uma das Casas.

§ 19 - A constituição não pode ser emendada na vigência do
estado de sitio:

§ 29 - A emenda ã Const~tuição será promulgada pelas Mesas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número
de ordem;

§ 39 - A emenda a Constituição deverá ser submetida a refe
rendurn constitucional, por proposta da maioria absoluta dos membros
do Congresso ou pedido de cinqüenta mil eleitores.

lil~-------------AuTOJt

(- DEPUTADO OSWALDO LIMA FILHO

Art. - Compete exclus~vamente ao Congresso Nacional:

I - resolver defintivarnente sobre tratados e convenções
celebradas com os Estados estrangeiros pelo presi
dente da República,

II - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica assim como o Chefe do Governo a se ausentarem
do Pais,
autorizar o Pres~dente da Repúbl~ca a declarar a
guerra e a fazer a paz;

autorizar o Pres~dente da República a perm~tir que
forças estrangeiras transitem pelo terr~tório nacio
nal, ou por motivo de guerra, nele permaneçam temp~
rariamente;

V - aprovar e suspender o estado de sitio ou a interve!!
ção federal,

VI conceder anistia,
VII - autorizar qualq~er modalidade de empréstimo externo,

VIII - autorizar a emissão do papel-moeda,
IX - mudar temporariamente a sua sede;

X - fixar para a legislatura seguinte a aJuda de custo
e os subsidias dos membros do Congresso Nacional,do
Pres~dente e do Vice-Presidente da República assim
como dq Chefe do Governo,

XI - tomar as contas públicas do Estado e das demais en
tidades públicas que a lei especificar, com O rela
tório do Tribunal de contas.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conceE
nente ao Legislativo.
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r= III-A SUB-COMISSAO DO PODER LEGISLATIVO

Temos recentemente a chamada "Lei dos Royalties". sancion!
da em 23 de julho de 1986. regulamentada em 29 de agosto de 1986 •
até hoje. não foi cumprida.

Suprimir no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Législati
vo. as seguinte expressões:

Art. 59 -

Das atribuições do Poder Legislativo

Sala das Sessões. em

=--------------TUTO/.luSTI..'C&ÇÃO------ .....

I" CONSTITUINTE BOCAYUVA .CU;; II =- I
fÊOMISS)(O DA ORGANIZA·ÇM...~·~";·~~·~~..;:-E-S-I-ST-EM-A-D-E-G-O~V-E-R-N~. ~I __

JUSTIFICAÇÃO

- A iniciativa da emenda constitucional compete:
à terça parte, no mlnimo, dos membros da Càrnara dos
Deputados e à terça parte dos membros do Senado Fe-
deral; .
ao Presidente da República ou ao Chefe do Governo;
a.mais da metade das Assembléias Legislativas dos E~

tados, manifestando-se cada uma delas pela maioria
de seus membros no decurso de duas sessões anuais da
mesma legislatura;
a cinqÜenta mil eleitores, no m1nimo, com um projeto
articulado.

u
III -

IV -

Art.

I -

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria conce~

nente ao Legislativo.

~ Acrescente-se onde couber:
r::T-------------- Tu:TO/~u.TI..IC.lfio--------------_,

III - ... 11 e o Primeiro-Ministro ... "

f:J BOCAVUVA CLt/HA

VII, - ... " e os do Primeiro-Ministro;"
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro.

bem como .•• "
Art. 69 - ... O Primeiro-Mini~tro e

Acrescentar no ltem 111 do art. 10, do Anteprojeto
Subcomissão do Poder Legislati~o, aonde couber:

" o Presidente e os Diretores do Banco do Brasil".

da
§ 29 -"O Primeiro-Ministro e
Art. 99 - ..
I - "... o Primeiro-Ministro.... "
Art.10 - .
I - ... "e o Primeiro-Ministro... N

JUSTIFICATIVA VI - " ••• por proposta do Primeiro-Ministro e

Não se justifica a omissão da Diretoria do Banco do Brasil
já que o Anteprojeto propõe o mesmo procedimento para os Ministros
do Tribunal de Contas da União, dos membros do Conselho Monetário
Nacional, do Procurador-Geral da República, do Presidente e dos
Diretores do Banco Central do Brasil, dos Governadores dos Territó
rios, dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal,do
Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dos
Chefes de Missão Diplo~ática de caráter permanente.

Art. 14 - ..
I - "... Pril1leiro-Ministro, ... "

Art. 23 - .••••••...•••••
§ 19 - " •• , ouvido o Pril1leiro-Ministro ou por sua soltel1-

tação.

JUSTIFICATIVA

Como somos contrãrios ã figura do Primeiro-Ministro. esta
mos suprimindo em todos artigos. a sua existência.

= TIXTO/~uSTI'ICAÇio

JUSTIFICATIVA

- incisos Ll , III. IV e V do artigo 99;

- §§ 79 e 89 do artigo 16;

- § 29 do artigo 28. renumerando o §19 para artigo

- § 29 do artigo 36;

- artigo 39 e parãgrafo unico.

Poder Legislativo
Subcomissão do Poder Legisla
parãgr~fos. renumerando os d!

Das atribuições do
Suprima-se no Anteprojeto da
segu;'ntes artigos. incisos etivo os

mais:

"UTOIt----~--------]EJtJ CONSTITU INTE BOCAYUVA CUNHA EMEf\IDA
~ PLINi~o/eoUI.do/.uac:OIlJ"io---------_' 3OO2OM
• OMISS)(O DA ORGANIZAÇ)(O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN

INo Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. inclua
onde couber:

§ ••• - A edição desta lei deverâ ser feita no prazo de
120 dias, após a promulgação desta Constituição.

§ .•. - A lei objeto deste artigo, entre outras medidas
regularã a prisão administrat.iva de funcionãrios e dirigentes de
entidades da administração direta e indireta. alêm de outras pena
lidades, por descumprimento da obrigação legal.

Do Congresso Nacional

Art •••• - A lei regularã o processo de fiscalização e co~

trole, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos
do Poder Executivo. inclusive os da administração direta e indire
ta.

m-------------- TIXTO/.lUSTI'ICAoio---- -,

JUSTIFICATIVA

O nosso objetivo é impedir que as leis votadas pelo Con
gresso Nacional e sancionadas não sejam cumpridas.

Como somos contrãrio ã figura do Primeiro-Ministro. estamos.
suprimindo em todos os arti~os. a sua exist~ncia.
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m----------------TI:llTO/JUSTI..IC..çio---- ~

IV - " ... pelo Primeiro-Minístro"
V - " .•. do PrimeirO-Ministro"

Art. 46. devendo, ser nomeados no mesmo dia, o Primeiro-Mi-
nistro e os demais integrantes do Conselho de M1nistro'

e o Primeiro-Ministro"Art. 38.

~
~

PJ CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA

JUSTIFICATIVA

r::"I----~-----------TII!:XTO/"U5TI .. ,C..çio __,

Como somos contrários ã figura do Prime1ro-Ministro,es

tamos suprimindo em todos artigos, a sua existência.

EMENDA
300206-3

EXECUTIVOPODER

CAP!TULO Il

DO

MAURILIO FERREIRA LIMA

Dar á SECA0 I do Capítulo 11 do Poder Execut1vo

a segu1nte redação:

JUSTIFICATIVA

Art. O Poder Executivo é exercido pelo Pres1dente da

Repúbl1ca, auxiliado pelo Prime1ro Ministro e pelos

Ministros de Estado.
Art. O Presidente da República será eleito entre os

ci4adãos ma10res de trinta e cinco~anos e nos seus ~i

reitos políticos, por eleição direta em sufrágio un1

versal e secreto, para um mandato de cinc~ anos
Art. Será considerado ele1to o candidato que obti-

ver a maioria absoluta de votos,

Parágrafo Onico - Se nenhum' candidato alcançar
maioria absoluta na prime1ra votação,em sessenta dias
far-se-á nOva eleição concorrendo os dois cand1datos

mais votados.
Art. O Presidente da Repúbl1ca tomará posse em sessão

do Congresso Nac10nal, e se este não est1ver reunido,Ee

rante o Supremo Trlbunal Federal, prestando comproml~

so de manter, defender, e cumprir a Constituição, obser

var as lelS e pro-
mover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a
independência do Bras1l.

Parágrafo Qnico - Se decorrldos os dez dias da data
fixada para a posse, o Presidente ou V1ce Presidente, sal
vo mot1vo de força ma~or, não tiver assumido o cargo, es

te será declarado vago pelo Congresso Naclonal.

Art. Substituirâ o Pres1dente, no caso de impedimento, e

suceder-Ihe-á no de vaga, o Vlce Presidente.

§ 19- O candidato a Vlce- Presidente, que deverá
~reencher os requlsitos do artigo , cons1derar-se-â elei

to em virtude da eleição do cand1dato a Pres1dente da Re
pública com ele resgistrado; seu mandato é de cinco anos

e na' posse, observar-se-á o disposto no artigo e seu pa
rágrafo único.

§ 29 - O V1ce-Presrdente, além de outras atribu1ções
que lhe forem conferidas em lei complementar, auxillará

o P~esidente, sempre que por ele convocado para missões
especiais.

Art. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice- Pre-
sldente ou vacância dos respectivos cargos, serão suceS

sivamente chamados ao exercício da Presidência ~ Presiden
te da Cãmara dos Deputados, o do Senado Federal e do SUp~!

mo Tribunal Feáeral.... . , ~

DO PRESIDENTE E VICE- PRESIDENTE DA REPQBLICA

Corno somos contrários ã figura do Primeiro-M1n1stro, esta
mps suprim1ndo em todos art1gos, a sua existência.

W Pl.'"A",o/coltIS.lÃo/au.COltlnio

L COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO]
'::::;t.J8c..ON)I6:S~Õ.:.DO POP61< T1i~~tfé~~/........-,/O"'-- --1

m--------------AutOIl---------------

EMENDA

300205-5

e o do Conselho de Ministros".Art. 89.

Art. 10. -

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo os se
guintes artigos, inc1sos e parágrafos, renumerando os dema1s:

- parágrafo único do.artigo 10;

art1go 19 e parágrafo único;

art1go 20, inc1sos e parágrafos;
art1go 21, e parágrafos;
art1go 22, e parágrafo único;
artigo 23;
artigo 24;

artigo 25;

artigo 26 e parágrafos;
artigo 27;

artigo 28 e parágrafos;
artigo 29 e incisos;

artigo 30, incisos e parágrafo único;

artigo 31 e parágrafo único;
artigo 32;
artigo 33, 1ncisos e parágrafo único;
artigo 34 e inc1sos;
a~tigo 35 e parágrafos

- inciso IV do artigo 41;

- incisos I e 11 e o § 29 do artigo 44;
- parágrafo único do artigo 46;

Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo as se
guintes expressões:

Art. 19. - " ..• e sua autor1dade é exercida através do Conselho de
Ministros".

I - " o Primeiro-Ministro e ... "

I! - " elaborado pelo Conselho de Ministros".
VIII - " ouvido o Primeiro-M1nistro ou por propos.ta deste";
XIX - " ..• o Conselho de M1nistros e •.. "

XXI! - " o Conselho de Ministros e ••. "
XXIII - " o Conselho de Ministros e ... "
Art. 13. pelo Primeiro-Ministro •.• "
Art. 14. - " ... nomear o Primeiro-Min1stro e - por indicação des -

te ... "

§ 19. - ff o Primeiro-Ministro e ... "

Art. 15. - " ... incluído o Primeiro-Ministro".
§ 19. - " ... do Primeiro-Ministro e demais integrantes do Conselho

de Ministros ... ";
§ 39. - ••• ~quando dirigida ao Primeiro-M1nistro, ..... que não seja

o Primeiro-Min1stro .... "
Art. 18. - .. : do Primeiro-Ministro ou ... "
Art. 37. ~ .....

I - " .•.. assinados pelo Primeiro-Ministro"

~l~ t' •• ~ ao Primeiro-Ministro •.• ",
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Art. Vagando os cargos de Presidente e de Vice- Presiden-
te, far-se-á elelção trlnta dlas depois de aberta a última
vaga; e os eleitos completarão os períodos de seus antece!
sores.Se as vagas ocorrerem nos últimos dois anos do perí~

do presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita
trinta dias depols da última vaga pelo Congresso Nacional,
na forma estabelecida em le~.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
(Acrescente-se onde couber)

Art. As eleições para Presidente e Vice-presidente da Re
pública realizar-se-ão em 15 de novembro de 1988.

JUSTIFICATIVA

111- apreciar a extraordinária necessidade e urgên

cia da decretação do estado de alarme fixado as restrições
lmpostas e os limites da medida excepcional;

IV- apreclar a necessidade de ser solicitada ao Co~

gresso Nacional a decretação do estado de sítlO.

Parágrafo Onico: Nas hipóteses dos incisos, 111 eIV
integram o Conselho da República, o Primeiro Ministro e os
Ministros da Justiça, das Relaçoes Exteriores, da Marinha

do Exérclto e da Aeronáutica.
Orgão que substitui em momento de crise o Conselho

de Segurança Nacional, ~videntem~te dem~cratizado pela
participação de membros do Leglslativo, com o fim de opi
nar sobre casos de excepcionalidade.

Opina também quanto ã exoneração do Primeiro Minis
tro, sendo um Conselho moderador.

JUSTIFICATIVA

As elelções diretas para Presidente da República
constltuem hoje um fato incrustado na vida brasilelra, da
do inafastável.

O Presidente da República"elelto em elelções di
retas, por maioria absoluta, é o malS lídimo delegado da N~

ção, que em campanha percorre o País e ausculta a população.
O Presidente eleito, tendo ouvido as aspirações, assume COm-
promissos. ~ inaceitável que venha emascular esse mandatá

rio do povo, por meio da criação de reglme Parlamentarista,
que O transforma em mero Chefe de Estado.

~ imprescindível, a criação de um regime caracte

rizado pela co-responsabilidade do Executivo e_dp Legisla
tivo na condução da administração e na execução do plano

de governo.
O acúmulo de atrlbulções que recaem sobre o Presi

dente da República e o seu iso~amento do Congresso Nacional
indicam o camlnho de um Semi- Presidenclalismo, no qual é 
mantida a figura central do Presidente da República,a ser 
auxiliado, no eOntrole e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Prlmeiro Mlnistro, que
seja também condutor político, opinando sobre nomeações e
exonerações dos Ministros de Estado.

S prevista moção de censura por parte do Congres
so ao Primeiro Mlni~tro, ou a qualquer outro titular, imp~r

tando, se aprovada, na respectiva SUbstltUl~ Tal moção
no entanto, somente poderá ser apresentada seis meses após
a nomeação. Com isto garantem-se a cont1nuidade e a eficâ

~i~ administrativa.

As eleições diretas para Presidente da República
constituem hoje um fato incrústado na vida brasileira, da

do inafastável.
O Presidente da República, eleito em eleições di

retas, por maioria absoluta, é o mais lídimo delegadó da N~

ção, que em campanha percorre o País e ausculta a população.
O Presidente eleito, tendo ouvido as aspirações, assume com
promissos. n inaceitável que venha emascular esse mandatá
rio do povo, por meio da criação de regime Parlamentarista,
que o transforma em mero Chefe de Estado.

n imprescindível, a criação de um regime caracte

rizado pela co-responsabilidade do Executivo e~dp Le?isla
tivo na condução da administração e na execução ào plano

de governo.
O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presi

dente da República e o seu isolamento do Congresso Nacional
indicam o caminho de um Semi- Presidencialismo, no qual é 
mantida a figura central do Presidente da República,a ser 
auxiliado, no COntrole e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Primeiro Ministro, que
seja também condutor polítiCO, opinando sobre nomeações e
exonerações dos MinistrQs de Estado.

~ prevista moção de censura por parte do Congres
so ao Primeiro MIni~tro, ou a qualquer outro titular, imp~r

tando, se aprovada, na respectiva sUbstituição. Tal moção
no entanto, somente poderá ser apresentada seis meses após
a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficá
cia administrativa.

ORGANIZAÇ~O DOS PODERES

UITIPICAÇio---------------..,

Dar ã Seção IV do Capítulo II do-,Poder Executivo
a seguinte redação:

MAURILIO FERREIRA LIMASISTEMA DE GOVERNO

AUTO.--------------J §
:-1AURILIO FERREIRA LIMA EMENDA

300207-1

Dar a SEÇAO VI do Capítulo II do Poder Exexcutlvo

a seguinte redação:

~~<J:!!2.!.!1!:~::!!<!~!..I....LI<!JL5~....!:~~~,'J.lao/,,\l.T,'tC.&ÇIO---------------___.

DO CO~SELHO DA REPOBLICA DO PRIMEIRO MINISTRO

Art. O Conselho da República, presidido pelo Presidente
da República, compoe-se dos Presidentes e dos líderes da
maior la do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Art. Compete ao Conselho da República, convocado pe-
lo Presidente da República:

1- ser ouvido, caso rejeitadas duas indicações do
Primeiro- Ministro, quanto a nomeação deste pelo Preside~

te da República.

11- ser ouvido quanto a exoneração do Primeiro Mi

nistro pelo Presidente da República.

Art. O Primeiro Ministro será indicado pelo Presi-

dente da República, após consulta ao Presidente e aos
Presidentes dos partidos políticos que compuserem a
maioria do Congresso Nacional.

§ 19- Enviada a indicação ao Congresso Nacio
nal, este em dez dias deve apreciá-la em sessão unica
meral, considerando-se aprovada se receber manisfesta
ção favorável da maioria absoluta.

§ 29- Rejeitada a indicação, nova deve ser
feita pel~ Presidente da República no prazo de dez dias.
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§ 39 - Rejeitada a segunda indicação, o Presi
dente da República tem,após nova consulta ao Presidente

ou aos Presidentes dos partidos políticos que formam a
ma10ria, e ouvido o Conselho da República, liberdade de
nomear livremente o Primeiro Ministro, não podendo a es
colha recair em nome recusado pelo Congresso Nacional.

Art. O Presidente da República pode exonerar o Pri
meiro Ministro em caso de incompatib1lidade, ouvido o Conse-

lho da República, comunicando o f~to ao Congresso Nacional e
devendo fazer em dez dias a indicação do substituto.

Parágrafo Onic~ Ocorrer~ também a exonera
do Primeiro Ministro se aprovada, por maioria absolu
ta do Congresso Nacional, moção de censura, a qual 
apenas poderá ser apresentada se1S meses apos a n~

meação, por no mínimo um terço du~ membros do Congre~

so.

DAS ATRIBUI COES DO PRESIDENTE DA REPOBLICA

S vBC M -:SoA :2>= 7? ~.f.f.'"(.;'~'it=:::..z::u<:.t:.:l-. ,

EMENDA
300209·8

~ prevista moção de censura por parte do Congres
so ao Primeiro MInistro, ou a qualquer outro titular, imp~r

tando, se aprovada, na respevtiva substituiçã~Tal moção
no entanto, somente poderá ser apresentada seis meses após
a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficá
cia administrativa.

MAURILIO FERREIRA LIMA

Dar ã SECÃO 11 do Capítulo 11 do Poder Executivo
a seguinte redação.

r:-r---------- PLIISÁ'"OIl:OMI••1c/.UICOIlINlo --.

CoMISsAo DA oRGANIZAÇAo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

f:J--------------AUTOIt--------------...,

I
'----- J

O Primeiro Ministro deverá ter mais de trin
ta e cinco anos, estando no exercício de seus direitos
políticos, podendo ou não integrar o Congresso Nacio 
nal.

Art.

Art. Compete ao Pr1meiro Ministro como auxiliar
principal do Presidente da República:
1- promover a un1dade, a ação governamental,coordenan

do a atuação dos ministérios e órgãos da adm1nistr~

ção federal, tendo por fim a execução do plano do 

.governo;

11- expor e debater o plano de governo apresentado pelo
Presidente da República ao Congresso Nacional;

111- apresentar semestralmente ao COngresso Nacional re
latório sobre e execução do plano de governo;

VI- atuar como elemento de mediação entre o Presidente
e o Congresso Nacional;

V- op1nar sobre nomeações de Ministros de Estado, soll
citar sua destituição;

VI- manisfestar-se sobre a iniciativa legislativa do
Presidente da República e sobre o pedido de revisão
e o veto a projetos de lei;

VII- acompanhar os projet~ em tramitação no Congresso
Nacional em cooperação com os Ministros a cuja pasta
se relacionar a matéria legislativa;

VIII- exercer outras funções que lhe forem delegadas pelo
Presidente da República.

JUSTIFICATIVA

As eleições diretas para Presidente da República
constituem hoje um fato incrustado na vida brasileira, da

do -inafastável.
O Presidente da República, eleito em eleições di

retas, por maioria absoluta, é o mais lídimo delegado da N~

ção, que em campan?a percorre o País e ausculta a população.
O Presidente eleito, tendo ouvido as aspirações, assume com-
promissos. ~ inaceitável que 'venha emascular esse mandatá
rio do povo, por meio da criação de regime Parlamentarista,
que o transforma em mero Chefe de Est?do.

~ imprescindível, a criação de um regime caracte
rizado pela co-responsabilidade do Executivo e~d9 Legisla
tivo na condução da administração e na execução ao plano

de governo.
O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presi-

dente da República e o seu isolamento do Congresso Nacional
indicam o caminho de um Semi- Presidencialismo, no qual é
mantida a figura central do Presidente da República,a ser 
auxiliado, no cOntrole e coordenação dos Ministérios e na 

execução do plano de governo por um 'Primeiro Ministro, que
seja também condutor polítiCO, opinando sobre nomeações e
exonerações dos MinistrQs de Estado.

Art. Compete privativamente ao Presidente da República:
1- Nomear e exonerar o Primeiro Ministro na forma esta

belecida na Constituição;
11- Nomear e exonerar os Ministros de Estado, ouvido o

Primeiro Ministro
111- Convocar e pres1dir o Conselho de Ministros;

IV- Exercer com o auxílio do Primeiro Ministro e dos Mi
nistros de Estado a direção da administração federal,
apresentando plano de governo ao Congresso;

V- iniciar o processo legislativo, ouvido o Primeiro Ml
nistro, nas formas e nos casos previstos nesta Cons
tituição;

VI- sancionar, promulgar e fazer publicar as le1s, ex
ped1r decretos e regulamentos para sua fiel execu

ção;

VII- vetar projetos de lei, ouvido o Primeiro Ministro;
VIII- convocar e presidir o Conselho da República;

IX- dispor, conjuntamente com o Primeiro- M1nistro, so
bre a estruturação, atribuições e funcionamento dos

órgãos da administraçãif federa~;

X- nomear os Governadores dos Territórios;
XI- prover e extingulr os cargos públicos federais, na forma

da lei;

XII- manter relações com Estados estrangeiros;
XIII- celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ad

referendum do Congresso Nacional;

XIV- declarar guerra, depois de autorizado pelo Congresso N~

cional, ou sem prév1a autorização, no caso de agressão
ocorrida no intervalo das sessões legislativas;

XV- fazer a pa z., com autorização ou ad referendum do Congre~

so Nacional;
XVI- perm1tir nos casos previstos em lei complementar, que for

ças estrangeiras transitem pelo terr1tório nacional ou ne
le permaneçam temporar1amente;

XVII- exercer o comando supremo das Forças Armadas;
XVIII- decretar a mobilização nacional, total ou parcialmente;

XIX- decretar e executar a intervenção federal;
XX- autorizar brasileiros a aceitar pensão,emprego ou com1S

sáo de governo estrangeiro;
XXI- enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional;

XXII- prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de ses
senta dias após a abertura legislativa, as contas relatl
vas ao anterior;

XXIII- remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da 

abertura da sessão legislativa, expondo a situação do
País e solicitando as providê~ias que julgar necessá

rio;

XXIV- decreta~ o Estado de alarme, ouvido' o Conselho da Repú _

blica, ad referendum ao Congresso Nacional;
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JUSTIFICATIVA

Dar ã SECÃO V do Capítulo 11 do Poder Executivo
a seguinte redação.

DE GOVERf'KJ

DE ESTADODOS MINISTROS

a~resentar ao Priméiro Ministro relatório semestral
dos serviços realizados no Ministé~io;

Ocorrerá a exoneração do Primeiro Ministro se aPro

vada, por maioria absoluta, moção de censura, a qual ap~

nas poderá ser apresentada seis meses após a nomeação e
por no mínimo um terço do~membros do Congresso Nacional.

JUSTIFICATIVA

11- expedir instruções para a execução das leis, decre
tos e regulamentos;

III-

MAURILIO FERREIRA LI~~

Art. Os Ministros de Estado, auxiliares do Presiden-
te da República, serão escolhidos dentre brasileiros
maiores de vinte e cinco anos e no exercício de d2reitos
políticos.

Art. Compete ao Ministro 4e Estado, além das atribui
ções que a Constituição e as leis estabelecem:
I - exercer a orientação e su~ervisão dos õrgãos e enti

dades da administração federal na área de sua compev

tência, e referendar os atos e decretos assinados pe
lo Presidente;

Dar á SEÇÃO VI do Capítulo 11 do Poder Executivo

a seguinte redação:

O Presidente du República, eleito em eleições di
retas, por maioria absoluta, é o mais lídimo delegado da N~

ção, que e~ campanha percorre o País e ausculta a população.
O Presidente eleito. tendo ouvido as aspirações, assume com-
promissos. ~ inaceitável que venha emascular esse mandatá
rio do povo, por meio da criação de regime Parlamentarista,
que o transforma em mero Chefe de Estado.

~ imprescind~vel, a criação de um regime caracte
rizado pela co-responsabil~dadedo Exec~tivo e~d9 Legisla
tivo na condução da administração e na execução âo plano
de governo.

O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presi~

dente da República e o seu isolamento do Congresso Nacional
indicam o caminho de um Semi- Presidencialismo, no qual é 
mantida a figura central do Presidente da República,a ser 
auxiliado, no ~Qntrole e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Primeiro Ministro, que
seja também condutor político, opinando sobre nomeações e
exonerações dos MinistrQs de Estado.

~ prevista moção de censura por parte do Congres
so ao Primeiro MInistro, ou a qualquer outro titular, imP2r
tando. se aprovada, na respect~a subst~tuição. Tal moção

no entanto. somente poderá ser apresentada seis meses após
a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficá-
cia administrativa.

Art.

11-1~~--------- .u.....' ......Io'.uooo....lo----------..., 300211.0
o....::.::.OM~I~S~S::.:~:.:::D~DA:..:....:D:;:.R~G::;A:;.:N:;,I~ZA;.:.:<.;.;.::....=::.....:~:=:::.:;...;",=.::.;.;::.:.;.;~.::-=~"'-J
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m------------- Auro•r-

DOS MINISTROSDO CONSELHO

XXV- solicitar ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho da 
Repúblic~, a decretação de estado de sítio.
519 -Não havendo Primeiro Ministro em exerc~cio, o Pre

sidente da República exercerá diretamente os pode
res estabelecidos nos incisos IV, V, VII eIX do 
presente'artigo.

;§29- O Presidente da República pode delegar ao Primeiro
Ministro as atribuições mencionadas nos incisos 111
IX,XI, XX deste artigo.

539- O Presiàente da República exercerá plenamente as 
funçoes previstas no artigo enquanto não nomeado
o Primeiro Ministro, inclusive para nomeações de_
Ministros interinos.

Art. O Conselho de MInistros compõe-se do Primei-
rO Ministro e dos Ministros de Estado, sendo convoca
do e presidido pelo Presidente da República.

Parágrafo Dnico- O Presidente da República p~

de delevar ao Primeiro Ministro a atribuição de presi
dir o Conselho de Ministros.

Art. Compete ao Conselho de MInistros:
1- aprovar o plano de governo

11- aprovar planos emergenciais de assistência a re
giões assoladas por calamidades;

111- propor ao Presidente da República o envio de proj~.,
to de lei;

VI- m~nifestar -se sobre questões que lhe forem subme
tidas pelo Presidente da República.

As eleições diretas para Presidente da República
constituem hoje um fato incrustado ná vida brasileira, da
do inafàstável.

O Presidente da República, eleito em eleições di
retas, por maioria absoluta, é o mais lídimo delegado da N~

cão. que em campanha percorre o País e ausculta a população.
O Presidente eleito. tendo ouvido as aspirações, as~ume com-
promissos. ~ inaceitável que venha emascular esse mandatá.
rio do povo. por meio da criação de regime Parlamentarista,
que o transforma em mero Chefe de Estado.

~ imprescindível. a criação de um regime caracte
rizado pela co-responsabil~dadedo ExecutivO e~d9 Legisla
tivo na condução da administração e na execução ào plano

de governo.
O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presi

dente da República e o seu isolamento do Congresso Nacional
indicam o caminho de um Semi- Presidencialismo. no qual é 
mantida a figura central do Presidente da República,a ser 
auxiliado. no ~Qntrole e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Primeiro Ministro. que
seja também condutor político. opinando sobre nomeações e
exonerações dos MinistrQs de Estado.

~ prevista moção de censura por parte do Congres
so ao Primeiro MIni~tro, ou a qualquer outro titular, imp~r

tando. se aprovada, na res~ectiva substituição. Tal moção
no entanto. somente poderá ser apresentada seis meses após
a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficá-
cia administrativa.

JUSTIFICATIVA

As eleições diretas para Presidente da República
constituem hoje um fato incrustado na vida brasileira, da
do inafastável.

As eleições diretas para Presidente da República
constituem hoje um fato incrustado na vida brasileira. da
do inafastável.

O Presidente da República, eleito em eleições di
retas. por maioria absoluta. ê o mais lídimo delegado da Na
cão. que em campanha percorre o País e ausculta a popUlaçã~.
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o Presidente eleito, tendo ouvido as aspirações, assume com-
promissos. n inaceitãvel que .- 'ven?a emascular esse mandatá
rio do povo, por meio da criação de regime Parlamentarista,
que o transforma em mero Chefe de Estado.

n imprescindível, a criação de um regime caracte
rizado pela co-responsabilidade do Executivo :~d? Legisla
tivo na condução da administração e na execuçao ao plano

de governo.
O acúmulo de atribuições que recaem sobre o Presi-

dente da República e o seu isolamento do Congresso Nacional
indicam o caminho de um Semi- Presidencialismo, no qual é 
mantida a figura central do Presidente da República,a ser 
auxiliado, no COntrole e coordenação dos Ministérios e na 
execução do plano de governo por um Primeiro Ministro, que
seja também condutor político, opinando sobre nomeações e
exonerações dos MinistrQs de Estado.

n prevista moção de censura por parte do Congres
sO ao Primeiro MInistro, ou a qualquer outro ti~ular, imp~r

tando, se aprovada, 'na respectiv~ substit?ição.;ral·~oção
no entanto, somente poderá ser apresentada se1S meses apos
a nomeação. Com isto garantem-se a continuidade e a eficã-

cia administrativa.
Art. 19 - O Poder Judic.iário é exercido pelos seguintes órgãos:

1-

lI-

III -

A pr.esent.e Elnsr.da visa a conferir maior representatividaie na~

ção do T.cil::unal St']:JeCiar do Trabalhe, por caneter ã Orden dos 1\dvOgados do Brasil
a inrlicaç:~ é'e seus rel?r2Selltantes junto àquela Cbrte.

§ 29 - o:ttq;>ete ã Ordem dos Advogados do Brasil a in:1icação, por

lista triplice, dos representantes dos advogaios no Trlliunal Superior do TrabaTho.

Dê-se ao itan VII do artigo 19 do anteprojeto da SUbcanissão do Poder

JUdiciâr\o a seguinte redação, e acreseentsn-se o parágrafo 29 ao artigo 19 e 'O

artigo 39, ren=ando-se os demais:

r<J - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" •••••••

V - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - Tribunais e JlÚzes dos Estaios, do Distrito Federal e dos

Terr1tórios e Juizados M.1nicipais.

r:-r TuTO , .,JUtT l' lc&çl o - - - - - - - - - - - - - - - ,

EMENDA
300212·8

'. 'c «<J

AUTOJl--------------
JOSWALDO LIMA FILHO

COolISSllD DA lRlANI ~.~~"~~ re GC'iE!Ul
rll-~ SUB-COMlSSAO DO PODER LEGlSLATlVO _

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa de direito públi
co, auta~quias, empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária"de serviço público, e
fund~ção de direito público, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou ,emprego remunerado
nas entidades da al!nea anterior;

§ l'i' - .

§ 29 - O Juizaio l-lmicipal será instituído pelos Estaios nos MJr':!.
clpios que sediaran Q:m3rca e se destinará "ao julgamento de pequenas causas.

Art. 29 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 39 - A~cia dos Tribunais, do Juizaio Mlnib1pal e dos ju!,
zes será definida em lei esta:lua1, que nãopoderá sofrer enerXla durante o seu F2
cesso legislativo, de iniciativa do Tribunal local de maior hierarquia, e nos ~
peet1vos regjJnentos internos.

11 - desde a fosse:
JSUI'IFI~

a) ser diretor ou proprietário de empresa que goze de fa
vor de qualquer das entidades da alínea "a" do 1nciso
anterior, ou nelas exercer qualquer função remunerada;

b) ocupar cargo, função ou emprego, de que sejam demiss!
veis ali nutull;

c) exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou mun1
cipal;

d) patrocinar causa contra as pessoas de direito público E
dema1s entidades menc10nadas neste artigo.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda procura manter norma constitucional tradicional do
direito público brasileiro.

O Juizaio de Pequenas causas tan surtido I::eneficios sccl.ais e eeorê
míeos incaloJ1ãveis, haja vista a concentração no at:enllroento a popüaçÕes de ~

dia e baixa-renda, antes sem acesso ã displta litigiosa par seus direitos.

A rapidez na solução das pe.rodências é t:anibán rotável.

Mister se faz ampliar-se sua ctirnensão; instit:u1n:io-se Juizados MJr':!.
cipais nas sedes de Q:m3rca, destina:los exclusivamente a essa finalida:'le.

o:m isso, a sociEda:le e a Justiça conseguiriam ganhos iJx::alo.1lãveis,

sem ônus representativos para os ex>fres piíbJ.iex>s; se llnaginados os benefIcios do

alcance da prqx>sta.

r:-r----;----------&UTOIl--- -,

Senador constituinte HUMBERTO LUCENA

Inclua-se no artigo 35 do anteprojeto da Subo:missão do Poder JIili~
rio e do Ministério Piíbliex> o seguinte parágrafo, remnneraroo-se os demais:

r:-r--------------- TUTO'.,JOIl'I'IC&çio---- ,

EMENDA ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário

renum~11 a seguinte redação,
seguirem:

11

à SEÇllo
ele se

SEçllo

00 Supremo Tribunal de Justiça

Dê

rando-se OS artigos que a

EMENDÃ
300213·6

.-- AUTOft _

f:J

Art. 35 

§ 19-
"Art. 14 - O Supremo Tribunal de Justiça, cum
sede na Capital Federál e jurisdição'em todo o
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ta Bueno:

JUSTIFICAÇl\O

para que
Instância,

Os Tribunais superiores devem ser nacionais,
possam ,1ulgar os recursos oriundos de todos os Tribunais de Segunda
que tenham sede nos Estados.

De acordo com nosso entendimento, ao primitivo SuprBlOO
Tribunal de Justiça, do tempo do Império, deveriam corresponder vários Tri,J~

nais, com competência final e especializada no julgamento do Direito, admitindo
se recurso de suas decisões nas causas internacionais e constitucionais e -qua.!!
do, sõ por meio dele, fosse ,possível garantir o duplo grau de jurisdição.

Esse duplo grau, conquista da experiência multissecular
do Direito e garantia fundamental das partes, só não substituiria nas causas

originárias do Supremo Tribunal, por falta 'de outro Tribunal que'os pudesse r~

ver. Tais causas" em único grau de jurisdição, como o julgamento do Presidente'
da República, são de ocorrência raríssima.

A manutenção, no SUpremo Tribunal, dessa competência p.!

ra julgar os recursos extraordinários, de modo algun obviaria a necessidade de
transformá-lo em órgão de proporções gigantescas. Contra o gigantismo se impõe

a divisão do Tribunal Federal de Recursos em diversos Triounais especializados,
o qu~ria à justiça maior dinamismo. Não nos estendemos sobre este aspecto do
problema por ser objeto de outra sugestão já apresentada,

Isso afetaria, sobremaneira, a autonomia das jl!!

tiças estaduais, que ficariam sob a jurisdição de UII
Tribunal Federal, que não teria un Tribunaf de toda a
Federação como a Corte SUprema.

E também essa Corte Judiciária haveria de alca!!.
çar proporções gigantescas para dar conta de suas tal:!.
fas, com ... graves inconvenientes ... " (item 11. 11 da

Exposição de Mativos) .

em dubiedade e deterioração e, enfim, não impor oport~

namente un termo às questíles',

. .. Era ,.. indispensável descobrir un meio, criar uma
autoridade que tivesse a alta missão não de ser una te!,
ceira instância, sim de exercer una elevada vigilância,
uma poderosa Inspecção e autoridade, que defendesse. .a
lei em tese, que fizesse respeitar o seu império, o seu
preceito abstrato, indefinido, sem se envolver na que,!

tão privada, ou interesse das partes, ereore pudesse
aproveitar ou não a elas por via de conseqÜência" (Pillll!!!.
ta Bueno - "Direito Público Brasileiro e Análise dá CllI1;!
tituição do Império" - lB57 - págs. 345 e 346).

Cremos que a proposta acarreta o descongestionamento da
Justiça no seu mais alto nivel - transformando o Supremo Tr~Dunal, atualmente de

competência enciclopédida, em quase exclusivamente uma Corte Constitucional.

"De;saprova •• , a Corte a idéia de se criar un TribLJlllI
Superior de Justiça (abaixo do Supremo Tribunal Federal),.
com a competência para j~gar recursos extraordinários
oriundos de todos os Tribunais Estaduais do País,

De acordo com a emenda que apresentamos, as partes devem
ter direito a apreciação dos fatos da cuasa em duas instâncias. A reapreciaçllo
da legalidade das decisões, por Tribunais Nacionais, deve ser excepcionalíssima,
apenas em questões de alta relevância, sobretudo quando seja necessário defender
a unid/cie do Direito Brasileiro.

Em suas sugestões à Comissllo Provisória de Estudos C~

titucionais, o colendo Supremo Trj,bunal desaprovou a retirada, de sua compe~

cia, dos recursos extraordinários, contra decisões que neguem vigência de t~at:!.

do ou lei federal, com a seguinte argumentaçllo:

_-------------- TlXTo/ ..u.TI~IC.lt;io--------------_,

EMENDA ao Anteprojeto da SUl:>canissOO do tbder Judiciário
Dê:se ao art. 19 a seguinte redação:

~ Art. 19 - Lei Complementar poderá criar Tribunais Regionais
Federais nos Estados de Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro

l" 5~"'" ",",ti"""" , ......;;:- II ""';"'1
w 'LIIllÂIltO/C.OM•••lo/IUICOlfIUio----------

I
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CCOM.DE ORGANIZAÇAO DDS PODERES E SISTEMA DE GOVERI'{) ,

A competência do Supremo Tribunal, que no texto

vigente abrange 22 itens, foi reduzida a 9.

Enquanto a Suprema Corte, nos Estados Unidos,
julga 200 a 300 feitos por ano, o Supremo Tribunal, no Brasil, ju!
ga mais de 72.000. O estudo profundo e construtor do Direito se
tra~rma, inevitavelmente, numa reiteração de precedentes.

Escreveu, nos albores do Direito pátrio, o grand,e Pime!!.

", •. criar mais de duas instâncias seria não atender os
verdadeiros interesses sociais, fora onerar muito as pa!,
tes, conservar por muito tempo os direitos e as fortunas

Não existindo um Supremo Triounal Estadual não
há razão para qualificar o Supremo' Tribunal como Federal, expressão

redundante e que contém eco.

Cria-se, no Brasil,. a exemplo de diversas na

ções, uma Corte Constitucional, atribuindo-lhe, entretanto, o ~ome,

de nossa tradição, de Supremo Triounal, mesmo porque entendemos que
lhe devem restar algumas competências não estritamente constituci~

nais, como as relativas a relações jurídicas brasileiras com outros
pa{ses.

LI - Julgar, em grau de recurso, as causas decididas por
Tribunais Nacionais, que:
a. versarem sobre Direito Internacional ou Constit~

cional;
b. tiverem sido julgadas em instância inicial;
c. derem à lei federal interpretação divergente da

que lhe tenha dado o próprio SUpremo Triounal
Nacional.

Art, ~6 - As partes, salvo as suometidas a pro
cesso originário do Supremo Tribunal de Justi
ça, têm direito a julgamento em duas instâncias.
O Supremo Tribunal de Justiça e os Tribunais
Nacionais que, em grau de recurso, não reapr~

ciarem fatos, julgarão a legalidade das deci
sões nas Casas que considerarem relevantes."

território nacional, compõe-se de onze Minis
tros, nomeados pelo Presidente da rtepjJlica,
após aprovação da escolha pelo Congresso naci~

nal, dentre cidadãos maiores de trinta e cin~J

anos, de notável sa~er jurídico e reputação
ilibada.

Art. 15 - Compete ao Supremo r r Iounat de Justiça:
'I - Processar e julgar originariamente:

a. conflitos de competência entre unidades da Fed~

ração, Poderes da Repú:tlica ou Tri.JlJnais Naci~

nais;
b. nos crimes comuns e de responsabilidade, o Pres!

dente da Repú:Jlica, o Vice-Presidente, os Dellut,!
dos e Senadores, seus próprios Ministros, os dos
Trüunais Nacionais e o Procurador-Geral da Re
púi:l1ica; ,

c. habeas corpus, mandados de segurança e ações ~

pulares em que for parte o Presidente da Repj,)li
ca, a Câmara dos Deputa~os, o Senado Federal:
Tribunal Nacional ou o Procurador-Geral da Rep.Q
blica;

d, a representação por inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo federal ou estadual ou para i!!.
terpretação de lei ou ato normativo federal ou
estadual;

e. a execução das sentenças, nas causas de sua com
petência, facultada a delegação de autos proce§.
suais.
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lista
nela PE.

além de sediado no Distrito Federal, fixando-lhe a juri~diç~o e o
número de Ministros, cuja escolha será definida em lei, observa 
dos os seguintes critérios:

1 - no caso de merecimento, a indicação far-se-á em
tríplice, elaborada pelo Tribunal Superior Federal,
dendo figurar apenas juízes da respectiva região;

11- as vagas reservadas aos Promotores, Advogados e Juris 
tas ser~o preenchidas, respect!vamente, por membros do Mi
nistério Público da região ou advogados nela militantes,se~

pre que isso for possível."

JUSTIFICAÇ1l0

! U S T I F I C A ç Ã O

Ap~ovando o a~. 35 da ~eda~ão n.i.nal do 6eu 6ub6.t~

tu.uvo, a SUbc.om.i.66ão de OIL~amento e F.i.6c.al.i.za~ão F.i.nanc.e.i.~a, p~o

PÔ6 a .i.nd.i.c.a~ão de uma l.i.6ta TJr.!pUc.e, peto' PILe6.i.dent e da RepúbU
c.a, pa~a que o CongILe660 Nac..i.onal e6c.olha o PILe6.i.dente e 06 memb~06

da d.i.ILetoJr..i.a do Banc.o CentILal, deteILm.i.nando 6eu mandato.

A pILec.e.i.tua~ão ê bem mà16 ampla do que a 6.i.Mple6 c.~

ta~ão c.ont.i.da no Item IV, do a~. 10, do pILojeto da SUbc.om.i.66ão do
PodelL Exec.ut.i.vo.

Con6t.i..tu.i.nte WILSON CAMPOS

JUS T I F I C A ç Á O

O c.a~go ê da m~oIL .i.mpoJr..tãnc..i.a ec.onâm.i.c.0-6inanc.e.i.lLa
e meILec.e, pOIL .i.660 me6mo, o exame da .i.n6tãnc.ia 6upe4iolL do legi6ta
t.i.vo, onde 6e ~epILe6enta, ~ambêm, ~ CãmaILa d06 Veputad06.

Sub6t.i.tua-6e a palavILa "inc.üo"· pon: "Ztem" no paILá.
gILa60 únic.o do a~t. 10 no § lq do a~. 20 e no § lq do aILt. 44 do a~

tepILojeto em ~ ILeda~ão 6.i.nal.

me------------- aUTORr-

Ape~ar do aumento do número de Ministros que o compõem; o
Tribunal Federal de Recursos não tem condições de dar vasão ao e
norme volume de feitos que lhe são submetidos.

menos que haja uma reforma do Judiciário em toda a sua e~

atual e, inclusive, da competência dos tribunais, para mE.
completamente o fluxo dos recursos, não vemos outra alteL

i~ , dentro qa atual estrutura, que a da criação de novos Tri
s F • rais de Recursos sob o critério de regionalização n a
buição dos feitos.

! Hav~rá, assim, uma descentralização que permitirá a
diminuniçfto do volume de processos para cada tribunal. Evitar-se-á o

aumento infinitivo do número de juízes do único Tribunal federal de
Recursos existentes, fórmula que a experiência mostrou ser inadequada.

Como consideramos mais onerosa uma reforma total do
Judiciário, optamos pela presente alternativa, restaurando o que havia
sido estabelecido pela Emenda Constitucional n2 7, de 1977.

Acreditamos, com esta proposta, agilizar a Justiça,
na área do Tribunal Federal de Recursos, dando oportunidade a um melhor
exame dos processos, pela diminuição do volume deles para cada Tribu 

. nal.

Cremos, também, que a instalão de novos Tribunais F~

dera~s de Recursos deva ser atribuída a Lei Complementar, quando os
parlamentares poderão estudar bem as conveniências e necessidades. Mas

. desde já, fica~ fixadas as sedes, em Pernambuco, São Paulo e Rio de J~

neiro, a fim de propiciar uma boa distribuição do total de feitos, de
acordo com as fontes maiores de processos. Pernambuco seria a sede de~

tinada a receber processos do Norte e do Nordeste.

Lendo toda a Con~.t.i.tÜ.i.~ão em vigo~ não 6e enc.on~lLa

~ã, uma vez 6eque~, o empILego da palavILa ".i.nc.üo", pana 6.i.gn.i.Mc.aIL'
"1.tem" .

Já. no Antep40jeto Anon60 AJr..i.n06 apaILec.em uma e ou
tILa palavILa, c.omo 6e n066em 6.i.nôn.i.ma6:

Diante de sua procedência ~vidente, acreditamos que a
presente proposta mereça o apoio dos Constituinte.

~ AUTO.

~CONSTITUINTE BORGES DA SILVEIRA

r:-r--------------- TlXTO/olUIlI'ICAÇ;.O-----------------,

06 auto~e6 bILa6.i.leiIL06 ma.i.6 c.onhec..i.d06 de elabolLa
~ão da le.i. e têc.n.i.c.a leg.i.6lat.i.va, c.omo E6~~ FeILnande6 e QueiILô6 Ca~

po~, em 6ua6 obILa6 de elevado teolL didá.t.i.c.o (~do últ.i.mo ed.i.tada '
pela Un.i.veIL6.i.dade de São Paulo, em 1910 an.i.ILmam que o numeILal ILoma
no, em que 6e div.i.de,. ge~almente, o a~t.i.go c.hama-6e "Item". J

vaI pOILque paILa un.i.6DJr.miza~ a ~eda~ãD d06 tex~06 e
laboILad06 pelo6 Con6t.i.tu.i.nte6, p~0c.UILam06 p40Move~ a 6ub6t.i.tu.i.~ão

c.on6.i.gnada na pILe6ente emenda.

DEPUTADO HENRIQUE C6~DJVA

me------------- AUTOIl

t

No Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo,
substitua-se, no item VII do art. 92 a expressão "fixação da respec
tiva remuneração" pela seguinte " fixação dos respectivos venci
mentos e salarios".

JUSTIFICATIVA

Existe o regime estatutário e o regime da C.L.T.
no quadro de servidores da Câmara dos De~utados. Assim, ~abe utili
zar a terminologia correta para cada especie: os funcionarias rece
bem vencimentos e os celetistas salários.

Sub6.t.i..tua-6e"no Ztem IV do antep~ojeto, do a~t.l0,

a up~e66ão "senado Fede~al" polL "Cong~e660 Nac..i.onal".

Acrescente-se ao número IV, do Artigo 10

Anteprojeto "Do Poder Executivo", o que segue:

IV- •.. , os membros do Conselho Monetário Na

c í onat , os ucvernaoo res de Territórios e o Presidente dJ Instit.!:!

to Brasileiro de ~eografia e Estatística;

=e---------------TUTO/olUSTI'ICAÇÃO---------------.,

~
~

Con6.t.i..trL.Í.n.te W1LSOIJ CAlIFOS

~c--------- 'l.Id"IO/cO..I"lO/.u.Co..l ..io---------_~

COMISSÃO VA ORGANIZAÇÃO VOS FOVERES E SIST. VE GOVERNO
~~!leo~ISSÃb l)() tVDe:1t €2><:e:eV'rIX

XTO
"u""...,lO -,

mr----------.,,----AUTOIIt
t
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JUSTIFICAÇlío:

Esta emenda visa a compatibiliza~ o disposto

no Artigo 10. 111. da Anteprojeto do Pod~r Legislativo. com o di~

posto no Artigo 10. ÍV. do Anteprojeto do Poder Executivo.

Sala de Sessões.

.~ DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

.."... TIKTO/oluITlrICAÇÃO---------------...,

Substitua-se. no A'1teprojeto "Do Poder Executl

'lO". o Artigo 12 pelo 22 dando-se-Ihe a seguinte redação:

Art.12- O Presidente da República representa a

República Federativa do Brasil. vela pelo respeito à Constitu~ãa.

asgegura a unidade e a independência na~ional. a integridad~ do

térrit6rio e coordena. harmonizando. o exercício das institui~es.

,;JUSTIFICAÇllo:

Ao Presidente da República. em regime democr!

tico. n:.lm sistema de governo de linha parlamentar. não se pode .!!.

tribuir funções além daq~elas contidas no artigo sob pena de pre

j~dtcar o funcionamen~o livre. mas ha~mOnico. das instituições. ~

de-se. isto sim. é conferir-lhe poderes suficientes para bem

sem~enh3r suas funções.

Sala de Sessões.

.."... TIXTO/olUIT1'ICaçio .,

Suprima-se o número XXIX. do Artigo 10. do An

teprojeto "Do Poder Executivo~.

JUSTIFICAÇ/{:J :

[!jr-------------- AUTC//tc: D~PUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

Su~rima-se o número XII. do Artigo 10. do An

teprojeto "00 Poder Execu~ivo" e reenumere-se os seguintes.

JUSTIFICAÇllo:

A atribuição contida no número que se prete~

de suprimir deverá constar. conforme emenda. da número IV.

Ssla de Sessões.

C!T AUTO,.

~ DEPUTADO HEN~IQUE CÓRDOvA

Acrescente-se ao número XXVIII. do Artigo 10.

do Anteprojeto "Do Poder Exec~tivo" as seguintes expressões que

seguem:

XXVIII- ••.• sempre sob o comanda de autorid~

d~s brasileiras;

JUSTIFICAÇllO:

Alé~ de seguirmos. se adotada a e~enda. a

tradição constitucional b:asileira. estaremos acautelando a seg~

rança nacional •

Sala de Sessões.

grafo ao mesmo Artigo 10.

Artigo 10. do Antep:ojeto "Do Poder Executivo". ao nosso ver. d~

ve ser tratada na forma de ou~ra e~enda que ap=esentamos e~ par!

A matéria a que se refere o ~úmero XXIX. da
""~ 1".......'Uo/co .. '.s1o/.IMCOMlulo· ----,

.,A oe.G<>N'~~OO =~ Q~e.e.<:. "' ... i"T""''' ~ ~VE:<uvo

..... Tl:ltTo/.lUITI'ICa.çio---------------...,

Dê-se, ao Artigo 14. do Anteprojeto "Do P01er

Exec~ti~o". e seguinte redação:

Sala de Sessões. Art. 14- Compete ao Presidente da República ~

m~ar e demitir livremente 05 Ministros ~Je integea~ o seu Gabin~

I
te e nomear o PrimeirO-Ministro, bem como por indicação deste
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os demais integrantes do Conselho de Ministros, à vista de co,!! JUSTIFICAÇllo:

Pela n~va redação, o Presidente da República

nomeia e demite livremente os Ministros que integ~am o seu Gabl

nete. Não demite, porém, os que integra~ o Governo, porque, caso

pudesse fazê-lo, ter-se-ia um sistema de governo superpresidenc~

lista e jamais parlamentarista.

Civil não integram o governo e, sim, o Gabinete do President€ da

República. Não ficam, portanto, sujeitos à desconfiança da Câmara
dos Depu~ados.Por outro lado, propor-se-á emenda que permita a

participação de t~is_Ministros nas reuniões do Conselho de Mini~

tros, com o objetivo de conciliar a conjuntura com a.poss1bilid~

"Razões óbvias aconselharam a aprovação do núm~

ro XXIX, do Artigo 10, do Antep::-ojeto "Do Poder Executivo". É o

atendimento à conjJntura, contudo.

Se tal solução deve ser adotada, que o seja de

forma mais adeqJada.E essa, segundo nos parece, encontra a sua m~

parlame,!!

Casa

de de evolução para um sistema consistente de governo

tarista.

lhor expressão, quándo os Ministros Militares e o Chefe da

Federais

JUSTIFICAÇIlO:

sultas, através dos partidos políticos, aos Deputados

que compõem a bancada ou as ba~cadas majoritárias.

Sala de Sessões,

llic: DEPUTADJ HENRIQUE CÓRDOVA ~
~

l

Sala de Sessões,

=--------------TEXTO/olUITlrlC...Oio--------------.....,

Dê-se, ao Artigo 13, do Anteprojeto "Do Pode:

Executivo", a segJin~e redação:

Art. 13- O Governo, sob a coordenação do Pr~

sidente da República, é constituído pelo Primeiro Ministro e p~

lo Conselho de Ministros.

~ IUTOR
~ DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

r:T--------------nUO/ofUITI'lcaçÃo--------------.....,

Suprimam-se os parágrafos 12 e 22 do Artigo 26, do

Anteprojeto "Do Poder Executivo".

JUSTIFICAÇllo: JUSTIFICAÇIlO:

para o Brasil é o p3rlamentarista, julgo que o d:to sistema est~

rá totalmente desfigurado se o Presidente da República iJte§.ar,

nas condições do Anteprojeto, o Governo.

Convicto de que o melhor sistema de governo
Esta emanda é consequência de outras que visam dar

maior e melhor coerência ao Sistema de Governo.

Sala de Sessões,

L!J AUTO.r- DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

Sala de sessões,

mr------------aUTOIt
ê DEPUTADO H::WRIQUE CÓR::lOVA ~

~

11-1.L.U"'uO/COM.U10/IUlCO.,Uio----------

j
300229-2

f&:,seéo ;M ~'2.llÇ'lÔ1lO~ "o~eesE; ~l':TCo<.IA \lG 6()~~ o .
=--- l'l.1tTo/.aunlPlC~i.o--------------.....,

Suprima-se o número 111 do Artigo 29, do Anteprojeto

r:T--------------TllCTO!,Ju.TlrlCaçio----------------, "Do Poder Executivo".

Acrescente-se ao Artigo 10, do Anteprojeto "Do

Poder Executivo", o seguinte parágrafo:

JUSTIFICAÇllo:

§- nomear os seguintes Ministros de Estado, ~~

integrarão o seu Gabinete:

a) da M.arinha

A supressão sugerida é consequência da

que se propõe na redação do Artigo 26.

modificação

b) do) Exército Sala de Sessões,
c) da Aeronáutica

d) Chefe do Gabinete Civil;
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da República poderá, mediante comunicação à Câmara dos Deputados ,

§1º- Se no prazo a que se refere o caput deste art!

vote, no prazo de três dias, moção de desconfiança ao Primeiro-H!

go, cessarem as causas da solicitação nele prevista, o Presidente

nistro.~
~

Acrescente-se ao Artigo 32, do Anteprojeto "Do Poder

Executivo" o seguinte parágrafQ:

fi AUTORCDEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

r;'I-------------~ TUTO/olUSTlflCAÇio- ---,

sustar a tramitação da moção de desconfiança.

§- Configurada a hipótese prevista no caput deste ar

tigo e nos casos em que o Presidente da República preside o Conse

lho de Ministros, a este integrar-se-ão, com direito a voz e voto,
JUSTIFICAÇIlD:

os Minsitros que compõem o seu gabinete.

JUSTIFICAÇllo:
O parágrafo cogita de hipótese em que se configura

interesse nacional relevante eiou urgente. É, poIs, recomendável

que em tal caso a iniciativa do Presidente da República ou a sua

participação nas reuniões do Conselho de Ministros envolva os int~

Se puder o Presidente da República, em qualquer hipótese ,
exonerar o Primeiro-Ministro e, por conseqüência, os demais Mini~

tros, simplesmente se somam às súas atribuições as do Primeiro-~

nistro e dos demais Ministros. Quem tem o poder de nomear e, pri~

cipalmente, o de demitir, avassala o sujeito passivel de relação.

Sala de'sefsões,

grantes de seu gabinete.

Sala de Sessões,

Inclua-se, na Seçi::> II do antepl:Ojeto da Subcanissão do Poder ~

e:utivo o seguinte artigo, renurrer~os danais:

Art. U - O Presidente da ~lica, em casos de urgência e m
ateniirnento do :Interesse público relevante, desde que não haja aumento de deSl2Sa

nem a =iação ou majoração de tr:lJ:utos, e ouvido o Pri1reiJ:o-M:In ou por sQa~

posta,poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes natérias:

I - segurarça naciooal;

II - finanças píiblioas, irclUS1ve~ tr:U:utãrias.

§ 19 - O decreto-lei será suI:met:I.do pelo Presidente da~

ca ao O:mgresoo Nacional, que o aprovará 00 rejeitará IX) prazo de trinta dias,

contado do recebimento do texto.

§ 29 - A não-aprec1ação IX) prazo estabelecido IX) parágrafo i!!!
terior :lnplicará a rejeiçOO eX> decreto-lei.

§ 39 - A ellção eX> decreto-lei durante o recesoo parJ.anen1:ar
:lnplioará a convocação extr~ia do <mgresso Naciooal para apreciá-lo.

§ 49 - O de=eto-lei SCIIeIlte terá vigência setenta e duas ~

ras após ranetiêb eo COngresso NaciooaJ" considerad:>s apenas os dias úteis.

§ 59 - Os efeitos jurídicoS decorrentes õo decrêto-lei rejei~

do serão regulanentaÇlos IX) prazo de trblta dias, mediante lei, salvo IX)S casos de

rejeição por inca1st:ituciooalldade, quan30 serão consideraà:>s nulos.

§ 69 - A aprovação do dec:reto-lei o transfOIll<lrá emlei.

§ 79 - Nos ca9JS de rejeição parcial 00 a.p!OIIaÇão CXIll anerda,

a lei será sultnetida à sanção.

r:-r-------------- TUTO'..U.TI'ICAQlo--------------....,

cional o veto com tal endereço.

S9la de Sessões,

Convém, pJis, q~e se iniba por norma constit~

vos.

JUSTIFICAÇllo:

É notório que o veto, inclusive de palavras ou

de pJntuação, muitas vezes altera o sentido do projeto de lei aJ

ponto de dar-lhe expressão diametralmente oposta aJS seus objet!

Dê-se, ao número x, do Artigo lO, dJ Anteproj~

to "Do Poder Executivo", a seg~inte redação:

X- vetar projeto da lei,parcial ou totalmente,

desde que não lhe altere o sentido, ou solicitar a reconsideraçãJ

do Congresso Nacional;

= TUTO/olUITI'lcaçio _,

m AUTOItc: DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

AUTOlt-------------j E]-
DEPUTAD3 HEN~IQUE CÓRDOVA ~A

r:-r--------- .~.NÃ"IO/CQI;SI••ÃO/.uacO.. I..io----------, 300231-4
\.!o:~~~~~~~=~~-":l>O=J~pi)::;~==~ç-::!o(~;l..!".:5"C!:>I~4:....:::===="'--..J

r:-r-------------- TUTOI4USf.P"CÃÇÃO---------------,

Dê-se, ao Artigo 26 do Anteprojeto "Do Poder Execut!

vo", a seguinte redação:

Art. 26- O Presidente da República poderá, no evide~

te interesse ou conveniência da coordenação e harmonização do fU~

cionamento das instituições, solicitar à Câmara do Deputados que

A =iação de m:.caniSllPS de efetiva defesa do :Interesse público foi
1.1la das ~stas nais 1npJrt:antes da sociedade de1Xlarática.

aooora utilizaã:> :lndiscr~tee de foma autoritária, ~

foI:me se observou IX) regüte passadO, o decreto-lei, 611 si, é lmI:!J1Fartant:e ~
mente de defesa da 9JC1edade, pela rapidez de sua inplanentaçOO.

Seu aperfe1çocima1to é, pois, t:IIla necessidade CXIll que se depara o

legislador. Limitar seu alcance e direcioná-lo para seus reais cbjetivos é ma i!Jl
posiçãJ natural.
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no

"Art. 45 - ••••••••••••••••••••••

EJOA

300235·7
Gover

MAURICIO FRUET

Inclua-se no anteprojeto elaborado
pela Subcomissão da Organização do Poder Judiciária e do Mi

nistério Póblico, as seguintes alíneas "g" e "h" no item 11
do art. 45

~--------- 'LUÁIlIO/c:0M11.lo/aulC01Ullio------------,

Comissão de Or aniza ão dos Poderes e Sistema de

A presente~ visa, em pr:ilnei= lugar, a tJ:ansfornar o decr~

to-lei rnn instrumento danocrãtico, na defesa do ben 0CIllllllI e dos interesses ~

ciais. E isso s::ttente será conseguido pela aq>la participação do Pooer Legislativo

na sua feitura, quer pelo oferecimento de emerrlas, quer pela rejeição parcial. Se

CIOntrãrio ao interesse público, o Congresso Nacional cy.rejeita.

Estabeleoeu-se an prazo de -crês dias úteis para sua vigência após

recebinento do texto pelo D:lD;JreSso Nacional, cxm o oojetivo de oferecer um perI2
do de teI1Ipo, lXlD:}UantoexIguo, aos parl.alrentares, de examinar seu teor.

Nesse aspecto, ressalte-se o fortalecitrento do poder de negociação
do Executivo frente ao Legislativo, por qual~ Partido, em busca do entend:l.nento

perante a matéria.

EliInimu-se a aprovação por decurso de prazo, por sua evidente c.!!:
racterlstica autoritárla.

Espera-se, <x:IlI esta ~,estardaD::1o mais 1ml passo em b.1sca

da plenitude de!lpcrãtica, pela danocratização de seus instrumentos de defesa.
Ir - .

g) promover a ação civil póblica 

por dano ao meio-ambiente e medi
das de controle correspondente;

h) promover a ação por responsa

bilidade criminal por dano ambie~

tal".
r:"I TlXTO/.lUITI'ICAÇio --,

Inclua-se no capítulo do Poder Judiciário do anteprojeto
di "Subcomissão do Poder Juciciário e do Ministério Público".

JUS T I F I C A ç ~ O

SECA0 VIU

Dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios

São tantas as agressões ao meio
ambiente, em nosso País, que nossos recursos naturais estão

rapidamente se exaurindo e a poluição atinge, indistintamente,
ae :gu.all, o eo~o e o ar, proporcionRIldo _ panorama Terdade1r.!

.ente apocalíptico e destruindo o equi~!brio eoo~:gice, co. e!

ria ameaça à 1I0brev1Tênc1a de quaillquer formaIS de Tida.

Art. - No orçamento dos Estados, o montante das dotações, anuais '
ou plurianuais, deverá atender o custeio das despesas correntes e de

capital dos órgllos judiciários e de seus servidores auxiliares, em pr!?
porção nunca inferior, no mínimo, a de um Juíz de Direito para cada

25.000 (vinte e cinco mil) habitantes.

§ 12 _ O poder judiciário elaborará sua proposta orçamentária, a

qual s~rá encaminhada ao Poder Legislativo, juntamente com a do Poder'

Executivo.

Usualmente, aIS agrellsõe.·ao .e1o-

ambiente .ão proTooadas pela oobiça humana, .eja atraT:1I de

in41T!duolS, ISeja por interm:dio de e.prelSAI'.

NelSse contexto, : tund..ental que o

Minieterie PÚblioo haja efetivamente, promoTendo a ação civil

pJb~ica e a ação de reeponeabilidade criminal por dano ambiea 

tal.

§ 22 _ O rn.rnerário correspondente às dotações do Poder Judiciário'
do Estado serão entregues pelo Poder Executivo aos Tribunais Estaduais
mensalmente, em duocésimos, com participação percentual nunca inferior

li estabelecida pelo Poder Executivo para us seus próprios órgãos .
.i!!!~!!E!f.~1.!Y~

~ ~ o ane~o deeta emenda que, elS

penaoe, há de .ereoer aco1h1llento.

A presente emenda é alicerçada em sugestão do atual Cor.
rregedor Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Eminente Desembargador Ni
coJau Mary Junior, consoante estatística publicada no Diário Oficial de 13.05.87,

em que se consta que foram distribuídos, no primeiro trimestre do corrente ano,
em todo o E~tado, 91.023 (noventa e um mil e vinte e três) feitos, tendo sido ju.!.
gados, no mesmo período, .50.845 (cinqueta mil, oitocentos e quarenta e cinro) fel

tos, con um ssaldo negativo, portanto, de 40.178 (quarenta mil, cento e setenta e

oito) feitos, não julgados.
Sabendo-se, por outro lado, que a população estimada do

Estado é de treze milões de habitantes, e que no-Estado existem '325 ( trezentos e
vinte e cínco) Juízos, conclui-se, portanto, que cada um deles está atendendo a

um total de 40.000 (quarentq Mil) hahitantes.
I\nte aljllele apontado défirit de 40.178 (quarenta mil ce,!!

to e setenta e oito) feitos nllo iulgados, concluí-se, a SIJa vez que o n(rnero de

Juízes de Direito por hahitantes é insuficiente, devendo, pois, ser elevado o seu
nútlero para 520 (quinhentos e vinte), de maneira que, para cada 25.000 ( vinte e

cinco mil habitantes ha~a um Juízo.
O exemplo demost=a que o Judiciário só poderá correspog

der aos pedidos de prestação jurisrlidonal que lhe são dirigidos, se dotado r.om

os recursos indispensáveis.

Enenda 1ID Anteprojeto da SWcan1ssllo do Poder Legislativo (3-8)

Dá nova redação ao § lI! do art. 2I!:

-Art;. 21! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. .
§ lI! D mandato será de quatro anos.-

JlJ.STIFICATIVA=============

Nos marcos do sistema presidencialista, indubitavelmente mais' ade
quado à realidade política brasileira, não há que se falar em dissolução da C!

mara dos Deputados.
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e-.enda 1IO Anteprojeto da Sltlcan1SSllo do Poder legislativo (>-li) EJnenda lIlI Anteprojeto da 5lb:anissllo do Poder legislativo (>-li)

Dá nova .redação ao § 2!l do art. 2!l:

"Art. 2!l ••••••••••••••••••• -, : .

S 2!l O número de Deputados por Estado ou Distrito F~

deral será estabelecido pela Justiça Eleitpral T proporcionalllle!!
te ao eleitorado, com os ajustes necessários para' que nenhun~
tado ou o Distrito Federal tenha menos de oito Deputados."

Dá nova redação ao "caput" do art. 2!l:

"Art. 2!l A Câmara dos Deputados conp15e-se de até quinhentos
representantes do povo, eleitos, dentre cidadllos maiores de 16 anos
e no exerc!cio dos direitos politicos, por voto direto, secreto e

proporcional em cada Estado, Território ou no Distrito Federal."

JUSTIFICATIVA
=============

JUSTIFICATIVA============= Trata-se de fixar o número de Deputados Federais em quinhentos e de
reduzir para dezesseis anos a idade mínima para o exercício do direito do voto.

10 necessário se fazer una correção no sentido de adetlJar com maior
fidedig'l1dade o número de representantes ao eleitorado de cada Estado ou do
Distrito Federal, preservando-se, no entanto, o número mínimo de oito Deputa

dos por unidade territorial.
c---------- .I.INJ.itKl/COMIIJiotlU.CO.INio----------

~ TEXTO/.,lUSTU'lcaçÃO--------------...,

Emenda 1IO Anteprojeto da 5dlcom1ss!lo do Poder legislativo (>-li)

..,.,... P4.ItÁltlOlf:DlIlllJo/atwcQ.,"lo----------

..".,. TIXTD/JU5TI~IC.a;.iO--------------...,

Suprime os incisos 11, 111, IV e V do'art. 9lI, bem como a expressão

"Px1Jllei.ro-Ministro" nos incisos 111 e IV do art. 511, no "caput" e no § 2!l do
art. 611, nos incisos I ç IV do art. 9lI, no 1nciso I do art. lO, Illl 1nciso I

do art. 14 e Illl § 111 do art. 23.
E'IIenda 1IO Anteprojeto da StJx:aI1SSllo do Poder Leg1slat1vo (>-li)

Dá nova redação ao "caput" do art. 311:

"Art. 311 O senado Federal clll11pOe-se de representantes dos Est,!
dos e do Distrito Federal, eleitos por voto direto e secreto, segun
do princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de dezesseis anos

e no exercício dos direitos políticos."

TrataSe de conpatibilizal" o texto do Anteprojeto com o sistema pres.!
denciallsta, suprimindo-se, por conse!}Jinte, toda e qualquer alusão à n!}Jra
do Primeiro-Ministro, elemento essencial e caracterizador dos regimes parlame.!!.

taristas.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de reduzir a idade mínima dos candidatos a senador para de

zesseis anos, a fim de que os brasileiros, a partir dessa idade, tenham plenos

direitos politicos.

l:~----' JI-I
fi .LtNAIlIO/CONISliO/IU.CO.IUio--- ) 30024"0t 3 - CoaI. da Organ. dos Poderes e 5istelAa de Governo . ....

SUprime, no art. 10, 111. a expressão "dos Conselheiros do Tr1b.nal
de Contas do Distrito Federal."

fIa'1da lIlI Ilnteprojeto da 5ttJcanisslIo do Poder legislativo (>-li)

~
~

,---------- ,L.IIÁ"tO/coll...a,o/.uaco.....lo----------
(l , - ee.. do ~. dos Poderes e SistenIl de Governo

wr------------ AUTO"

C

JUSTIFICATIVA

A defesa de autonomia do Distrito Federal impõe que se atribua 11 fu
tura Assenbléia Legislativa, e n1l0 ao Senado, a aprovação dos nomes indicados

para o Tribunal de Contas local.

~
~

r:-r--------- .I.,INaIlKl/cOMIUÃo/lutcO.'llio----------tJ , -ee.. l!a ~. dos Poderes e Slstana de Governo

§ 111 Cada Estado e o Distrito Federal el~gerão três
Senadores, com mandato de quatro anos.

§ 2!l Todo Senador será eleito com dois suplentes."

Dá nova redação ao § 111 e ao § 2!l do art. 311 e ~r.e o § 311:

"Art.311 .

E'Enda 1IO Anteprojeto da ~SSllo do Poder legislativo (>-li)

JUSTIFICATIVA

A equiparaç!!o dos mandatos dos senadores aos demais mantlatos parla
mentares é ';ondamen~B;1 para que, atravé~ de LIIl processo eleitoral mais freCl'J8!!
te, haja una adequaçãll maior entre o eleitorado e seus representantes no sena
do Federal.

, EIEnda lIIl Ilnteprojeto da~ do Poder Legislativo (~)

SUprime o inciso V do art. 10.

JUSTIFICATIVA
=============

Trata-se de 9Brantir a plena autonomia do Distrito Federal.
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8IIenda 110 Anteprojeto da 5l1lcan1ssl1o do Poder Legislativo (3-8) EIIIen:Ia 110 Anteprojeto da 5l1lcan1ssl1o do Poder Legislativo (3-8)

JUSTIFICATIVA

Substitui, no inciso VI do art. 10, a expressão "do Primeiro-Minis

tro" por "do Presidente da ReplIlica".

trata-se de adequar o texto ao sistema presidencialista de governo,

mais cOlJllatível cpm a realidade política brasileira

Dá nova redação ao art. 24 e seus parágrafos:

"Art. 24. Os projetos de lei de iniciativa do Presidente da R~

pública, se este, o solicitar e a Câmara dos Deputados aprovar, serão
apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu reeebi
mento na Câmara dos Deputados,

§ lI! Na falta de deliberaç!lo dentro do prazo est~lecido nes
te artigo, o projeto será inclu!do, automaticamente, na ordem do

dia, emregi~' de urgência, nas dez sessões consecutivas e subseque,!!
tes; se, ao final dessas, não for apreciado, considerar-se-t"I:Iefini

tivamente rejeitado.
§ 2l! Os prazos não.correrão nos periodos de recesso da Câmara

dos Deputados,
§ 3l! Os prazos dispostos neste artigo não se aplicam aos proj~

'tos de cedi ficação.

~
~

,..,-------------AUTO"--- _
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EIIIenda 110 Anteprojeto da 5l1lcan1ssl1o do Poder Legislativo (3-8) JUSTIFICATIVA

J'::'!--------------1'IXTOIJu.TI'ICAGÃO,--------------.....,

ur AUTOR

r7:ONSTITUINTE MYRIAM.PORTELLA

Dá nova redação ao "caput" do art. 15:
"Art. 15, Os Deputados e senadores farão jus unicamente a reR!!.

neração fixa, sobre a qual incidir!lo todos os tributos previstos em

lei, vedado qualquer tratamento preferencial"

JUSTIFICATIVA

trata-se de prever una remuneração fixa e exclusiva para os parlame!!
tares, vedando-se, taxativamente, qualquer forma de tratamento preferencial no

tocante à incidência tributária.

"UTOII:-------------/EJ
lB'UTAOO .:mE lB«J!Nl EMENDA

..".--------- 'LtNÁJlIO/CO..ISllo/.u.CO..I.lio-----~---_, 300246-2
\...._3::....:-~Coa=::...~da~CIrg<Kl==.~dos=.:.Pode==res.::::..-=e..:Si=st.:.:ema=..:de:.:....;Gov:.:..;,.emo:.:..;,._'_ __J

Trata-se de assegurar à Câmara dos Deputados a exclusividade na di~

eussão e votação de Projetos de iniciativa do Presidente da República.

li-I'~I... "lt)/eO..Ila10/.UlçO.lnlo_-----".------J 300249-7
~\!:·:!:!O!:!M"'IS~S:!!Jl!!:O~D~E....;O!!!R~G!tA!!lN!.!I~ZA!!!ç~_'Jl!!:O~O!YO:2.S....!P::lO!!.D!!;E!!R_SESiiL!E=....;;S!.!I3S.!JTE5!M~AL.ldp!YD-'GIZ!QlLlyu;EOIlRIl!N~Q

No parágrafo lI! art.16 do anteprojeto da Subcomiss!lo do
Poder Judiciário e do Ministêrio Público:

a) suprima-se a conjunção aditiva "e" entre ai palavras "registrados"
e "os Promotores Gerais,"

c) inclua-se entre as mesmas palavras mencionad~s no item "a" desta
emenda a frase:
.•. as entidades populares, classistas e profissionais, o cidadão e ••.

b) coloque-se uma v!rgula após a palavra "registrados";

na cap.!.

,.,.... T~XTO/.tu'TI'IC..çio--------------_.r&lenda 110 Anteprojeto da 5lbcon1ssl1o ~ Poder LegislativoC3-8)
Dá nova redação ao "caput" do art. 16:

"Art. 16. O Congresso Nacional r~ir-se-á anualmente,

tal da Uni!lo, de lI! de fevereiro a 15 de dezerrbro."

JUSTIFICATIVA

O recesso parlamentar, na dimensão prevista no texto do Anteprojeto,

será fator impeditivo de uma ação contínua e sistemática 110 Poder Legislativo.

lB'UTAOO .:mE lB{)!Nl

~---------'L....lI"O/ÇDlIIIJ.lo/.u.COIlI..io---------.....,
• dos Poderes e Sistena de Govemo

Bnenda 110 Anteprojeto da 5l1lcan1ssl1o do Poder Legislatlvo (3-8)

JUS T I F I C A T I V A

Com a presente emenda pretendemos a institucionalizaç!lo de um sistema
se~i-representativo.

Para Jean Jacques Rousseau que, antes da Reyolução Francesa de 1789,

já traçara o modelo de uma democracia popular, o povo era soberano e
sua sobaran.í a era "inalienável, infalível e indestrutível" (O Contra

to Social). Rousseau acreditava no governo direto pelo povo, julgando
que a representação distorceria a "vontade geral" (popular).

Admitimos que, em certas circunstâncias, no sistema representativao, a
"vontade geral" pode realmente ser distorcida, sempre que prevalece
sobre aquela, a vontade de minorias poderosas.

Dá nova redação ao art. 21, suprimindo-se o art. 26 e seus parágra-

fos:
"Art. 21. As leis cOlJlllementares e ordinárias somente serão,

discutidas e votadas pela Câmara dos Deputados,
Parágrafo Wco. E necessário o voto favorável da maioria a~

soluta dos, IllefliJros da Câmara dos Deputados para a aprovação de lei

complementar,"
JUS T'I F I C A T I V A
====::========

Aceitamos a idéia de limitaç!lo à'autoridade política, optando pelo

constitucionalismo -- uma lei escrita (Constituição) que limit~ os p~

deres, separando-os pe tal modo que um modera o outro, impossibilita,!!
do a predominância de qualquer um deles.

Permitindo a iniciativa popular das leis, pr~ticamos um constitucio~

lismo perfeito, oferecendo,uma modalidade para o próprio povo corri
gir eventuais distorções da representação.

Trata-se de assegurar à Câmara dos Deputados a exclusividade na dis

cuss!io e votaç!lo de Projetos de Lei COlJlllementar e Lei Ordinária.
Se o poder emana do povo a ele lIevem ser oferecidos os

pa~a que exercite esse poder soberanamente.
instrumentos
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Suprima-se do art. 32 do anteprojeto da Subcomissão do Poder

Judiciário e do Ministério Público a frase final "e nomeados pelo Ch~

fe do Poder Executivo."

JUS T I F I C A T I V A

O anteprojeto. da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co proporciona indepsndência ao P6der Judiciário, pensamento desta
Constituinte que apresentou sugestões neste sentido, aproveitadas no
todo ou em parte pelo ilustre Relator.

A parte que se pretende suprimir do texto, em nosso entedimento,confl!
ta com o principio da autonomia do Poder Judiciário e com o inciso IV
do artigo 22 do anteprojeto.

Admite-se a aprovação pelo Poder Legislativo. Que a nomeação, porém,
esteja no âmbito do pr6prio Judiciário, completamente desvinculada do
Executivo, como ~etermina o já mencionado inciso IV do próprio antepr~

jeto.

~ AUTOI

~STITUINTE ENOC VIEIqA

r..:r.C:CO=:M".T=S=S=Ã=O:-:D:-A;-O::R::(:-=.A-:N=IZAlçioIC~ÕSÃOpÔ;,oE'q~S-E-S-I-S-T-E-M-A-D-!?-G-O-VE-R-N-'

SUs.:::oNlé6:SAO z> o P. J,{f/'ô'i~dlof,(l~ioSL..;e~OL-!.;Il1=,Il!.l=J:..l=iL.-"':"~="'-'''''''--,
EMENDA SUBSTITUTIVA DO AR~.~4.

DO CAPÍTULO 11, DO MI"~:~~~IO PÚBLICO

Substitua-se o art. 44, pela seguin~e redação :

JUSTIFICATIVA

A proposta preserva, do texto substituído, o prin
cípio da independência funcional e as garantias asseguradas aos

membros do Min1stério Público.
Procura, no entanto, conferir-lhes tratamento mais

sistemát2co e destacar o perfil próprio do Ministér10 Público
que, embora atuando perante o Poder Jud2ciário, com ele não se
confunde.

Adema1s,explic2tam-se os contornos das mencionadas

garant1as,para melhor assegurá-las, com temperamentos d1tados p~

lo interesse público.
Além disso, distinguem-se, quanto aos regimes de

remuneração, o Ministério Púb11co da União e o dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios, em respeito a pecul2aridades im
postas pelo sistema federativo.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de direito in
corporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez
de garantia institucional, deve integrar a lei orgânica própria,
de caráter complementar. Daí por que a proposta,de emenda destaca
em parágrafo próprio o tratamento da matéria,bem como lhe retira
qualquer caráter pun1tivo.

Quanto à promoção, suprime-se a referência à mesma,
deixando-se às leis orgân1cas sobre ela dispor, tendo-se em vista
a diversidade de organ1zação do Ministério Público a nível fede
ral e estadual-um organizado em carreira de âmbito nacional, ou

tro organizado tendo em vista as comarcas e entrâncias peculiares
às unidades da Federação. Tal divers1dade, que imposs1b111ta tra
tamento idêntico em relação às carreiras do Min1stério Públi
co, também impõe que, no tocante às promoções, sejam observadas as

mencionadas peculiaridades.

Por fim, na tocante às vedações a serem impostas
aos membros do Ministério púb11co, a emenda segue a tradição
constitucional bras1leira, que não as explicita por inteiro, para

que melhor sejam definidas no plano da legislação complementar.

garantias
o cargo senão por sen-

71 ~ .

PÚBLICO

Pu. J. co

A redação emendada, embora 1nserida no capítulo do

M1n1stério Púb11co como um todo, omite a h1pótese de arqu1vamento
determinado pelo chefe da institu1Ção na órbitq federal. Nada

]ust1f1ca ~al omissão, que deve, por isso, ser suprida.
Por outro lado, ao menCl.onar um ItColégio de Procu

radores", cuja definição, composição e atribuições não eX1stem e

nem poderão existir a nível constltucional, deixa margem a que o
leg1slador ordinário defina, como lhe conV1er, o conteúdo da ex

pressão.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MODIFICATIVA DO § 12 DO ART. 45,
DO CAPÍTULO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Substitua-se, no art. 45, a redação do S 12 , pela seguinte:
§ 12 - Qualquer cidadão poderá interpor recurso ao órgão cole

giado interno, definido em lei, da decisão do Procura

dor-Geral da República ou do Promotor Geral que deter

minar o arquivamento de qualquer procedimento iDvesti
gatório criminal ou de peças de informações.

OMISSAO OA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA OE

Inclua-se, ~o capítulo do Ministério Público, o ~eguinte parágra

fo no art. 43.

=5ue;;OMI.s.SAÕ .."bb ?e..p4f8 .../4(Cloff.::ttl~io~é:.=~o~dA:2:J!i./~s:z~rS.Ls:L.z:.~~'..L.;~--_,
PJ EMENDA ADITIVA AO CAPÍTULO DO MINISTÉRIO

1":'1,---------- .LI....'uo/co ..11Iio/.u.co....io-----------,
• OMISSAO DA ORGANIZAÇAD OOS PODERES E SISTEMA OE

1":'1---------- PLUÀlllO/co.. ISlÃO/.U.cOM...io-------------,

assegu

perante

independên-"Art.44- Os membros do Ministério Público terão
cia func10nal e gozarão das seguintes
I - vitaliciedade, não podendo perder

tença judicial:
11 - inamovibilidade:
111- irredutibilidade real de vencimentos.

§1 2 - A vitaliciedade será adquirida após 2 ( dois) anos de
exercício, não podendo o membro do Ministério Público nesse

período perder o cargo senão .por del2beração do órgão cole

giado interno competente, pelo voto da maioria absoluta dos

seus integrantes.
§2 2 - A remoção dar-se-á de ofrcio ou a pedido.A primeira so
mente poderá ocorrer com fundamento em necessidade de servi
ço, por a~o do chefe do Poder Executivo, com base em repre

sentação do chefe do Ministério Público, depois de ouvido o
órgão colegiado interno competente.
§3 2- Aos membros do Min1stério Público dos Estados é

rada paridáde de vencimentos com órgãos judiciários
os quais exercem as suas funções.
§4 2 - O regime de remuneração dos membros do Ministério

Público da União será estabelecido em lei complementar,não
podendo a diferença remuneratória entre os graus da carreira

exceder a 5% (cinco por cento ), limite esse a ser observado
tamoém entre os do último grau e os do Procurador-Geral da
República, os quais não poderão ser inferiores aos dos juí
zes da mais alta Corte do País.
S52 - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta ) anos

de idade ou por invalidez, e facultativa após 30 ( trinta
anos de serviço para homens e 25 ( vinte e C1nco para as

mulheres,em todos os casos com proventos integrais, reajus
táveis, na mesma proporção, ~empre que se modifique a remu

neração dos membros da instituição em atividade."

SG2 - Os membros do Ministério Público estarão sujeitos às
vedações estabelecidas em suas respectivas Leis Orgâni~as.
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o Procurador-Geral da República terá prerrogativas
equ1valentes às de Ministro Presidente do Supremo Tr1

bunal Federal.

JUSTIFICATIVA

o Chefe do Min1stério Público da União exerce suas
funções junto à Corte Suprema. Também magistrado, se bem que in
tegrante de peculiar magistratura, deve receber tratamento cons

t~tucional que lhe assegure posição equivalente à do Tribunal pe

rante o qual deve oficiar.
Por outro lado, a equ1valência de tratamento cons

titucional entre o Procurador-Geral da República e os membros da
mais Alta Corte do País remonta à Constituição de 1891 (v. § 22,

do art. 58), repercutindo nas Cartas de 1934 (v. § 12, do art.
95,)' de 1937 (v. arts. 99, 101,I,b), de 1946 (v. art. 101,I,b), e
de 1967 (v. art. 138). Trata-se, portanto, de status já conso11

dado na tradição constitucional brasileira.

11 • Comissão da Orgmlzação dos Poderes e Sistemade GOWlInO e 063

~entes de tribunais, que a nomeação se faça dentre os integrantes
dos quadros da Instituição. A ele1ção de lista tríplice, doutra
parte, consagrará procedimento ínsito ao reg1me democrático, além
de conferir aos eleitos o indispensável respaldo de seus pares no
exercício dos árduos misteres do ofício.
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17, DA SEÇÃO lI, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

~ AUtOR

~ CONSTITUINTE ENOC VIEIRA

Altere-se a redação da alínea ~, do inciso I, do art. 17, adotan

do-se a seguinte:

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da República, relat1vamente ao Chefe do

Ministério Público a nível federal.
Assim é que, já a Constituição de 1891, inspirada

no modelo norte-america;o, er1giâ ao plano,constitucional a fi9?
ra de Procurador-Geral da Repúbl1ca, cujas funções de1xava à lei

definir (vide § 22, do art. 58).
A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público
Federal" nos juízos comuns (vide § 12, do art. 95).

Essa definição f 01 repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restaurad?ra da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1867, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

I, de 1969 (vide art. 95).
No dire1to comparado, a' expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
Consultem-se, a esse respeito, as Const1tuições da

Repúbl1ca Popular da China (vide ar~. 22, 62), de Moçambique (vi
de art. 74), de Portugal (vide art. 2262, 1), da Col~mbia (vide
art. 143), de Honduras (vide arts. 2í8 e 229), do México (vide

art. 102), da República Democrática Alemã (vide art. 98,1), da
R~mânia (vide art. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
viéticas (v1de art. 164), de São Tomé e Princípe (vide arts. 43 e
44), da Suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (v1de art. 104) e

da Bulgária (vide art. 133).
Po~ outro lado, a denominação Promot~r, oasicamen

te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo,

c~notação res~rita, incompatível com a amplitude das funções pró
prias do Ministério Público Federal, especialmente no ,momento em

que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais
se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.
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EMENDA ADITIVA AO ART. 43
DO CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acrescente-se ao art. 43 o seguinte parágrafo:
Parágrafo: O Procurador-Geral da República, chefe do Min1stério

Público da União, será nomeado pelo Presiãente da Re
pública dentre membros do Ministério Público Federal,
eleitos em lista tríplice por seus pares, depois de
aprovada a escolha pelo Senado 'Federal, para um mandato
de dois (2) anos, permitida uma recondução.

JUSTIFICATIVA

A exper1enc1a h1stórica bras11eira tem revelaqo
f~agrante contradição entre a vulnerab11idade" do "status" do Pro

curador-Geral da República e a relevância das suas funções, o que
deixa insuficientemente resguardado contra as pressões que sua
atuação necessar1amente suscita.

Por outro lado, a atual atribuição exclusiva do
Presidente da República, de nomeá-lo e de dem1ti-lo "ad nutum",
condiciona a sua atuação aos interesses contingentes do governo e

d~ seus eventuais titulares.
Além disso, a exclusão dos membros do Ministério

Público do processo de escolha do Procurador-Geral da República,
como ora ocorre, traduz injustificada discriminação.

Adema!s, considerando-se que o anteprojeto consa
gra, em relação ao chefe do Ministério Público das Unidades da
Federação, o processo eletivo, inadmissível é que não o consagre

também quanto ao chefe do Ministério Púb11co da União.

A emenda objetiva corrlgir a situação acima desta
cada, bem como supr1r a omissão que a seu respeito se verifica.

Significativa, na proposta formulada, é a partic1

pação dos Poderes Legislativo e Executivo na escolha do Procura
dor-Geral da República; com 1SS0, visa-se a corrigir a esdrúxula
situação atual, onde se constata que o Procurador-Geral da Re
pública, a quem se atr1bu1 promover o respeito à Cart~ Magna, ma

triz dos poderes constituídos, bem como a responsabilidade de

seus agentes, tem a nomeação e destituição deixadas ao arbítrio
exclusivo do chefe de um deles.

Levando-se em conta a relevância das funções do
Proc~rador-Geral da República, não é admissível excluir-se, do

processo de sua escolha e nomeação, a participação dos Poderes

E~ecutivo e Legislativo, sob pena de deixar-se tal proces&o limi
tado à ótica dos membros de uma única categoria func10nal.

Outrossim, o ,exercício daquele cargo, exigindo co
nhecimento pleno e atualizado das questões e temas a ele perti

nentes, recomenda, a exemplo do que ocorre em relação aos presi-

Art. 17 

I)

a1
b)

c)
...., .
os mandados de segurança contra atos do Presidente da
República, das Mesas do Congresso Nac10nal e do Procu
rador-Geral da República, bem como os impetrados pela
União contra atos de governos estaduais;

JUSTIFICATIVA
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: CONSTITUINTE ENOC XIEIRA JUSTIFICATIVA

Limitar as prerrogativas do Min~stério Público,
como feito no texto a ser emendado, é subtrair-lhe as condições
m~n~mas, indispehsáveis ao exercício de suas funções e ao cumpri
mento de seus deveres legais.

O exercício das atribu~çges do Ministério Público
requer providências prévias ou paralelas às ações que deva promo
ver. Sem o poder de determiná-las o Ministério Público estará'
desprovido dos meios e instrumentos inispensáveis a vencer a
eventuais resistências à consecução dos seus objetivos.

A redação qu~ se pretende substituir é excessiva
mente restrita, pois não alcança as inúmeras providênc~as neces
sárias ao exercício das funções do M~nistério públ~co, antes ou
no curso das ações cíveis ou penais que deva promover ou tenha

promovido.

JUSTIFICATIVA

EMENDA MoDIFICATIVA DO ART. 46

DO CAPiTULO 11, DO MINIST~RIO PÚBLICO

a redação do art. 46, adotando-se a seguinte:
Ao Ministério Público fica assegurada autonomia funcio
nal, administrativa e financeira, com ~otação orçamen
tária pr6pria e global, observado o disposto na respec
tiva lei orgânica.

Altere-se
Art. 46 -
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[COMISSAO DA ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE

~ DEPUTADO ENOC VIEIRA

A redação dada no anteprojeto ao art. 46 conflita com
a do § 12 do art. 43, onde se dispõe que o Ministério Publico se

rá organizado por lei completar.
E necessário, por isso, compatibilizar os referidos

dispositivos, a fim de que fiquem bem definidos os âmbitos norma
tivos da lei orgânica de cada Ministério Público e do respectfvo
poder regulamentar

JUSTIFICATIVA

Modifique-se a redação do art. 39, adotando-se a seguin~e:

Art. 39 - Nos Tribuna~s, reservar-se-á um'quinto d::l' lugares para
membros do Min~stério Público, com mais ve dez anos na
carreira, e,advogados, de notór~o saber juríd~co e re
putação ilibada, com mais de dez anos de experiência
profissional, escolhidos pelas respectivas classes em
l~sta tríplice, nomeado~ pelo Chefe do Pode= Executivo,
depois de aprovada a escolha em audiência pública pelo
Poder Legislativo competente.

~
~

ENOC VIEIRA
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SUBCOMISSAO DO PODER JUDICIAR~~,~,u~9,~~~NISTERIO PUBLICO
EMENDA ADITIVA AO S 22 DO ART. 43,
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acrescente-se no art. 43 as seguintes expressões ao § 22.
S 22 - •••••••••• , observados os princípios da representativida

de, transitoriedade e rotatividade.

m,..--------------aUTOIt--------------
C

JUSTIFICATIVA

SEÇÃO In, DO
CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

ENOC VIEIRA

ORGANIZAÇAD DOS PODERES E SISTEMA DE
DO PODER JUDI A fl,~/f;\Ç\"M;r.

EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 19, DA

A emenda visa a ev~tar'que, através do poder de
escolha dos membros do M~nistério Público, os tribunais venham a
inib1r, por qualquer forma, a atuação dos membros da inst~tuição

que, atuando perante ele, constituem a clientela originária da

escolha.

Altere-se a redação do art. 19, adotpndo-se a seguinte:

Art. 19 O Tribunal Superior Federal compõe-se de vinte e
sete Ministros vitalícios, sendo quinze dentre
juízes federais, indicados em lista tríplice pelo
próprio Tribunal; quatro dentre membros do Minis
tério Público Federal, indicados em lista tríplice
por seus pares; quatro dentre advogados com notó
rio saber jurídico e dez anos de exercício profis
sional; e quatro dentre magistrados ou membros do
Ministério Público dos Estados, do Distrito Fede

ral e dos Territórios, indicados em lista tríplice
pelo próprio Tribunal, nomeados pelo Pres~dente da

República, depois de aprovada a escolha em audiên
c~a pública pelo Congresso Nacional.
JUSTIFICATIVA
A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente

da composiçãO do Tribunal, promove urna distribuição mais eqüita
tiva das vagas, permitindo uma representatividade mais equilibra

da entre os segmentos que deverão integrar a Corte de Justiça.

DMISSAO OA
SUBCOMISSAO

••••••••• t ..

promover, determinar ou requisitar procedimentos ou

atos administrativos ou policiais pertinentes ao exer

cício de suas atribuições.

Art. 45 
I a)

bl -
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EMENDA SUBSTITUTIVA DA ALÍNEA B, DO INCISO I, DO

~45

Substitua-se a redação da alínea E, do inciso I, do art. 45, pela
seguinte:

Como pressupostos da boa administração do Ministé

rio Público - pautada pelos princípios democráticos, por sua in
dependência e pela responsabilidade dos seus órgãos - impõe-se a
desconcentração de poderes, a participação de seus membros no
pr~cesso decisório, bem como a distinçãO entre os órgãos de admi
nistração e de execução das funções ~nstitucionais.

Com isso, preserva-se a autonomia funcional daque
les órgãos, evitam-se interferências de uns nas atribuições de
outros e asseguram-se os princípios da representatividade, da
transitoriedade e da rotatividade na composição dos órgãos cole
giados da administração superior, sem os qua~s os instrumentos de
controle externo da instituição podem se tornar ineficazes.

00,.....------------ .aUTPItc: ENOC VIEIRA
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Anteoroieto Emenda
JU1Z Federal 12 15
M.P. Federal 03 04
Advogado 06 04
Magistratura e MoP. Es- 06 04
tadual,DoF. e Territ.

ou se unifica a Justiça da
ou se restabelece a simetria emUnião 

face do

A observância de tal simetria mais se impõe, con
siderando-se que o anteproJeto consagrou a especialização do Po
der Judiclário no ~mbito da União, não só restabelecendo a Justi
ça Militar, como também criando a Justiça Agrária.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra
dlÇão a ser necessariamente superada; de um lado, a ramificação

da Justiça da União; de outro, a concentração inüistinta do
Ministério pdblico Go~respondente.

L?go, de duas uma:
o que não teria sentido 
Mlnistério Público.

vagas
histó
repre-

emenda

ora proposta:

o demonstrativo abaixo revela o acerto da

Visa, assim, a preservar a distribuição de
do Tribunal por quintos, que é a sistemática tradicional e
rica e que tem demonstrado, através dos anos, ser a mais

serltativa.

Suprima-se o art. 55

JUSTIFICATIVA

Além disso, a emenda objetiva evitar que, atravé~

da particlpação na escolha de membros do Ministérlo PúbllCO, o

Tribunal venha a inibir, por qualquer forma, a atuação dos mem

bros tla Instituição que, oficlando perante ele, são candidatos

naturais às vagas de que se trata.

43

seguinte:

JUSTIFICATIVA

Subs,itua-se,
Art. "43 - o•.•.•••••.••••••••

I - Ministério Público da União, integrado pelo Ministério

Público Federal, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Mi-
'nistério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Mili

tar, que exercerão suas funções junto aos Tribunais ~ Juizes
Federais, aos Tribunais e Juizes Eleitorais, aos Tribunais
do Trabalho e aos Tribunals e juízos Militares, respectiva

mente. O Mlnistério Público Federal exercerá também suas
funções junto à Justiça Agrária e ao Tribunal de Contas da

União.

.A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da
Unlão, impõe slmetria dentro do Mlnistério Público da União.

Considerando-se que o projeto preserva a especia

lização da Justiça, de que resultam os diversos ramos da Justiça
d~ Unlão, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante

ao Ministério Público que junto a esses ramos atue. ~

A observância de tal simetria mais se impõe, con

siderando-se que o anteprojeto consagrou a especialização do Po
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi

ça Militar, como também criando a Justiça Agrária.
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra

dição.a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justlça da União; de outro, a concentração.lndistinta do Mi
nlstério Público correspondente.

Logo, de auas uma: ou se unifica a Justiça da
União - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em'
face do Ministério Público.

fi AUTOIl:ê CONSTITUINTE ENOC VIEIRA

ou se uniflca a Justlça da

ou se restabelece a simetrla em
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A ramificação do Poder Judlciário no âmbito da
no projeto, impõe slmetria dentro -do Ministério

I~',.DQ,.
EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 55

DAS DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS, DO PODER JUDICIÁRIO.

E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ORGANIZAÇ'ÃO nos POTJE,?ES E SISTEII" TlE

União 
face do

COMISSÃO TiA

o

União, mantida
Público da Unlão.

A observância de tal simetria mais se lmpõe, con

siderando-se que o anteproJeto consagrou a especialização do Po
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi
ça Militar, como também criando a Justlça Agrária.

Verifi~a-se, portanto, no art~projeto, uma contra

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justiça da Unlão; de outro, a concentração ,ndist,nta do Mi

nistério Público éorrespondente.
Logo, de duas uma:

o que não terla sentido 
Mlnlstérlo PÚ91ico.
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a

. t
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ser

~
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15, DA SE'-EMENDA MODIFICATIVA DA ALÍNEA B DO ART.
~ 11, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

Altere-se a redação da alínea ~ do art. 15, que passará a
segulnte:
Art. 15 - .

a) - .

b) - nos crlmes comuns e de responsabilldade, os Ministros
de Estado, ressalvados os crimes conexos com os do Pre

sidente ou do Vice-Presidente da República, o Procura
dor-Geral da República e os Promotores Ger?is, os mem
bros dos Trlbunais Federais e de Justlça,dos Estados e
do Dlstrito Federal, os Mlnistros do Trlqunal de Contas

fi AUTOItC- CONST~TUINTE ENOC VIEIRA

Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:
Art. - Os atualS ocupantes de cargos do Mlnistério Público

Junto ao Trlbunal de Contas da Unlão passarão a inte
grar a carreira do Ministério Público Federal, na forma

que a Lel Orgânica do Mlnistério Público da União esta
belecer u

•

JQSTIFICATIVA
A atrlbulção, ao Ministérlo Público Federal, de

funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a necessldade
de disciplinar-se, em caráter transltórlo, a situação dos at~,s

ocupàntes dos cargos de Mlnlstérlo PúbllCO Junto a essa Cort~o

Por outro lado, inadmissível é a integração dos

membros dos Mlnistérios Públicos da Trab~lho e Milltar, ao quadro
de carreira do Mlnlstérlo PúbllCO Federal - como estabelecido no

artigo emendado.
É que a ramiflcação do Poder Judiclário no âmblto

da União, mant1.da no proJeto, impõe simetr~a dentro do Min~stério

Público da Unlão.
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SEÇl\O

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomi~

nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do
M1nistério Públ1co a nível federal.

Assim é que, já a ConstituiçãO de 1891, inspirada
no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu

ra do Procurâdor-Geral da República, cujas funções dei~ava à lei
definir (vide §·22, do art. 58).

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurador-Geral da República "O Chefe .do Ministério Público

Federal" nos juízos comuns (vide '§ 12, do ,!rt. 95).

Esta definição foi repet1da' 'na Constituição 'de

1937 (v.í de, art. 99).,
A Constituição de 1946, restauradora da democracia

no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 216).

A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma ~enomi

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

1, de 1969 (vide art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria
também é amplamente consàgrada.

Consultem-se, a esse respeito, as const1tuiçães da
República Popular da China (vide art. 22; 62', de Moçambique (vi-

Modifique-se a redação do § 22, do art. 16, da Seção 11, do capí

tulo do Poder Judiciário, adotando-se a seguinte:

Art. 16 - ••••••••••••••••••.••
§ 22 - O Procurador-Geral da República deverá ser previamen
te ouvido nas representações por inconstitucionalidade.

JUSTIFICATIVA

A Const1tuição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público

Federal" nos juízos comuns (vide § 12, dó art. 95).

Essa gefinição foi repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauradora da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (v1de art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2
1, de 69 (vide art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria
também é amplamente consagrada.

Consultem-se, a esse respeito, .as Constituições da

República Popular da China (vide art. 22, 62), de Moçambique (vi
de art. 74), de Portugal (vide art. 2262,1), da Colômbia (vide
art. 143), de Ho~duras (vide arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democrática Alemã (vide ~rt. 98,1), da
Rumânia (vide art. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
viéticas (vide art. 164) de São Tomé e Princípe (vide arts. 43 e
44), da Suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e

da Bulgária (vide art. 133).
Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen

te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo,
co~otaÇão restrita, incompatível com a amplitude das funções pró

prias do Ministério Público Federàl, especialmente no momento e~

que sua atuação na curadoria de toda a gama 4e interesses sociais

se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.

5 U.Bc co rvs ';'$1'1Õ ~ o Pt:? ;tl GI.ljt.~iliuÍ$,('ftA;fod.Z>~'-f:a...~~~~~:-=~~a.:~::..;=_:___.
, EMENDA MODIFICATIVA DO S

rr , 'DÓ CAPÍTULO DO PODER

~ AUTO_
~ CONSTITUINTE ENOC VIEIRA
1":"1,---------- PLaúlllo/cOIUSllo'IUlCOlfllJio --.

OMISsnO OA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E

12, DO ART. 16, DA SEÇÃO
JUDICIÁRIO

SISTEMA DE GOVERN

.!h =--====:':::"'=:"":==0....:=====

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

da União e os Chefes de Missão D1plomática de caráter
permanente.

Altere-se a redação do § 12, do art.' 16, adotando-se a seguinte:
Art. 16 - •••••••••••••.••••••

§ 12) - São partes legítimas para p~opor ação de inconstitu

cionalidade, o Presidente da Repúbl1ca, as Mesas do Se

nado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias
Estaduais e das Câmaras Municipais, os Tribuna1s Supe

riores e ~s Tribunais de Justiça, o Conselho Federal e
os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Bra

sil, os Partidos Políticos deV1damente registrados, o
Procurador-Geral da República e os Promotores Gerais.

Tanto na tradição constituc10nal e legal brasilei

ra, corno no direito comparado, é de há mU1to consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da Repúbl1ca, relativamente ao Chefe do

Ministér10 Público Federal a nível federal.

Assim é que, já a Constituição de 1891, 1nspirada
no modelo norte-americano, er1gia ao plano const1tuc1onal a figu

ra de Procurador-Geral da República, cUJas funções de1xava à lei

definir (vide § 22, do art. 58).

Tanto na tradição const1tucional e legal brasilei
ra, corno no dire1to comparado, é de há muito consagrada a denomi

nàção de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do
Ministério Público a nível federal.

Assim é que, já a Constituição de 1891, inspirada
no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu
ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei
definir (vide § 22, do art. 58).

, A Con~tituição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da República "O Chefe do Ministério Público
Federal" nos juízos comuns (vide § 12 do art. 95).

Essa definição foi repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauradora da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

1~ de 69 (vide art. 95).
No direitd comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
Consultem-se, 'a esse respeito, as Constituições da

República Popular da Ch1na (vide art. 22, 62), de Moçambique (V1
de art., 74), de Portugal (vide art. 226 2,1), da Colômb1a (vide
art. 143), de Honduras (vide arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democrática Alemã (vide art. 98,1), da
Rumânia (v1de ~rt. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
viéticas (vide art. '164), de São Tomé e Pr1ncípe (vide arts. 43 e

44), da Suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e
da' Bulgár ia (va de art., 133).

Por outro lado, a denominação,promotor"basicamen
te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo,
conotação restrita, incompatível com a amplitud~ das funções pró

prias do Ministério Público Federal, especialmente no momento em
que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais

se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.

....--------------AU'tOIl------ jEJ
'-------,,....-------------------' EMENDA .

300265-9

~ CONSTITUINTE ENOC VIEIRA
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de art. 74), de Portugal (vide art. 226º;1), da Colqmbia (vide

art. 143L, de Honduras (vide arts. 228 e 229), do Méx1co (vide
art. 102), da República Democrática Alemã (art. 98, 1), da Rumâ
nia (art. 113), da União das Repúblicas Soc1alistas Soviéticas
(art. 164), de São Tomé e Pr1ncípe ·(art~. 43 e 44),' da Suíça

(art. 14), da Checoslováqu1a (art. 104) e da Bulgária (art. 133).
,Por outro ~ado, a denominação Promotor, basicamen

te v1nculada ao exercício da ação penal, possui, por isso mesmo,
•conotação restrita, incompatível com a amp11tude das funções pró-

prias do M1nistério Público Federal, especialmente no momento em
que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais

se expande e dev~ ser consagrada a nível constitucional.

~ "'''':,"",TK EN~' vm,,-' JI_I
1':'1=====-=--===:,,';:: PUN!."IOtC:Olilllllo/.UICOlillllio 300267 5

nA ORGANIZACAO nos PODEllES E SISTElAA DE GOVE1?N •
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EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO 111, DO ART. 45, DO

CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Modifique-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotando-se a

seguinte:
111 - O exercício de outras funções que lhe forem atribuídas por

lei, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação judicial e consultoria juríd1ca das
pessoas jurídicas de direito público, salvo, quanto ao

Ministério Público Federal, a representação judicial da

União Federal.

Nos Estados Unidos dá América - fonte primordial
do constituciona11smo brasileiro - embora sem previsão na Carta
Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União

em juízo quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em que

a reverência à.Le1 Maior encontrou e mantém sua ma1S elevada con
sagração histórica.

Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por
simples tradição, que as funções de representante do Estado e da
Sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a
responsabilidade de urna 1nst1tuição única, o Ministér10 Púb11co,

tanto na Nação berço do moderno constitucionalismo, corno em ou

tras em que a democracia veio a ser conquistada quando já se vis
lumbravam as novas perspectivas que o'ano 2000 abrirá para a hu
manidade.

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so
berania popular e o interesse público, corno bases da organização
const1tucional. Diante disso, fácii é perceber-se que somente urna

instituição defin1da a nível constitucional, atuando com indepen
dência e sob o princípio da legalidade - vale dizer, orientada
pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com
necessária eficácia e sem limitações discricionárias, a fiel de
fesa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito,
em nome da Nação a ele subjacente.

É oportuno lembrar, bem a propósito, que o ante
projeto elaborado pela Comissão Prov1sór1a de Estudos Constitu
cionais, instituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a
presidência do ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exi-

be, no art. 312, § 3º, normas substancialmente semelhante àquela
ora sugerida.

JUSTIFICATIVA

A defesa do patrimônio colet1vo, orientada pelo

princ1p10 da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos
administrativos e a responsab11idade civil, penal e admin1strat1
va dos agentes estatais - constitui mister que extrapola em muito
o âmbito dos critérios de mera administração. A relevância dos
bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige 

corno, aliá~, se exige para a tutela dos denominados interesses
difusos que seJa atribuída, na defesa federal, à única insti
tuição apta, normativa e fiiosoficamente, a esse indelegável ofí

cio.

[!] AUTOR

ê Do Constituinte Siqueira Campos

________ PU:.NAR10/c:OJ.lIS!.Ão/sUDCONISSÃO-------------,

• Comisdlo da Org. doa Poderes e Sistema de Governo

..",----------------TEXTOIJUSTlFlcAçÃO-----------------

1
Acrescente-se ac parágrafo 10, do Art, 16, do Anteprojeto

aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo, o segu2nte:

"salvo decisão contrária, aprovada por dois terços de seus

integrantes".

Justificação

r•.,,---------------- TEXTO!oIUSTIFICAÇÃO' --.

EMENDA
300269·1PLtNÂAIO/coUI5SÃo/sUICOWISsÃO ,

-Com. de Org. do" Pod , e 3ist. de Gov.

Conctitu2nte Siqueira Campos

Dê-se ao Item III, do Art. 37, do Anteprojeto aprovado

pela Subcomissão do Pod;r Executivo, a seguinte redação:

"apresentar ao Prime2rO-I!2n2stro e ao Congresso Nacion:l1

relatório ànuel dos serviços realizados no Min~stério sob sua

responsabi12dade~

Se no decorrer dos trabalhos para o qual os parlamentares

foram convocados extraordinariamente surgir fato novo que ~ereça'

a apreciação do Congresso, não se justif2ca que a Datér~a dei~c I

de ser apreciada. Nosso objetivo é tornar ma2s coerente a atuação

do Poder Legislativo,

Não é por outra razão que as mais prestig1adas e
democráticas Constituições da era contemporânea atr1buem ao Mi

nistério Público, com exclusividade, o encargo de representar em

juízo o Estado Nacional.
É o que se vê nas Constituições da Colômb1a (v.

art. 143), da Gréc1a (v. art. 90,' nº 1), 'de Honduras (v. arts.

229 e 231), do México ~v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique
(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, 1tem 1) e do Peru (v.

art. 250º, ítens 1 e 3).

O anteprojeto, entretanto, 19norando essas consi

derações, veda ao Ministério Público Federal a representação ju

dicial das pesqoas de direito público. Vale dizer, re~ira da
órbita das atribuições do Ministério Público Federal a represen
tação judicial da União, qeixando-a ao desamparo da defesa que

atualmente lhe é dada, a qual é exercida com invejável indepen
dência, porque comprometida apenas com a lei e com os valores ba

s11ares da nac10nálidad~.

É necessário, em razão disso, restabelecer, quanto

ao Ministério Púb11co Federal, a titularidade para a representa

ção jud1ci~1 da União.
Justamente por abrigar o Ministér10 Público Fede

ral, dentre suas excelsas funções, a representação Judicial da

Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aprove1ta
e se beneficia dos princípios que informam a atuação do custos
legis (fiscal da lei), corno seJam ~ independência func10naí; o·

compromissq com a lega11dade e o desassombro em face dos podero
sos que exorbitam tanto dentro quanto fora da Admin1stração

Pública.
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Justif'icação

Os ministros têm obrigação de prestar contas ao povo a

que está servindo. O 0ongresso Nacional é o f~ ideal para

Ministros do Tribunal de Contas da União, do Ministro-chefe do

Serviço Nacional de Informações, dos ConselheirOS do Tribunal'

de Contas do Distrito Federal e dos Chefes de Missão D~plomáti

ca de car~ter permanente".

se debater as realizações dos Ministérios, encar~egados

desenvolvimento nacional.

(J Do Constituinte Siqueira Campos
"LuÂ"'O/cOlolISsÃo/sUICOMIS,io- -,

Com. da Org. dos poderes e Sist. de Gov.

do

~
~

Justif'icação

Entendo que está seja uma cbrigação de todos os repre

sentantes do povo no Congresso Nacional. Sem que isso quebre

o pr~cfpio fundamental da divisão de atribuições, ache que a

presente emenda é satisfatória.

1I:"I---------------TEXTO/olUSTlF'ICAÇio------ -,

r:-r TEUo/Ju}STlfICAÇ..O -,

EMEI'fDA'
300273·0

Com. da Org. dos Poderes e Sist. de Gov.

Do Constituinte SiQueira Campos
tIr-----..,---------AUTOJt--------------

r:-r--------- f'l.EH ...'1l0/COUI"Ão/suDeOIUtlSÁo----------....,

Acrescente-se o seguinte parágrafo 52 ao Art. 42, do Ant~

projeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis

tério PÜbhco:

"por iniciativa do Tribunal de Justiça, Lei Complementar

criará a Justiça de Paz temporária, com competência para a cele-

Acrescente-se o seguinte Item ao Airt.52, do Antepro

jeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo :

vração de casamentcs, cujos juizes gozarão dos mesmos d~eitos ,

vannagena e garantias dos juizes togados de investidura J.imÚada

no tempo".

"deliberar sobre a necessidade de mobilização nacio

nal, tótal ou parcialmente".

Justificação

Justif'icação

Pretendemos conceder com a presente emenda remuneração

e aposentadoria aos juizes de paz, titulares e suplentes em exe!:

o1oio, equivalentes aos ju1zes temporários da união.
~

Acredito que questão de tamnha relevancia-deve ser

apreciada com exclusividade pelo Congresso Nacional, pois ,

assim, atenderá com mais precisão os interesses do povd:

= T[UO/Ju:sTIf'ICAÇÃO _

~
~

Do Constituinte Siqueira Campos

.!.I

Dê-se ao Item II1, do Art. 52, do anteprojeto aprovado p~

la Subcomissão do Pcder ~egislativo, a seguinte redação:

r:T--------------- TUTO/olUSTI'ICAÇÃO------ --,

comissão da Cr • doê Poderes e Sistema de Governo

m-------------AUTOR--------------
C
1':""Ir---------- 'LEHÁ"IO/cbl,lISsio/sUBCOMlssio----------.,

"autorizar o Presidente, Vice-presidente e Primeiro- lJi 
nistro a se ausentarem do pafs, por periodo euperior a sete di~s'~

Emenda mcd~ficativa do inciso VI, do artigc 2º, do

anteprojeto referente ao Poder Judiciário, o qual

ficará assim redigido:

r::T---------------TEXTO/"USTlfIC...çio--------~-------,

Justificação

lorescenile-se.'. o seguinte Item XII, ao Art. 52, do Ante
projeto aprovado pela Subcomissão do Pcder Legislativo:

A presente emenda se faz oportuna e atende aos reclamos

de presteza que, não raro, envoIÍlvem as viagens dos chefes da N!!

ção ao estrangeiro, ao meamo tempo que resguarda as conve~nci-

JUSTIFICATIVA

tas naquela ocasião, ou seja, a 24 de maio corrente .

Essa redação foi sustentada e vencedora quando dos

debates na Subcomissão do Pbder Judiciário e Ministério Público .

Qualquer dúvida poderá ser desfeita com a oitiva das gravações fei-

VI - Os vencimentos dos juízes serãc fixados com di

ferença não excedente de dez por cento de uma para outra entrância,

atribuindo-se aos de entrânoia mais elevada não mais de noventa por

cento dos vencimentos dos integrantes do respectivo Tribunal,asse

gurada a estes remuneração não inferior à percebida, a qualquer tí

tulo, pelos Secretarios de Estado e Ministros do Supremo Tribunal

Federal.

§ '
EMEI'fDA
300272-1

/" j

Comissão da Or • dos'Poderes e S~s~ema de Governo
m--------~ I'LEIf.. II.IO/cONlssio/sUICOlolrssio -.

as da. segurança nacional.

til 4UTOltt Do Constituinte Siqueira Campos

• XII - aprovar preViamente, por voto secreto, a esco
lha de'magistrados, nos casos previstos pela Constituição, dos
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de I
Tr~

grafo anterior, alterá-los ou apenas recomendar a sua alteração
submeter

revogação, bem como' a questão a seção constitucional do Supremo
bunal Federal.

PLTNIO t·:r.I1THJSConstituinte 11_1ro-r--------- PLtNÁ.llO/CO"USSÃo/$UBCO.. 'SSiO------D-[-,,-O-"-E-n,-N'''. 300275~6
Gl~:SSÃO Df\ op.Gr~~I:ZAçÃG DOS PODERCS E .... " n v

~---------='---------------'
r;;---------------- TUTO/olUSTIf"ICAÇÃO---- _

EMENDA Justificativa

gem a nação.

A existência de um órgão constitucional, no vérti- ,

ce dos três Poderes da República, muito contribuirá para efetivaçã

do princípio tradicional da harmonia e independência dos Poderes.

Por outro lado, o controle permanente e superior

de cada um, contribuirá, também, para que cada um deles cumpra,

concreta e eficie~te~ente as funções constitucionais que lhe são

reservadas, fazendo florescer os fatores reais do poder qtie devem

reger a sociedade democrática. A essência da Constituição, sem dú

vida nenhuma deve ser a somá dos fatores reais dos poderes que re-

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciár50,

dar nova redação ao artigo ••• , que trata da pre~-

tação de contas por parte dos Tribunais:

Nova redação:

li SEt~ESTRIILHENTE, DS TRIBUNAIS PRESTARÃO

CONTAS E A-PRESENT::RÃO DEMONSTRATIVO DAS

APLICAÇÕE:::, SEU COlIO FARÃO RELATÓr.:O DhS

ATIVIDAD:::S /10 PODER LEG:SLATIVO, SEU PRE

Juízo DO CONTROLE EXTERNO REALIZADO COH

AUXÍLIO DO TRIBUNAL DE CONTAS, NA FORMA

LEI li

dos três Poderes da República, respeitadas as funções precípuas

Justificativa

Capital da União com jurisdição em todo o Território Nacional.

§ 19 O Conselho Nacional de Estado será composto

supremo Tribunal Federal.

§ 29 A competência do Conselho Nacional de Estado

Art. O conselho Nacional de Estado exercerá o con

trole dos Poderes e das Instituições da República e terá sede na

JUSTIFICATIVA

ria de milhares de novos cargos privativos para Juízes togados, a

maioria deles em pequenas e distantes localidages, sem a mínimà in

fraestrutura e que jamais atrairão advogados militantes radicados

em cidades e Comatcas onde se vive padão razoável.

Além do mais, entre optar pela Magistratura, com

as responsabilidades próprias da atividade, o advogado ou bacharel

poderá optar pelo Ministério Público ou Defensoria que lhe darão

os mesmos direitos e vantagens.

Na maioria dos Estados da Federação existem
munic1pios e distritos com numero reduzido de habitantes. Nestas pequenas co
munidades ,corn raras exceções não se produzem li tigios ou ocorrem de11':"
tos que justificam a instalação de Juizados ou qualquer órgão Judiciá
riO. A1i ás • nem mesmo os cartórios do Regi stro Civi1 de Pessoas Natu-
rais conseguem ter movimento significativo nestas pequenas localidades.

Por outro 1ado, o anteprojeto estabelece que
o Juizado será provido por Juiz togado, portanto ,recrutado nos termos do
artigo 2, I. Com efeito, se p~eva1ecer a redação do artigo .i.,. o quadro'
das Magistraturas Estaduais, sera multiplicado muitas vezes, com custos e1,!
vad1ssimos para o Estado.

Não se pode perder de vista que é impossive1
o funcionamento do Juizado sem a estrutura de uma serventia judicial, com
posta por escrivão, escreventes, oficiais de justiça, avaliadores, depositários
e outros auxiliares, além do Promotor e do Defensor Público ou Advogado.

Desta forma ,não havendo modi fi cação no
artigo emendado, seguramente, o Estado ,através dos Tribunais, serão obriga
dos a criarem estruturas onerosas e ociosas, em prejuizo do erário. Além do
mais, com a equiparação das trés categorias (Magistratura.Ministério Público e
Defensoria), será agravado ainda mais o problema do recrutamento de Juizes to
gados, ° .ingresso na Magistratura, como é tradição no direito pátrio, e
condicionado ã prática forense (advocacia) por vários anos, entre outros re'
quisitos, aliás o que é indispensável. Entretanto, nos ú1t1mos anos, a baixa re
muneração da Magistratura tem desistimu1ados os Advogados de optarem pela
carreira, uma vez que como liberal ou na iniciativa privada, o profissional I

qualificado consegue ganhos superiores àqueles pagos aos Juizes e sem a
sujeição às proibições e sacriflcios peculiares da Magistratura.No Estado
de são Paulo estão vagos cerca de 300 cargos de Juiz, sendo certo que o Tribu
nal de Justiça no último concurso realizado conseguiu preencher apenas 40 •

A situação será agravada com a criação desnecessá-

...uTOII--------------1 §
PLÍNIO MARTINS ~

I"LEHAIlIO/COI.tISSÃO/SUllCOWIls.iO----------j 300277-2.
~....·.:C.::or.::H::;SS::.Ã::.O---=D=-E..:O.:;:RG::.A:::.NI:.:Z:..:AÇ:<:.Ã.:;::O_.::cDO:.:S,-,P:..:O""D",ER=E.::cS..:E:...:S::..:I""ST.:..:;E:;..:MA:.:....:::D.:.E-=G",-OV,-"E""RN",O,--_~.

e: Const'ltuinte

""---------------TEXTO'oIUSTlfICAÇio---------------.

T No Anteprojeto da Subcomissão do Poáer Judiciário e do Minist. Público •
substituir no artigo ~', a expressão" instalarão" , por "poderão instalar' •
eliminando-se a frase "no prazo de 360 dias ",

~
~

Capítulo único

DO CONSELHO NACIONAL DE ESTADO

A transparência dos gastos do Pode= Judiciário se

efetivará com a prestação periódica de contzs, que os Tribunais

farão ao Legislativa, através de relatórios circunstanciado, sem

prejuízo da normal e tradicional prestação de contas que faz ao

mesmo Poder através do Tribunal de Contas.

Submeter os dirigentes dos Tribunais a audiênc:as

Pú~lica~ara esclarecinento de gastos ~ despesas dcno~st.adas em
relatório detalha~os e analisados conta~~lmen"e pelo Tr~bunal ~e cOltas, é enf.aquecer e SUQmeter o Poder Judiciário a pressões, nao .a

ro pouco no~.es. Os membros do Poder Judiciário, não devem ser ex

postos até mesmo cemo forma de p=eservação da Independênc:a da 7ns

tituição Judiciária.

por três membros de cada poder, escolhidos por sete anos, sem pos

sibilidade de recondução, mediante manifestação fundamentada do

chefe do Poder Executivo, do Presidente do Congresso Nacional e do

limita-se ao reexame, inclusive de ofício de quaisquer atos o~_ de

cisões administrativas, de natureza funcional ou disciplinar dos po

deres e das instituições da República, reunindo-se sempre que con

vocado por um de seus membros.

§ 39 Havendo clamor público e relevante interesse

para a Nação, poderá o Conselho nacional de Estado, por deliberaçã

- de seis de seus integrantes, invalidar os atos mencionados no pará-

ro-r--------- PLENARIO/coUISsÃo/suacONlssÃO----------,

,- ,-;-__ AUTOR--------------e: Constituinte PLÍNIO MARTINS



070 • m· Comissão da Organização dos Poderes e SistemadeGoverno

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

PLINIO MARTINS

____________ AUTOIt _

c--------- PlEHAR10/cONISSio/sUBCOWlssio----------

l:COfnsSÃO DE ORGANIZACÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

[:J Constituinte~
~

PlENARIO/COUISsÃo/suacOulssÃO----------

PLINIO MARTINStJ Constituinte

" VIII

~
Dar nova redação ao inciso VIII do artigo 2 do anteprojeto da Subcomis

são do Poder Judiciário e do Ministério Público. acrescentando-se ao disposi
tivo um .parágrafo único. nos seguintes termos :

a remoção • di sponibi 1i dade ou aposentadori a por i nteres
se público. dependerão de decisão judicial por voto de
maioria dos juizes efetivos do pleno ou ór -
gão especial do Tribunal do mais alto grau de
jurisdição da respectiva Justiça. assegurada ampla de
fesa ao magistrado • -

§ único - O estatuto juridico da Magistratura de que trata o
arti go 2. poderã estabelecer outros casos de perda
do cargo. para o Magi stradc, além daqueles previ stos
nesta Constituição. vedada a aplicação do regime ju
ridico de perdimento de cargo ou função pública'
dos servidores públicos previsto na legislação pe-
nal comum.

JUSTIFICATIVA :
Nos Tribunais ou órgãos especiais que serão de

finidos no estatuto juridico da Magistratura (art.2 ). se prevalecer a
redação do dispositivo que a emenda pretende alterar. haverã dificuldades
práticas • para o exercfcio do poder disciplinar e punitivo em relação aos
membros da Magistratura. É que. as divergências são normais nos colegiados,
principalmente naqueles de maior número de membros. As decisóes por maio
ria. assegurada a ampla defesa. viabilizará o exercício do poder discipli:"
nar no Poder Judiciário. sem ferir qualquer garantia do Magistrado.

Não se pode perder de vista que a legitimidade e
autoridade da Justiça e de seus integrantes é moral e. portanto. a puni
ção rápida e eficiente das condutas que violam a autoridade do Judiciá
rio é de grande importáncia . para a sociedade.

A introdução do § único proposto por esta emenda •
igualmente. tem o objetivo de preservar a legitimidade e autoridade de

dos membros do Poder Judiciário. É que. na prática.o Magistrado só perde o car
go se violar as vedações .Constitucionais (art.4. II). aliás é o que enfatiza
o artigo 114 da atual Constituição. A redação do Anteprojeto estabele veda
ções sem estabelecer qualquer sanção para a hipótese de violação da
norma constitucional. Assim, impõe-se que no estatuto juridico da Ma
gistratura (art.2). sejam estabelecidos os casos de perda do cargo judiciário
ou de outros casos. na hipótese desta Constituição firmar a1guma(s} pre
vi são (ões) ã respeito.

É de se acrescentar. ainda. que a re1eváncia da função
judicante. não pode permitir que a perda do cargo judiciário só venha ocor
rer em hipótese de condenação criminal. visto que o atual estatuto repressi
vo pátrio. só autoriza a perda da função ou cargo público, quando a conde
nação cri'llina1 for superior a quatro anos(art.92.I.Código Penal} • No regime-'
anterior a reforma penal veiculada pela Lei n' 7209/84. patrocinada pelo
ex-ministro Ibrahim Abi-Ackel • o código penal previa a perda do cargo ou fun
ção eúb1ica no caso de_condenação a pena de reclusão superior a dois anos de
reclusao quatro de detençao (art.68, II) •

Uma análise do titulo XI. Capitulo I. do atual código'
penal. permite verificar que sáo as seguintes • as penas possíveis de aplicação
pela prática de crimes funcionais (os mais frequentes) :

PECULATO - reclusão de dois a doze anos.
ESTRAVIO.SONEGAÇAO OU INUTILIZAÇÃO DE LIVRO OU DOCUMENTO
rec 1usão de um a quatro anos •
EMPREGO IRREGÚLAR DE VERBAS - detenção de um a três meses.
CONCUSSÃO - reclusão de dois a oito anos.
PREVARICAÇÃO - detençao de três meses a um ano.
CORRUPÇÃO PASSIVA -" reclusao de um a oito anos

O mesmo código penal. no artigo 59,quando estabelece os
ritérios da dosagem da pena. determina que na apenação devem ser considera 

dos a culpabilidade. os antecedentes. á conduta social. personalidade do agente
perigoso ou não l. os motivos, circunstáncias e conseqüências do crime.

Assim. jamais um Magistrado que pela primei~a vez venha
<:!,aticar , por exemplo, os crimes de concussão, corrupção e prevaricaçao,- -,-'l!!1L

além de violar a moralidade .credibi1idade e autoridade de que sao detento
res. também macula ' a Instituição Judiciária. pelo código penal • receberá pe
na superior a oito anoSlu~eve ao perdimento do cargo. Ora. em tais casos,"
a disponibilidade-. aposentadoria ou afastamento remunerado. poderá até'
representar uma premiação para o Magistrado que submeteu o Judiciário
ã execração pública. O regime juridico disciplinar-punitivo da Magis -
tratura há de ser estabelecido dentro de limites peculiares. para pre
servação do Poder Judiciário. -

Finalmente. não se pode perder de vista que
ap Ministério Público e ã Defensoria Pública, foram estabelecidas as mesmas
vantagens e garantias da Magistratura, o que justifica as propostas desta'
emenda com maior intensidade.

Acrescentar dois parãgrafosao artigo 13 do anteprojeto elabora
do pela Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Público.

§ l' - A União e os Estados reservarão ao Poder Judiciário. no
minimo e respectivamente. 3% (três por cento) e 5% (cinco por cento) da ai'
recadação do Tesouro.

§ 2'- Os Tribunais aplicarão no mlnimo 30% (trinta por cento)
de sua dotação orçamentári a no aparelhamento, manutenção e modernização dos
órgãos e servi ços judi ci ári os.

JUSTIFICATIVA :

O Judiciário não poderá cumprir todas as atribuições que
lhe foram cometidas. além daquelas que já vinha exercendo (arts.2.II.
~d":,. 9 e § único l. sem que seja assegurado a esse Poder um mínimo de
participação' na arrecadação do erário público. Como é sabido o Judiciá
rio não arrecada para si. O que arrecada. mesmo no exercfc ío de suas fun
ções precipuas ( custas e taxas judici ári as). transfere para os cofres do
Tesouro sem qualquer reversão. lIa verd~de lJ Judiciário é um impol"tar1tê '
arrecadador. sem nehuma contraprestaçao pelo serviço que presta.

No sistema dà • Constituição vigente. a titulo de verba orça
mentária, o que lhe concede o Executivo. com a homologação do Legislati
vo, não raro, representa muito mimos do que o Judiciário a'rrecada duran
te o ano entre custas. taxas. emolumentos e o imposto de transmissão"cau
sa mortis" recolhidos nos arrolamentos e inventários que processa e
julga.

Não se pode perder de vista que no sistema vigente. as negocia
ções para quantificação do orçamento do Judiciário são feitas pelo Tribu
nal com um só homem, o chefe do Poder Executivo. Pelo sistema da nova Cons":
tituição, os entedimentos terão $le ser feitos com os integrantes do Poder
Legislativo. o que representarã maiores dificuldades para obtenção de
consenso sobre o "quantum" a ser atribuido ao Judiciário, uma vez que
as decisóes colegiadas são caracterizadas pela divergencia. O problema
existirá nos Estados ( Assemblêias) e a nível de União (Congresso Na-

Nacional I, O risco de impasse. atê -mesmo por questões partidárias e ideoló
gicas não pode ser arredado. Com efeito. na prática. poderá acontecer demora
das indefinições sobre o Orçamento do Poder Judiciário pelo Legislativo,
com inevitáveis prejuizos para os jurisdicionados.

Por outro lado, haverá sempre a possibilidade do Poder Judiciá
rio, nos entendimentos com os integrantes do Legislativo ( grandes colegiados)
sofrer pressões. uma vez seus representantes jamais poderão contrapor a
estas pressões, aliás. normais no jogo político. a força do seu poder de
julgar. visto que se tal ocorresse, estaria violada a isenção que caracteriza a
sua força moral e intelectual. expressões maiores da sua independência.

Demais disso. não pode ser. deixada de lado. a possibilidade de~,
eventualmente. um ou outro integrante do Legislativo. trazer para a mesa de
negociações do Orçamento do Judiciário. questiuncu1as locais e regionais,moti
vados por problemas de pequena relevância.

.o-Para que o Judiciário possa ~unciona~ com a agilidade e presteza •
~omo quer /li;: eminente, Constituinte~,. fie~ interpret~1 do sentimento Nacional.
e preciso assegurar-se. de modo efetivo. a independencia financeira. para que
possa viabilizar, planos. aprimoramento pessoal e material. A fixação de percen
tuais minimos da arrecadação do tesouro (Federal e Estadual). é a garantia des
ta modernização. são dignas de serem re1embradas • as ensinanças abalizadas
do grande Professor e Jurista DALMO DALAIl I. quando aborda a questão da prá
tica da constituição: ·!MeslIIo..aq.tl.1.u...,qu,e for inc1uido na Constituição com
o sentido de definição deO!iJetivos ou de asplraçoes. deve ter coerenchl com a
realidade para que seja 'viavel, pois caso contrario os dispositivos constltucio
naie tlll'ao o ,ignHkaaQ aI! eil11pl.s afll'maçoes teoricas, soltas no espaço. o
que ~contrlbulr para que a proprla Constltulçao se demorahze " ("Consti
tUlçao e constituinte". pag.53. ed. Saraiva.19861 •

A Constituição tem que se"r feita para ser prat.cada.
Além do exposto. é de se anotar que o anteprojeto da Subcomi ssão

do Judiciário e Ministério Público no § único do artigo 13. que será nume
rado como IR. acolhida a presente emenda. estabeleceu um mecanismo de pre:"
tação de Contas e divulgação das aplicações dos recursos do orçamento do
do Poder Judiciário. de modo a permitir que qualquer pessoa do povo. através da
ação popular. exercicfo do direito de representação e petição ou outro instru
mento democrático de controle dos atos do poder público que venha ser criadõ
pela nova Carta. possa controlar os gastds' desse poder; sem prejuizo do
do sistema legal de prestação de contas perante o Legislativo auxiliado pe
lo respectivo Tribunal de Contas.

A emenda, se aprovada. cria. também, como mecanismo para obri
gar a modernização do Judiciário, a exigência de aplicação de pelo
menos 30% da dotação Orçamentária no aparelhamento. manu1!enção e moderniza
ção dos serviços Judiciários através de processos eletrônicos. da in
formática e outros sistemas modernos.evitando a preponderância da aplicação
dos recursos em pessoal - ou atividades supérfluas.
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Acrescentê-se ao artigo 19 do anteprojeto da Subco

missão do Poder Legislativo o parágrafo 3º, com a seguinte red~

çãD:
Art. 19 - .

1- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11- ••••••••••••••••.•••••.••••..•••...••••.•••••.

111- ••••••••••••••••••••••..•••••••••..••••••.••••

I~= :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::
VI- •..•••••.•••••.••••••..••••..•••.••..•••...•••

§lº- ...•...••........•.....•.•....•.....•.........

§2º- ••......•.....••....•••..•.•..................

§32- As Casas do congresso Nacional farão publicar'
previamente os projetos sobre os quais deliberaFão.
Será assegurado a quem tem direito atingido a opor
tunidade de expor sua opinião, por escrito ou oral
mente, 'perante as Comissões, em aud í ênc í a pública I

obrigat6ria, conforme o que dispuserem os regimentos
internos das Casas.

Juízes federalS, indicados em lista tríplice pelo

próprio Trlbunal; quatro dentre membros do Minis
térlo Público Federal, indicados em lista tríplice

por seus pares; quatro dentre advogados com notó

rio saber Jurídlco e dez anos de exercíclo profis
sional; e quatro dentre.maglstrados oU membros do
Ministérlo Público dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Territórios, indlcados em llsta tríplice
pelo próprio Trlbunal, nomeados pelo Presidente da

República, depois de ap~ovada a escolha em audiên
cia pública pelo Congresso Nacional.
JUSTIFICATIVA

A emenda proposta, mantendo a slstemática vigente
da composição do Tribunal, promove uma distribulção mais eqülta
tiva das vagas, permitindo uma representatividade malS equilibra
da entre os segmentos.que deverão integrar a Corte de Justiça.

Vlsa, aSSlm, a preservar a distrlbuição de vagas
do Trlbunal por qUlntos, que é a sistemática tradiclonal e hlStó

rlca e que tem demonstrado, através dos anos, ser a mais repre
sentatlva.

O demonstrativo abaixo revela o acerto da emenda
ora proposta:

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de mecanismo democrático, característico I

dos Legislativos transparentes à opinião pública, que serve,ad~

mais, de canal de informação e avaliação considerável das maté
rias inumeráveis sobre as quais irá deliberar e legislar o Con
gresso Nacional.

Anteproleto Emenda
JUlZ Federal 12 15

M.P. Federal 03 04

Advogado 06 04
Maglstratura e M.P. Es- 06 04

tadual,D.F. e Territ.

Além dlSSO, a emenda obJetiva evitar que, através

da partiClpação na escolha de membroS do Mloistérlo Público, o
Tribunal venha a inibir, por qualquer forma, a atuação dos mem
bros da Instltuição que, oflclando perante ele, são candidatos

naturalS às vagas de que se trata.

EMENDA MODIFICATIVA DA ALÍNEA B, DO ART. 21

DA SEÇÃO 111, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

Modlfique-se a redação do art. 32 , adotando-se a seguinte:

Art. 32 - Nos Tribunais, .reservar-se-á um quinto dos lugares para
membros do Mlnistério PúbllCO, com malS de dez anos na
carreira, e advogados, de notório saber Jurídico e re
putaçãQ illbada, com mais de dez anos de experlência

profissional, escolhidos pelas respectlvas classes em
lista tríplice, nomeados pelo Chefe tlo poder Executivo,
depois de aprovada a escolha em audiência pública pelo

Poder Le~islatlvo competente.

JUSTIFICATIVA

Altere-se, no art. 21, a redação da alínea ~,

guinte:

Art. 21 - ••••••••••••••
a)

adotando-se a se-

A emenda visa a evitar que, através do poder de

escolha dos membros do Ministérlo pú~lico, os tribunals venham a
lnibir, por qualquer forma, a atuação dos membros da institulÇão

que, atuando perante ele, constituem a clientela originárla da

escolha.

b) as vagas reservadas ao Minlstério Público Federal e Ad

vogados serão preenchldas na forma do art. 19, devendo
recalr a escolha-dos AdvogadOS, sempre que possível, em
milltantes na respectiva reglão.

JUSTIFICATIVA

Daí, a necessidade da emenda proposta.

Quanto aos membros do Mlnlstério PúbllCO Federal,
o texto emendado não se compatibillza com o caráter nacional e

unitárlo da sua organlzação em carreira. Por isso, não há como se
possa separar, por regiões, o conJunto dos cargos nela lntegra
dÇ>s.

~
~

SEÇÃO III, DO
CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

S\bcorniss~ d:> Poder Ju:iiciário e ffi~o~=io~Públ~~i<x>~ -::::- -,
EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 19, DA

'O'T"" AUT')lt ~ _

l!J - 'LUÀ,UO/COlll.,do/lu.eCIIUISio

L CXJMISS1ib M ORG1\NIZl\ÇÃO ros roIERES E SIS'l'EM\ IE <DVElW

Altere-se a redação do art. 19, adotando-se a segulnte~

Art. 19 O Tribunal Superior Federal compõe-se de vinte e
sete Ministros vitalícios, sendo quinze dentre
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JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

na Ordem dos Advdgados do Brasil à data da promulgação
desta Constituição.

O art. 43, ao estender aos membros do Ministério
Público as vantagens e proibições conferi~as à magistratura, aca
ba por vedar-lhes ~mplicitamente o exercício da advocac~a •

Esse exercício, no entanto, atualmente resulta de
normas legais consentâneas com o direito constitucional em vigor.

À luz dessas normas, os membros do Ministério
Público incorporaram ao seu patrimônio jurídico a faculdade nela
assegurada.

É da tradição do d~reito constitucional brasileiro
- e da natureza conse~sual da transição constitucional em curso 
a ressalva concernente a situações juríd1cas individuais consti
tuídas segundo o ordenamento jurídico vigente.

Considerando-se, ademais, que a faculdade de exer
cer a advocacia constituiu-se em fator ponderável na opção pro
fissional feita pelos membros do Ministério Público, ao ingressa
rem na instituição - muitos deles às vésperas, agora, da

aposentadoria -, é de elementar justiça que o advento da nova or
dem jurídica não se constitua em verdadeira punição sem causa.

~
~

.--------------auT••-------~ _

Como pressupostos da boa administração do Ministé
rio Público pautada pelos princípios democráticos, por sua in

dependência e pela responsabilidade do~ seus órgãos - impõe-se a
desconcentração de poderes, a participação de seus membros no
processo decisório, bem como a distinção entre os órgãos de admi
ni~tração e de execução das funções ~nstituc~onais.

Com isso, preserva-se a autonomia funcional daque
les órgãos, evitam-se interferências de uns nas atr~buições de
outros e asseguram-se os princípios da representativ1dade, da
transitoriedade e da rotatividade na composição dos órgãos cole

g~ados da admin~stração superior, sem os qua~s os ~nstrumentos de
co~trole externo da institu~ção podem se tornar inef1cazes.

~ EMENDA ADITIVA AO § 22 DO ART. 43,
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acrescente-se n~ art. 43 as seguintes expressões .ao § 2º.
. § 22 - •••.••.••. , observados os princípios da representativida

de, trans!toriedade e rotatividade.

,.,..--~ N.r"i."'o/CDXl)'Jo/.IIUOlflllJO _

PJ OOMISSID m ORGl\NIZIlÇllo OOS ro:>ERES E SIsmw. DE G'JVERN)

Stixxmdssão ã> Poder JUdic:l.ãrio e iR. . ...'11- ,-

JUSTIFICATIVA

~
~

"Art.44- Os membros do Ministério Público terão independên
cia funcional e gozarão das seguintes garantias
I - vitaliciedade, não podendo perder o cargo sen~o por sen

tença judicial:
11 - inamovibilidade;

I~I- irredutibilidade real de vencimentos.
§12- A vitaliciedade será adquirida após 2 ( dois) anos de
exerc~c~o, não podendo o membro do Min1stério Público nesse

período perder o cargo senão por deliberaç~o do órgão cole
giado interno competente, pelo voto da maioria absoluta dos
seus ~ntegrantes.

§22- A remoç~o dar-se-á de ofício ou a pedido.A primeira so

mente poderá ocorrer com fundamento em necessidade de servi
ço, por ato do chefe do Poder Executivo, com base em repre
sentação do chefe do Ministério Público, depois de ouvido o

órgão colegiado interno competente.

S32- Aos membros do Ministério Público dos Estados é assegu
rada paridadé de venpimentos com órgãos judiciários perante
os quais exercem as suas.funções.
S42- O regime de remuneração dos membros do Ministério
Público da União será estabelec~do em lei complementar,n~o

podendo a diferença remuneratór~a entre os graus da carreira

exceder a 5% (cinco por cento ), limite esse a ser observado
tàmbém entre os. do último grau e os do Procurador-Geral da
República, os quais não poderão ser inferi9res aos dos juí
zes da mais alta Corte do País.

SS2- A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta) anos
de idade ou por inval~dez, e facultativa após 30 ( trinta
anos de serviço para homens e 25 ( vinte e cinco ) para as
mulheres, em todos os'casos com proventos integrais, re~jus

táveis, na mesma proporção, sempre que se môdifique a remu
neração dos membros da instituição em-atividade."

S62 - Os membros do Ministério Público e~tarão sujeitos' às

vedações ~stabelecidas em suas respectivas Leis Orgânicas.

,-- 'LlNÀIUO/cClWI••io/lutcD•• ltiO.-----------

f:J CXlM.rSSkJ DA. 0~IZ1lÇAb OOS PO!ERES E SIS'I'l!MI IE G)VERN:>

,..-------------- .""'.-----~"---------
tJ

~,..- TllCTO/olUITIFlC ...;io----------------....,
EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART.44.
DO CAPÍTULO li, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Substitua-se o art. 44, pela seguinte redação:

~
~

DO INCISO I, DO

do M~nistér~o Públ1co,

subtrair-lhe as' condlções
suas funções e ao cumpri-

promover, determinar ou requisitar proced~mentos eu
atos adm~nistrativos ou polic~ais pertinentes ao exer
cício de suas atribuições.

Limitar as prerrogativas

como feito no texto a ser emendado, é
rnín1mas, índ1spensáveis ao exerc~cio de
~ento de seus deveres legais.

Substitua-se a redação da alínea ~, do inciso I, do art. 45, pela

seguinte:

Art. 45 - .•••••••.•.•••••
I a)

b) -

Inclua,-se:
. Art. - Fica ressalvada o direito ao exercício da advocacia pe

~QS membros do Ministério Público que estejam inscritos

o exercício das atribuições do Ministério Públ1co
requer providências prévias ou paralelas às ações que deva promo
ver. Sem o poder de determiná-las o M~nistér~o Públ1co estará
desprovido dos meios e instrumentos in~spensáveis a vencer a

eventua~s resistências à consecução dos seus objetivos.
A redação que se pretende substituir é excessiva

mente restrita, pois não alcança as inúmeras prov~dências neces

sárias ao exercício das funções do Min1stério Público, antes ou
no curso das ações cíveis ou penais que deva pro~over ou tenha

promovido.

_-------------- auT••---------------

m--------------AUTClR
ê
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(!l a::MrSS1íO m ORGl\NIZIlÇllo OOS FOl:lERES E SIS'l'EM'. DE roVERN:>
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ART. Ü
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15, DA SE-
Suboan:l.ssOO d:> Poder Judiciário eTffio~tãi·;!,!io~PiX>~I:!!iCXl~---------,

EMENDA MODIFICATIVA DA ALÍNEA B DO ART.

Altere-se a redação da alínea E do art. 15, que passará a ser a

seguinte:

Art. 15 - ••••••• , ••••••••••

a) - •••••••••• , •••••••

b) - nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros

de Estado, ressalvados os crimes conexos com os do Pre

sidente qu __~o Vice-Presidente da República, o Procura

dor-Geral da República e os Promotores Gerais, o~ mem

bros dos Tribunais Federais e de Justiça dõs Estados e

do Distrito Federal, os Ministros do Tribunal de Contas
da União e os Chefes de Missão Diplomá~~ca de caráter

permanente.

~ II, ,DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, cbmo no direito comparado, é de há muito consagrada a denomi

n~ção de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do

Ministério Público a nível federal.
Assim é que, já a Constituição de 1891, inspirada

no modelo norte-americano, erigla ao plano con~titucional a figu

ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei

definir (vide § 2 2 , do art. 58).

A Constituição de 1934, por, sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral, da República "O Chefe do Ministério Público

Federal" nos juízos comuns (vide § 12 do art. 95),.

Essa definição foi repetida na Constituição de

1937 (vide art. 99).
A Constituição de 1946, restauradora da democracia

no Bras~l, também proclamou a mesma regra (vide art. 126),

A Carta de 1967, outrossim; adotou a mesma denomi

nação (v~de art. 138), que também veio a ser adotada na ~enda n2
1, de 69 (vide art. 95).

No dire~to comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
Consultem-se, a esse respéito, as Constituições da

Repúbi~ca Popular da China (v~de art. 22, 62 ) , de Moçambique (vi

de·art. J4), de-Portugal (vide art. 226 2,1), da Colômbia (vide

art. 143), de Honduras (vide ar t s', 228 e 229), do México (vide

art. 102), da República Democrática Alemã (vide art. 98,1), da

Rumânia ,(vide art. 113), da Un~ão das Repúblicas Socialistas So
v~éticas (vide art. 164), de São Tomé e Princípe (vide arts. 43 e

44), da Suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e
da 'Bulgár~a (vide art. 133).

Por out~o lado, a denominação Promotor, basicamen

te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo,
conotação restrita, incompatível com a amplitude das funções pró

prias do Ministério Público Federal, especialmente no momento em

que sua atuação na curadoria de toda a gamá de interesses sociais
se expande e deve ser consagrada a ní~el constitucional.

~-------------AUTOIt------ _rJUSTIFICATIVA

A proposta preserva, do texto substituído, o prin

c~p~o da independência f~~'cional e as garantias asseguradas aos
membros do Ministério Público.

Procura, no entanto, conferir-lhes tratamento ma~s

sistemático e'destacar o perfil próprio do Ministério Público
que, embora atuando perante o Poder Judiciário, com ele não se
confunde.

Adernais , explicitam-se os contornos das mencionadas

garantias,para melhor ,assegurá-las, com temperamentos ditados pe
lo interesse público.

Além disso, distinguem-se, quanto aos regimes de
remuneração, o Ministério Público da União e o dos Estados, do

Distrito Federal e Territórios, em respeito a pecul~aridades ~m

postas pelo si~tema federativo •
. Outrossill), ,tratando-se a aposentadoria de direito in

corporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez
de garantia institucional, deve integrar a le~ orgânica própr~a,

de caráter complementar. Daí por que a proposta de emenda destaca

em parágrafo próprio o tratamento da matéria,bem corno lhe retira
qualquer caráter pun~tivo.

Quanto à promoção, suprime-se a referênc~a à mesma,
deixando~se às leis orgânicas sobre ela d~spor, tendo-se em vista

a diversidade de organização do Min~stér~o Público a nível fede- .

ral e estadual-um organizado em carreira de âmbito nacional, ou

tro organizado tendo em vista as comarcas e entrâncias peculiares

às un~dades da Federação. Tal diversidade, que impossibilita tra

tamento idêntico em relação às carreiras do Ministério Públi

co,também ~mpõe que, no tocante às promoções, sejam observadas as
mencionadas pecul~aridades.

Por fim, no tocante às vedações a ~erem impostas
aos membros do Ministério Público, a emenda segue a tradição

constitucional brasile~ra, que não as explicita por intei~o, para

qüe melhor sejam definidas no plano da legislação complementar.

Suba:Jrn1ssão d:> Poder Judiciári Ç\;h~~i.Q..l~I.iJJ::l..-----_----,

EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 46
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA

Altere-se a redação do art. 46, adotando-se a segu~nte:

Art. 46 - Ao Ministério PÓblico fica assegurada autonomia funcio

nal, administrativa e financeira, com dotação orçamen
tár~a própria e global, compet~ndo-Ihe, obedecida a

respectiva lei orgância, dispor' sobre sua organização e

funcionamento, criar, extinguir e prover seus cargos,

funções e serv~ços auxil~ares, obr~gatoriamente por

concurso público de provas e títulos.

,.- .uTO. _

I'

16, DA SEÇJíOEMENDA MODIFICATIVA DO S IR, DO ART.

!!L DO CAPiTULO DO PODER JUDICIÁRIO

_-------------.UTO.---------------
L...=.:::==-===--__-=-- --J; I=: I
_--------- ..Lld,.o'cO..II.lo/.~CG..,••lo----------__,

(:J~ m OIGlNIZAd'io IOS POlEIlES E SIS'l'EW! IE !DIIEJH)
S Poder Judiciári ~ -

A redação dada no anteprojeto ao art. 46 conflita

com a do § 12 do art. 43, onde se dispõe que o M~nistér~o Público
será organ~zado por lei complementar.

É necessário, por isso, compatibilizar os referi
dos dispos~tivos, a fim de que fiquem bem definidos os âmbitos

nOFmativos da lei orgânica de cada Ministério Público e do res

pectivo poder regulame.ntar.

·Altere-se·. redaçlo 4~ $ IR. d~ art • .16. adotando-se a Se9Qin~.,
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§ 1º) - São partes legítimas para propor ação de inconstitu

cional1dade, o Presidente da República, as Mesas do Se
nado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias
Estaduais e das Câmaras Mun1cipais, os Tribunais Supe
riores e os Tr1bunais de Justiça, o ~onselho Federal e
os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Bra
sil, os Part1dos Políticos devidamente registrados, o
Procurador-Geral da República e os Promotores Gerais.

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constituc10nal e legal brasilei

ra, corno no direito comparado, é de há muito consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do

Ministério Público Federal a nível federal.
Assim é.que, já a Constituição de 1891, 1nspirada

no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu
ra de Procurador-Geral da República, CUJas funções deixava à le1

definir (vide § 22, do art. 58).
A Constituição de 1934, por su~ vez, proclamou ser

o Procurador-Geral da República "o Chefe do Min1stério Público

Federal" nos juízos comuns (vide § 1º, do art. 95).

Essa definição foi repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constituição de 1946, restauradora da democracia
no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta d~ 1967, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda nº
1, de 69 (vide art. 95).

No direito comparado, a expressão Procuradoria
também é amplamente consagraqa.

Consultem-se, a esse respeito, as Constitu1ções da
República Popular da China (vide art. 22, 62), de Moçambique (vi

de art. 74), de Portugal (vide art. 2262,1), da Colômbia (vide
art. 143), de Honduras (v1de arts. 228 e 229), do México (vide

art. 102), da República Democrática Alemã (vide art. 98,1), da
Rumânia (vide art. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
viéticas (vide art. 164) de São Tomé e Princípe (vide arts. 43 e

44), da suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e
da Bulgária (vide art. 133).

Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen
te vinculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo,

conotação restrita, inoompatível com a amp11tude das funções pró
prias do Min1stér10 Públ1co Federal, especia~mente no momento em

que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais
se expande e deve ser consagrada a nível constituc10nal.

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constitu~ional e legal brasilei
ra, corno no dire1to comparado, é de há muito consagrada a denom1
nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do
Min1stér1o Público a nível federal.

Assim é que, já a Constituição de 1891, inspira~a

no modelo norte-americano, er1gia ao plano constitucional a figu
ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei
definir (vide § 22, do art. 58).

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público
Federal" nos juízos comuns (vide § 12, do art. 95).

Essa definição foi repetida na Constituição de
1937 (vide art. 99).

A Constitu1Ção de 1946, restauradora da democracia
no Brasil, tamb~m proclamou a mesma regra (vide art. 126).

A Carta de 1867, outrossim, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

1, de 1969 (vide art. 95).
No direito comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente qonsagrada.
Consultem-se, a esse respeito, as Constituições da

República Popular da China (vide art. 22, 62), de Moçambique (vi

de art. 74), de Portugal (v1de art. 226 2, 1), da Colômbia (vide

art. '143), de Honduras (vide arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democrática Ale~ (vide art. 98,1), da

Rumânia (vide art. 113), da União das Repúblicas Socialistas So
viéticas (vide art. 164), de São Tomé e Princípe (vide arts. 43 e
44), da Suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e

da Bulgária (vide art. 133).
Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen

te vinculada ao ex~rcício de ação penal, possui, por isso mesmo,
conotação restrita, incompatível com a amplitude das funções pró
prias do Ministério Público Federal, especialmente no momento em

que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais
se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.

r----------'----.UT••--------------

m ,Ull,(IlI0/co",Sllo/.UICOIIUldo

C cnrrssJlD UI.OR&IN~ OC\S FOOEIlES E S:IS'l:'Em m <DI/ERN)

sli:xDntissã:l do Poder Judiciári fRT~WJB.,-,Pii>,"""",I"",i,,,,(X),,-- ---,
EMENDA ADITIVA AO ART. 43.
DO CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acrescente-se ao art. 43· o seguinte parágrafo,

Parágrafo, O Procurador-Geral da República, chefe do Ministério
Público da União, será nomeado pelo Presidente da Re
pública dentre membros do Ministério Público Federal,

ele1tos em lista tríplice por seus pares, depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, para um mandato

de dois (2) anos, permitida uma reconduçao.

JUSTIFICATIVA

Altere-se a redação da alínea ~, do inciso I, do art. 17, adotan
do-se a seguinte,

Art. 17 
I)
a)

b)

c) os mandados de segurança contra atos do Presidente da
República, das Mesas do Congresso Nacional e do Prccu

rador-Geral da República, bem corno os impetrados pela
União contra atos de governos estaduais;

A experiência histórica brasileira tem revelado

flagrante contradição entre a vulnerabilidade do "status" do Pro
curador-Geral da República e a relevânc~a das suas funções, o que

deixa insuficientemente resguardado contra as pressões que sua
atuação necessariamente suscita.

Por outro lado, a atual atribuição exclusiva do
Presidente da República, de nomeá-lo e de demiti-tO "ad nutum",
condiciona a sua atuação aos interesses centingentes do governo e
de seus eventuais titulares.

Além disso, a exclusão dos membros do Ministério
Público do processo de 'escolha do Procurador-Geral da República,

como ora ocorre, traduz injustificada discriminação.
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JUSTIFICATIVA

sl:bo:>missão do Poder JOOiciãrio e 'i'G~~,i<'~J...=",";hu..u~D-_-------__.

~ EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO I, DO ART. 43

DO CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Substitua-se, no art. 43, a redação do inciso I, pela seguinte:

O Chefe do M1nistério Públ1co da União exerce suas

funções junto à Corte Suprema. Também magistrado, se bem que in

tegrante ~e peculiar magistratura, deve receber tratamento cons

titucional que lhe assegure posição equivalente à do Tribunal pe

rante o qual deve oficiar.
Por outro lado, a equivalência de tratamento cons

tituc10nal entre o Procurador-Geral da República e OS membros da
mais Alta Corte do País remonta à Constituição de 1891 (v. § 2Q ,

do art. 58), repercutindo nas Cartas de 1934 (v. § 1Q , do art.
95), de 1937 (v. arts. 99, 101_ ' I, b), de 1946 (v. art. 1O1, I , b ), e
de 1967 {v. art. 138}. Trata-se, portanto, de~ já consol1
dado na tradição constitucional brasileira.

EMENDA
300295·1]

.-------------.......------------J

Ademais, considerando-se que o anteprojeto consa
gra, em relação ao chefe do Ministér10 Público das Unidades da
Federação, o processo eletivo, inadmissível é que não o consagre

também quanto ao chefe do Ministério ~úblico da União.
A emenda objetiva corrigir a situação acima desta

cada, bem como suprir a omissão que a seu respei~o se verifica.
Signi~icativa, na proposta formulada, é a partici

pação dos Poderes Legislativo e Executivo na escolha do Procura
dor-Geral da República; com isso, visa-se a corr1gir a esdrúxula
situação atual, onde se constata que o Procurador-Geral da Re
pública, a quem se atr1bui promover o respeito à Carta Magna, ma
triz dos poderes' constituídos, bem como a responsab1lidade de

seus agentes, tem a nomeação e destituiçãO deixadas ao arbítrio

exclusivo do chefe de um deles.
Levando-se em conta a relevânc1a das funções do

Procurador-Geral da República, não é admissível excluir-se, do
p;ocesso de sua escolha e nomeação, a participação dos Poderes
Executivo e Legislativo, sob pena de deixar-se tal processo limi

tado à ótica dos membros de uma única categoria funcional.
Oatrossim, o exercício daquele cargo, exigindo co

nhecimento pleno e atualizado das questões e temas a ele perti
nentes, recomenda, a exemplo do que ocorre em relação aos pres1
dentes de trLbuna í.s , que a nomeação se faça dentre os ,integrantes
dos quadros da Institpição. A eleição de lista tríplice, doutra

parte, consagrará procedimento ínsito ao regime democrático, além
de conferir aos eleitos o indispensável respaldo de seus pares no

exercício dos árduos misteres do ofício.
Art. 43 - •••••••••••••••••••

I - Ministério Público da União, integrado pelo Ministério
Público Federal, pelo Ministério Públ1co Eleitoral, pelo Mi
nistér10 Público do Trabalho e pelo Ministério Públ1co Mili

tar, que exercerão suas funções Junto aos Tribunais e Juizes
Federais, aos Tribunais e JU1zes Eleitorais, aos Tribunais
do Trabalho e aos Tribunais e Juízos Militares, respectiva
mente. O Ministér10 Público Federal exercerá também suas
funções ~unto à Just1ça Agrária e ao Tribunal de Contas da
Un1ão.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A redação emendada, embora inserida no capítulo do

Ministério Público como um todo, omite a hipótese de arquivamento
determ1fiado pelo chefe da 1nstituição na órbita federal.' Nada

justifica tal omissão, que deve, por isso, ser suprida.
Por outro lado, ao mencionar um "colégio de Procu

radores", cUJa Qefinição, composição e atribuições não existem e
nem poderão existir a nível constitucional, deixa margem a que o

legislador ordinário def~~, como lhe cqnuier, o conteúdo da ex

pressão.

A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da
Un1ão, impõe simetria dentro do Ministér10 Público da União.

Considerando-se que O projeto preserva a especia
lização da Justiça, de que resultam ôs diversos ramos da Justiça
da União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante
ao Ministério Público que junto a esses ramos atue.

A observância de tal simetria-ma1s se impõe,- con
siderando-se que o anteprojeto consagrou a especialização do Po

der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi
ça Militar, como também criando a Justiça Agrária.

Verifica-se, portanto, no ~nteprojeto, umá contra

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justiça da União; de' outro, a concentração 1nd1stinta do Mi
n1stério Público correspondente.

Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da

União - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em
face do M1nistério Público.

]

]

_____________ AUTOIl -,

r---------- PLlIfA ..IO/cOMI'l1o/.u.CO..1Slio---- ....

l:? cx:MISSÃO Dl\. ORGINIZl'Ç1!b ros PODE.BliS E SISl'EMI\. IE lJ:lVEl1NJ

SUbo:.missã::l do Pccler J1Xliciário eiRr.~~o PÜbl~i~a>,,-- --,.~__....,
EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 54,
DO CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICOInclua-se, no Capítulo do Ministério Público, o seguinte parágra

fo no art. 43.

S O Procurador-Geral da República terá prerrogativas
equivalentes às-de Ministro Presidente do Supremo Tri
bunal Federal.

Substitua-se o-art.
Art. - Os atuais

junto ao

54, pela seguinte redação:
ocupantes de cargos do Ministério
Tribunal de Contaª da União passarão

Público
a· inte-
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A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo
princ1p1o da legalidade ~ e tendo em vista o controle dos atos
administrativos e a responsab1lidade civil, penal e administrati
va dos agentes estatais - constitui mister que extrapola em muito
o âmbito dos critérios de mera administração. A relevância dos
bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige 
como, aliás, se exige para a tutela dos denominados interesses
difusos que seja atribuída, na defesa federal, à única insti
tuição apta, normativa e filosoficamente, a esse indelegável ofí
cio.

O anteprojeto, entretanto, ignorando essas consi
derações, veda ao Ministério Público Federal a representação ju
dicial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da
órbita das atribuiçges do Min1stério Público Federal a represen-
tação judicial da U?ião, deixando-a ao desamparo da defesa que
atualmente lhe é dada, a qual é ~xercida com invejável indepen
dência, porque comprometida apenas com a lei e com os valores ba

silares da nacionalidade.
É necessár10, em razão disso, restabelecer, quanto

ao Ministério Público Federal, a titularidade para a representa

ção judicial da União.
Justamente por abrigar o Ministério Público Fede

ral, dentre suas excelsas funções, a representação judicial da
Nação Brasileira, é q~e o Procuratório da União Federal aprove1ta
e se beneficia dos princípios que informam a atuação do ~
legis (fiscal da lei), como sejam a independência func10nal, o
gompromisso com a legalidade e o desassombro em !ace dos podero
sos que exorbitam tanto dentro quanto fora da Admin1stração

Pública.
Não é por outra razão que as mais prestig1adas e

democráticas Constitu1ções da era contemporânea atribuem ao Mi
n1stério Público, com exclusividade, o encargo de representar em

'juízo o Estado NacionaL
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v.

art. 143), da Grécia (v. art. 90, n2 1l,.de Honduras (v. arts.
229 e 231), do Méx1co (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique
(v. art. 75), de portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v.

art. 250 2, ítens 1 e 3).
Nos Estados Un1dos da América'- fonte pr1mordial

do constitucional1smo bras1leiro - embora ,sem previsão na Carta
Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União
em juízo quanto as funções de fiscal da lei, em· um sistema em que
a reverência à Lei Maior encontrou e mantém sua mais elevada con
sagração histórica.

Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por
simples trad1ção, que as funções de representante do Estado e da
Sociedade, justamente com a de fiscal d~ lei, se colocam sob a
responsabilidade de urna instituiç~o ún1ca, o Ministério Público,
tanto na Naç~o berço dó moderno constituc10nalismo, como em ou
tras em que a ?emocracia veio a ser conquistada quando Ja se vis
lumbravam as novas perspectivas que o ano 2000 abrirá para a hu
man1dade.

JUSTIFICATIVA

ao
da

público, salvo, quanto
a representação judicial

.
direito

Federal,
pessoas Jurídicas de
Ministério Público
União Federal.

Suprima-se o art. 55
JUSTIFICATIVA

A ramificação dó Poder Judiciário no âmbito da
União, mantida no projeto, impõe simetr1a dentro do Min1stério

Públi~o da União.
A observância de tal simetria mais se impõe, con

siderando-se que o anteprojeto consagrou a especialização do Po
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Just1

ça Militar, como também criando a Justiça Agrária.
Ver1fica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justiça da,União; de outro, a concentração indistinta do Mi
nistério Público correspondente.

Logo, de duas uma: ou se unifica a Ju~tiça da
Un~ão - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em
face do Ministério Público.

grar a carreira do Ministério Público Federal, na forma
que a Lei Orgânica do Ministério Públ1co da União esta
belecer".

JUSTIFICATIVA
A atribu~ção, ao Ministério Público Federal, de

,funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a necessidade
de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais
oc~pantes dos cargos de Ministério Público junto a essa Corte.

Por ,outro lado, inadmissível é a 'integração dos
membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e Militar, ao quadro
de carreira do Ministério Público Federal - como estabelecido no
artigo emendado:

É que a ramificação do Poder Jud1ciário no âmbito
da União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do M1nistério
Público da União.

A observância de tal simetria mais se impõe, con
siderando-se que o anteprojeto consagrou a especialização do Po
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi
ça Militar, como também criando a Justiça. Agrária.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra
diçao a ser necessariamente superada; de um lado, a ramificação
da Justiça da União; de outro, a concentração indistinta do

Ministério Público correspondente.
Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da

Uniao - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em .
faqe do Ministério Público.
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Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so
berania popular e o interesse público, corno bases da organização
constitucional. Diante disso, fácil é perceber-se que somente uma

, instituição definida a nivel constltucional, atuando com indepen
dênc1a e ;ob o principio da legalidade - vale dizer, orientada
pela expressão legítima daesoberania popular, pode- exercer, com
~cessária eficácia e sem limitações d1scricionárias, a fiel de
~esa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito,
em nome da Naç~o a ele subjacente.

É oportuno lembrar, bem a propósito, que o ante
projeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitu
cionais, instituída pelo Decreto n2 91.450/85 e que contou com a
presidência do ilust~e Senador Afonso Ar~nos de Melo Franco, .exi-.
be, no art. 312, S 32, normas substancialmente semelhante àquela
ora sugerida.

DO ART. 45, DO
SWcomissão do Poder Judiciário e T'1i'T.~~~PG:>~:=li~<Xl~ ---.

EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO 111,

CAPíTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Modifique-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotando-se a

seguinte:
111 - o exercício de outras funçÕes que lhe forem atribuídas por

lei, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação judicial e consultoria jurídica das



SEÇÃO

tras em que a
lumbravam as

manidade.
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EMENDA MODIFICATIVA DO § 29, DO ART. 16, DA
lI, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

Modlfique-se a redação do § 29, do art. 16, da Seção lI, do Capí
tulo do Poder Judiciário,'adotando-se a seguinte:

Art. 16 - •.•.•...••.•.•.•.•••.
§ 22 - O Procurador-Geral da Repúbllca deverá ser prevlamen
te ouvido nas representações por inconstitucionalidade.

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no. direito comparado, é de há mUlto consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do

Mi~lstérlo Público a nível federal.
ASSlm é que, já a ConstitulÇão de 1891, inspirada

no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu

ra do Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei
definlr (vide § 22, do art. 58J.

A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da República "O Chefe do Mlnistério Público
Federal" nos juízos comuns (vide § 12, do art. 95).

Esta definição foi repetlda na ConstitulÇão de
1937 (vide art. 99).

A Constltuição de 1946, restauradora da democraCla
no Brasil, também proclamou a mesma 'regra (vide art. 216J.

A Cartã de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

1, de 1969 (vide art. 95).
No direito comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
,Consultem-se, a esse respeito, as Constituições da

República Popular da China (vide art. 22, 62), de Moçambique (Vl

de art. 74), decPortug~1 (vide a~t. 226 2,1), "da Colômbla (vide
art. 143), de "Honduras (vide arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democrática Alemã (art. 98, 1), da Rumâ
nla (art. 113), ~da União das Repúblicas Socialistas soviéticas
(art. 164), de São Tomé e Prlncípe (arts. 43 e 44), da Suíça
(art.' 14), da Checoslováquia (art. 104) e da Bulgána (art. 133).

Por outro lado, a denomlnação Promotor, baslcamen

te vinculada ao exerc~cio da ação penal, possui, por lSS0 ,mesmo,

conotação restrita, i~qompatível com a amplltude das funções pró
prias do Mlnistério Público Federal, especialmente no momento em
que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais

se expande e deve ser consagrada a nível constltucional.

• J

DO ART. 45, DO
CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Modifique-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotando-se '~

seguinte:
111 - O exercício de outras funções que lhe torem atribuídas por

lei, desde que compatíveis com, sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação Judicial e. cdnsultor1a jurídica das
pessoas Juríd~cas de direito pÚbl~co, salvo, quanto ao
Mlnistério Público Federal, a representação judicial da
União Federal.
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JUSTIFICATIVA

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo
princípio da leg~lidade - e tendo em vista o controle dos atos
administrativos e a responsabilidade civil, penal e admin1strati

va dos agentes estatais - constitui mister que extrapola em muito
o âmblto dos critérios de mera administração. A relevância dos

~ens, inLeresses e serviços que ela envol~e, outrossim, exige 
como, aliás! se exige para a tutela dos denominados interesses
d1fusos que seja atribuída, na defesa federal, à únlca insti-'
tuição apta, normativa é filosoficamente, a esse indelegável ofí
cio.

O anteprojeto, entretanto, ignorando essas consi
derações, veda ao Ministério Público Federal a representação ju
dicial das pessoas de direito públ1CO. Vale d1z~r, retira da
órbita das atribuições do Ministério Público Federal a represen-

tação judicial d; '~nião, deixando-a ao desamparo da defesa que
atualmente lhe é dada, a qual é exercida com invejável indepen
dência, porque comprometida apenas com a le1 e com os valores ba
silares da nacionalidade.

É necessário, em razão disso, restabelecer, quanto

ao Mfni~t~rio PÚbl~CO Federal, a titularidade para a representa
ção ~ualc1al da Unlão~

Justamente por abrigar o Mlnistério Público Fede

ral, dentre suas excelsas funções, a representação judlcial da
Naçãp Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita

e se beneficia dos princípios que informam a atuação do ~
legis (f1scal da lei), como seja~ a independência funcionàl, o
compromlsso com a legalldade e·o desassombro em,face dos podero-'

sos que exorb1tam tanto dentro quanto fora da Administraçao
Pública.

Não é por outra razão que as mais prestigiadas e

democrát1cas Const1tuições da era contemporânea atribuem ao Mi
nistér10 Público, com exclusividade, o encargo de ,representar em

~uízo o Estado Nacional.
É o que se v~ nas Constitu~ções da Colômbia (v.

art. 143), da Grécia (v. art. 90, n2 1)( de Honduras (v~ arts.
229 e 231), do MéxlCO (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique
(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, ~tem 1) e do Peru (v.

art. 2502, ítens 1 e 3).

Nos Estados Unidos da América - fonte pr1mordial
do constitucionallsmo brasileiro - embora sem previsão na Carta
Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União
em juízo quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em que
a reverência à Lei Maior encontrou e mantém sua malS elevada con
sagração hlstórica.

Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por

simples, tradiçao, que as funções de representante do Estado e da
Sociedade, justamente com a de fiscal da 'lei, se colocam sob a
responsabilidade de uma instituição única, o Ministério Público,

tanto na NaçãO berço do modernq constitucionalismo, como em ou
democracia veio a ser conquistada quando já se vis

novas perspectivas que o ano '2000 abr1rá para a hu-

Em todos esses exemplo§, há.um ponto comum: a so
béranla popular e o interesse público, 'como bases da organizaçao

constitucional. Dlante disso, fácil. é perceber-se que somente uma
lnstituição def1nida a nível constltucional, atuando com indepen

dência e sob o princíp10 da legalidade - vale dizer, orientada

pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, co~

necessárla eficácia e sem limltações discricioná~ias, a fiel de
fesa do interesse público, de que é titular o Estado de Direito,

em nome da Naçao a elé subJacente.
É oportuno lembrar, bem a propósito, que o ante

projeto elaborado pela Comissão provisór;a de Estudos Constitu
C1ona1S, instituída pelo Decreto n2 91.450/85 e que contou com a

presidência do ilustre Senador Afonso Arinos .de Melo Franco, exi
be, no art. 312, § 32, normas substancialmente semelhante àquela

ora su erida.
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15, DA SE-
~ 11, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

RlBEM BRANl;UJ:NID )~
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EMENDA MODIFICATIVA DA ALÍNEA B DO ART.
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EMENDA SUBSTITUT1UK'·5tl°ui\RT. 54,
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA

permanente.

- nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros
de Estado, ressalvados os cr1mes conexos com os do Pre
s1dente ou do Vice-Fresidente da República, o Procura
dor-Geral da República e os ~romotores Gerais, os mem
bros dos Tribunais Federa1s ~ de Justiça dos Estados e
do D1strito Federal, os Ministros do Tr1bunal de Contas
da União e os Chefes de Missão Diplomática de caráter

Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:
Art. - Os atuais ocupantes de ca~gos do Ministério Público

junto ao Tr1bunal de Contas da União passarão a 1nte
grar a carreira do Ministério Público Federal, na forma

que a L~i Orgânica do Ministério Público da União esta
belecer".

JUSTIFICATIVA

A atribu1ção, ao Ministério Público Federal, de
funções Junto ao Tr1bunal de Contas da Un1ão 1mpõe a necess1dade
de di~ciplinar-sel em caráter transitório, a situação dos atua1S
ocupantes dos cargos de M1nistério Público junto a essa Corte.

Por outro lado, 1nadmissível é a integração dos
membros dos Min1stérios Públ1cos do Trabalho e M11itar, ao quadro
de carreira do'Ministér10 Públ1co Federal - como estabelecido no

artigo emendado.

Altere-se a redação da alínea ~ do art. 15, que passará a
seguinte:

Art. 15 
a) 

b)

ser a

Supr1ma-se o art. 55
JUSTIFICATIVA

16, DA SEÇÃO

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
r~, como no d1reito comparado, é de há muito consagrada a denom1
nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do
M1n1stér10 Público a nível federal.

Assim é que, já a Constituição de 1891, insp1rada
no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu

ra de Procurador-Geral da República, cUJas funções deixava à lei
definir (vide § 22, do art. 58).

A Constitu1Ção de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurador-Ger"l da República "O Chefe do Ministério Público
Federal" nos juízos comuns (vide § 12 do art. 95).

Essa defin1ção foi repetida na Constitu1Ção de

1937 (vide art. 99).
A Constitu1ção de 1946, restauradora da democracia

no Brasil, também proclamou a mesma regra (v1de art. 126).

A Carta de 1967, outrosslm, adotou a mesma denomi
nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

1, de 69 (vlde art. 95).
No dire1to comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.

Consultem-se, a esse respe1to, as Constituições da
República Popular da China (v1de art. 22, 62), de Moçamb1que (vi

de art. 74), de Portugal (vide art. 226 2,1), da Colômbia (vide

art. 143), de Honduras (vide arts. 228 e 229), do México (v1de
art. 102)" da República Democrátlca Alemã (viae art. 98,lf, da

Rumân1a (vide art. 113), da União das Repúblicas Sociallstas So

viéticas (vide art. 164), de São Tomé e Princípe (vide arts. 43 e
44~, da Suíça (vide art. 14), da Checoslováqu~a (v1de art. 104) e
da Bulgária (vide art. 133).

Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen
te v1nculada ao exercício-de açào penal, possui, por isso mesmo,

conotação restrita, incompatível com a ampl1tude das funções pró

pr1as do M1nistério Público Federal, especialmente no momento em
que sua atuação na curadorla de toda a gama de 1nteresses sociais

se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.

do Po
Justi-

ou se unif1ca a Just1ça da
ou se restabelece a simetria em

ou se unifica a Justiça da

ou se restabelece a simetria em

a ramificação do Poder Judiciário no âmbito
projeto, impõe simetria dentro do Ministério

A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da
no proJeto, impõe simetria dentro do M1nistério

Sli>oomissoo do Poder Ju1ic1ário eTffi,~~io=-'PÜb;.::!!:~I::!i::::oo::...._-__-------.

EMENDA SUPRESSIVA DO AR~. 55
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO PODER JUDICIÁRIO

E DO MINISTÉRIO. PÚBLICO

União 
face do

União 
face do

União, mant1da

Público da União.
A observância de tal s1metria ma1S se impõe, con-

siderando-se que o anteproJeto consagro~ a especialização do Po
der Judic1ár10 no âmbito da Un1ão, não pó restabeleçendo a Justi
ça Militar, comO também criando a Just1ça Agrária.

Ver1fica-se, portanto, no anteproJeto, uma contra
dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramif1cação
da Justiça da Un1ão; de outro, a concentração lnd1stinta do Mi

nistério Público c?rrespondente.
Logo, de duas uma:

o que não teria sentido 

Ministério Púb11co.

É que

da União, mantida no
Público da União.

A observância de tal simetria mais se impõ~, con
s1derando-se que o anteprojeto consagrou a especialização
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a

ça Militar, como também c~iando a Justiça Agrária.
Verifica-se, portanto, no anteproJeto, uma contra

'dição a ser necessariamente superada; de um lado, a ramif1cação

T da Justiça da Un1ão; de outro, a concentração indistinta do
Ministério Público correspondente.

Logo, de duas Uma:
o que não ter1a sentido 

Ministério Públ1co.
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Altere-se a redação do § 12, do art. 16, adotando-se a seguinte:

Art. 16 -
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§ 12) - São partes legítimas para propor ação de inconstitu
cionalidade, o Presidente da República, as Mesas do Se

nado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembléias
Estaduais e das Câmaras Municipais, os Tribunais Supe
riores e os Tribunais de Justiça, o ~onselho Federal e
os Conselhos Seccibnais da Ordem dos Advogados do Bra
sil, os Partidos Políticos devidamente registrados, o
Procurador-Geral da República e os Promotores Gerais.

Assim é que, já a Constituição de 1891, inspirada

no modelo norte-americano, erig1a ao plano constitucional a figu

ra do Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei

definir (vide § 22, do art. 58).
A Constituição de 1934, por sua vez, proclamou ser

o Procurador-Geral da República "O Chefe do Ministério Público

Federal" nos juízos comuns (vide S 12 , do art. 95).

Altere-se a redação da alínea ~, do inciso I, do art. 17, adotan
do-se a seguinte:

JUSTIFICATIVA

os mandados de segurança contra atos' do Presidente da
República, das Mesas do Congresso Nacional e do Procu

rador-Geral da República, bem como os impetrados pela
União contra atos de governos estaduais;

Art. 17 
I)

a)

b)

c)

Esta definição foi repetida na Constituição de

1937 (vide art. 99).
A Constituição de 1946, restauradora da democracia

no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide a~t. 216).
A Ca~t~ de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi

nação (vide art. 138), que também veio a ser adotada na Emenda n2

1, de 1969 (vide art. 95).
No direito comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
Consultem-se, a esse respeito, as Constituições da

República Popular da China (vide art. 22, 62), de Moçambique (vi
de art. 7~), de Portugal (vide art. 226 2,1), da Colômbia (vide
art. 143), de Honduras (vi4e arts. 228 e 229), do México (vide
art. 102), da República Democràtica Alemã (art. 98, 1), da Rumâ
n1a (art. 113), da União das Repúblicas socialistas Soviéticas
(art. 164), de São Tomé e princípe (arts. 43 e 44), da Suíça
(art. 14), da Checoslováquia (art. 104) e da Bulgária (art. 133).

Por outro lado, a denominação pr9motor, basicamen

te vinculada ao exercício da ação penal, ~ossui, por isso mesmo,
conotação restrita, incompatível com a amplitude das funções pró
prias do Min~stério Público Federal, especialmente no momento em
que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses sociais
se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.

CDMISS1D DP. OI'GN~ lXlS~ E SI~ DE lD'JEI:9)
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EMEND~ MODIFICATIVA DA ALÍNEA C, INCISO I, DO ART.
17, DA SEÇÃO 11, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei
ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denom1
nação de Procurador-Geral da República, relat1vamente ao Chefe do
Ministério Público Federal a nível federal.

Ass1m é que, já a ConstituiçãO de 1891, inspirada
no modelo norte-americano, erigia ao plano constitucional a figu

ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei
definir (vide § 22, do art. 58).

A Cons:!t~ição de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público
Federal" nos juízos comuns (vide § 12, do art. 95).

Essa de~inição foi repetida na Constituição de

1937 (vide art. 99).
A Constituição de 1946, restauradora da democracia

no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).
A Carta de 1967, outrossim, adotou a mesma denomi

nação (v1de art. J38), que também ve10 a ser adotada na Emenda n2

" de 69 (vide art. 95).
No direito comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente consagrada.
Consultem-se, a esse respeito, ~s Constituições da

República Popular da China (vide ar~. 22, 62), de Moçambique (vi
de art.'74), de Portugal (vide art. 226 2,1), da Colômb1a (vide

art. 143), de Honduras (vide arts. 228 e 229), do México (vide

art. 102), da Repúb11ca Democrática Alemã (vide art. 98,1), da

Rumânia (vide art. 113), da Un1ão das Repúb11cas Socialistas So
viéticas (vide art. 164) de São Tomé e princípe (vide arts. 43 e

44), da Suíça (vide art. 14), da Checoslováquia (vide art. 104) e

da Bulgária (vide art. 133).
Por outro lado, a denominação Promotor, basicamen

te v1nculada ao exercício de ação penal, possui, por isso mesmo,

conotação restrita, incompatível co~ a amplitude das funções pró
prias do M1nistério Público Federal, especialmente no momento em
que sua atuação na curadoria de toda a gama de interesses soc1ais

se expande e deve ser consagrada a nível constitucional.

AUfOJl--------------J §
~ ~A

'UNiJllO/COWISdo/IUICONlllio ] 300305-1
(:J a:msslíD DA ORGANIZllÇI\o OOS R:VERES E SISTEM\. IE QJlJEEIN) .

SEÇÃO

11, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

Modifique-se a redação do S 22, .do art. 16, da Seção 11, do Capí
tulo do Poder Jud1ciário, adotando-se a seguinte:

Art. 16 - •.•••..••••••..•..•••
§ 22 - O Procurador-Geral da República deverá ser previamen
te ouvido nas representações por inconstituc10nalidade.

JUSTIFICATIVA

Tanto na tradição constitucional e legal brasilei

ra, co~o no direito comparado, é de há muito consagrada a denomi

nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do

Ministério Público a nível federal.

~anto na tradição constitucional e legal br~silei

ra, como no direito comparado, é de há muito consagrada a denomi
nação de Procurador-Geral da República, relativamente ao Chefe do

Ministério Público a nível federal.
Assim é·que, Já a Constituiçã~ de 1891, i~spir~da

no modelo ~orte-americano, erigia ao plano constitucional a figu
ra de Procurador-Geral da República, cujas funções deixava à lei
definir (vide § 22, do art. 58).

A ConstituiçãO de 1934, por sua vez, proclamou ser
o Procurador-Geral da República "o Chefe do Ministério Público
F:ederal" nos juízos comuns (vide § 12 , do art. 95).

Essa ~ef1nição foi repetida na Constituiç~o de

1937 (vide art. 99).
A Constituição de 1946, restauradora da democracia

no Brasil, também proclamou a mesma regra (vide art. 126).
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DO CAPÍTUL~ DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENDA
300308-6

45,

'LlIIlAll,lotco1uslÁo/'uleoillnÃO------------,

COMISSÃO DA ORGl\NIZlÇ\O tos PODERES E SI~ IE <IJIIEmO

processo de sua escolha e nomeação, a partlcipação dos Poderes
Executivo e Leglslativo, sob pena de delxar-se tal processo lim1
tado à ótlca dos membros de uma únlca categorla func1onal.

outrossim, o exercíclo daquele cargo, eXlgindo co
nheClmento pleno e atuallzado das questões e temas a ele pertl

nentes, recomenda, a exemplo do que ocorre em relação aos presi
d7ntes de tr1buna1s, que a nomeação se faça'dentre os iqtegrantes
dos quadros da Instituição. A ele1ção de 11sta trípllce, doutra

parte, cpnsagrará proced1mento ínslto ao reglme democrátlco, além
de conferir aos eleitos o lndispensável respaldo de seus pares no
exercício dos árduos mlsteres do ofício.

r--------------.ú,..---------------,

Sti:la:>m:lssoo do Poder JOOiciário e do Ministério PiDlioo1':'1---'----'------------- TUTO/oluSTI'leAçAo=":"O==:::....------------,

EMENDA MODIFICATIVA DO § 12 DO ART.

A Carta de 1867, outrosslm, adotou a mesma denoml

nação (vide art. 138), que também velO a ser adotada na Emenda nº

1, de 1969 (vide art. 95).
No direito comparado, a expressão Procuradoria

também é amplamente éonsãgrada.
Consultem-se, a esse respelto, ,as Constltuições da

República Popular da China (vide art. 22, 6º), de Moçambique (Vl
de art. 74), de Portugal (vide art. 226º, 1), da Colômbla (vlde

art. 143), de Honduras (vlde arts. 228 e 229), do MéxlCO (vlde
art. 102), da Repúbllca Democrátlca Alemã (vlde art. 98,1), da
Rumânla (vlde art. 113), da Unlão das Repúbllcas Soclallstas So

viétlcas (vide art. 164), de São Tomé e Princípe (vlde arts. 43 e
44), da Suíça (vlde art. 14), da Checoslováqula (vlde art. 104) e

da Bulgária (vlde art. 133).
Por outro lado, a denominação Promotor, baSlcamen

te vInculada ao exercícIo de ação penal, possui, por isso mesmo,

c~notação restrlta, incompatível com a amplltude das funções pró

prias do Mlnlstério PúbllCO Federal, especlalmente no momento em
que sua atuação na curador la de toda a gama de interesses SOClalS

se expande e deve ser consagrada a nível constltuclonal.

Subaxni.ssi!O do Poder JIrliciário e,ffior.mM!mt"'io"--'PW'-'~"""'I=ioo= _,

EMENDA ADITIVA AO ART. 43
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Acrescente-se ao art. 43 o segulnte parágrafo:,
parágrafo: O Procurador-Geral da República, chefe do Ministério

PúbllCO da Un~ão, será nomeado pelo Presldente da Re

pública dentre membros do Minlstério Público Federal,
eleitos em llsta trípllce por seus pares, depols de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, para um mandato

de dois (2) anos, permitida uma recondução.

r'::'T--------------"Ulpll-------~-------

PLlN ..."10/COW'ssio/IU.COlluuio------ --,

COMIssJlb m ORGINIZ!\ÇIiD 008 PODERES E 8:rsi'EM\ DE <lJIIEm:J

EMENDA
300307-8

Subst1tua-se, no art. 45, a redação do § 1º, pela seguinte:
§ 1º - Qualquer c1dadão poderá in~erpor recurso ao órgão cole

glado interno, def1nldo em lel, da decisão do Procura
dor-Geral da República ou do Promotor Geral que deter

mlnar o arqulvamento de qualquer procedlmento lnvestl
gatórlo crlmlnal ou de peças de lnformações.

JUSTIFICATIVA

A redação emendada, embora 1nserlda no capítulo do
M1nistérlo público corno um todo, om1te a hlpótese de arqulvamento

determlnado pelo chefe da lnstitulÇão na órbita federal. Nada
justlflca tal omissão, que deve, por isso, ser supr1da.

Por outro lado, ao menClonar um "Colég1o de Procu
radores", cuja deflnlção, composlção e atrlbulções não existem e

nem poderão existlr a nível constitucional, delxa margem a que o
leg1slador ordlnário defina, como lhe conVler, o ponteúdo da ex
pressão.

JUSTIFICATIVA

Ministério

República,

PÚBLICO

Inclua-se, no Capítulo do M1n1stérío Púb11co, o seguinte parágra

fo no art. 43.

JUSTIFICATIVA

O Procurador-Geral da República terá prerrogatlvas
equlvalentes às de Mlnlstro Pres1dente do Supremo Tr1
bunal Federal.

s

O Chefe do Ministérlo Público da Unlão exerce suas

funções Junto à Corte Suprema. Também mag1strado, se bem que 1n
tegrante de pecullar maglstratura, deve receber tratamento cons

tltucional que lhe assegure pos1ção equlvalente à do Trlbunal pe

rante o qual deve of1ciar.

Por outro lado, a equivalêncla de tratamento cons

t1tucional entre o Procurador-Geral da Repúbllca e os membros da

mais Alta Corte do País remonta à ConstltulÇão de 1891 (v. § 2º,

do art. 58), repercut1ndo nas Cartas de 1934 (v. § 1º, do art.
95), de 1937 (v. arts. 99, 101,I,bl, de 1946 Iv. art. 101,I,b), e

de 1967 Iv. art. 1381, Trata-se, portanto, de status já consoli
dado na tradlção constituclonal brasileira.

A experlencla hlstórica brasileira tem revelado

flagrante contradição entre a vulnerabllidade do "status" do Pro

curador-Geral da Repúbllca e a relevância das suas funções, o que
de~xa 1nsuf1cientemente resguardado contra as pressões que sua

atuação necessariamente suscita.
Por outro lado, a atual atrlbulção excluslva do

Presidente da Repúb11ca, de nomeá-lo e de demitJ.-l0 "ad nutum",

condiciona a sua atuação aos interesses contingentes do governo e

de seus eventuals tltulares.
Além dlSSO, a exclusão dos membros do

Público do processo de escolha do Procurador-Geral da
como ora ocorre, traduz injustificada discrlminação.

Ademais, considerando-se que o anteproJeto consa
gra, em relação ao chefe do Minlstério Público das Unldades da
Federação, o processo eletivo, lnadmissível é que não o consagre

também quant~ ao chefe do Ministério Público, da Unlão.
A emenda objetlva corrlglr a sltuação acima desta

cada, bem como suprir a omissão que a seu respeito se veriflca.
Slgnificativa, na proposta fórmulada, é a part1ci

pação dos Poderes Leglslatlvo e Executivo na escolha do Procura
dor-Geral da Repúb11cai com ~sso, vJ.sa-se a corrJ.gJ.r a esdrúxula

sltuação atual, onde se constata que o Procurador-Geral da Re

pública, a quem se atrlbui promover o respeito à Carta Magna, ma
triz dos poderes constituídos, bem como a responsabilidade de
seus agente~, tem a nomeação e destitu1Ção delxadas ao arbítrlo

excluslvQ.do chefe de um deles.
Levando-se em conta a relevâncla das funções do

Procurador-Geral da República, não é adm1ssível exclu1r-se, do
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cp,também lmpõe que, no tocante às promoções, sejam observadas as
mencionadas pecullaridqdes.

Por flm, no tocante'às vedações a serem impostas

aos membros do Minlstérlo Público, a emenda segue a tradlção
constltuclonal brasllelra, que não as explicita por lnteiro, para

que melhor seJam deflnidas no plano da legislação complementar.

EMENDA
300310·8

SuboomJ.ssao do Poder Judiciãrio e do ~!inis~io Público
T EMENDA SUBSTITUTIV~O/ÔÔTI~RTD.',c4:"'4=.===-------------,

DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Substltua-se o art. 44, pela seguinte redação:

W ==-=et.!:UiR,o/COUII.io/ll1.c:oIllIJ,ioCmrrsSíio Il1' ORG\N~ r:os mOERES E SI~ DE GJVERNO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

EMENDA
300311·6

RUBEM BRANQUINHO

subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público
T~XTO/"usTlrlc...ç"o=:""::=== ...,

I - Ministério PúbllCO da Unlão, integrado pelo Minlstérlo
Público Federal, pelo Mlnlstério PúbllCO Eleltoral, pelo Mi

nlstério Público do Trabalho e pelo Minlstérlo Público Mili
tar, que exercerão suas funções junto aos TrlbunalS e Juizes

Federals, aos Tribunais e Juizes Eleltorals, aos Tribunais
do Trabalho e aos Tribunals e Juízos Mllltares, respectiva
mente. O Ministérlo Público Federal exercerá também suas
funções junto à Justlça Agrária e ao Trlbunal de Contas da
União.

Subcomissão cb Poder J\ldiciãrio e T'iPro~~io Púb,"'l""ico=- ---,
EME~DA SUBSTITUTIVA DO INCISO I, DO ART. 43
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Substitua-se, no art. 43, a redação do inclso I, pela seguinte:
Art. 43 - .

A ramlficação do Poder Judiciário, no âmbito da
União, impõe ~imetria dentro do Minlstério Público da União. '

Considerando-se que o proJeto preserva a especia
llzação da Justlça, de que resultam os diversos ramos da Justlça

da Unlão, igual e neçessariamente há que preservá-la no tocante

ao Mlnistérlo Público que Junto a esses ra~os atue.

A observância de tal simetria mais se impõe, con
siderando-se que o anteproJeto consagrou a especlalização do Po
der Judlciário no âmbito da Unlão, não só restabelecendo a Justi
ça Militar, como também criando a Justiça Agrária.

EMENDA
300312-4

EMENDA MODIFICATIVA DO ART. 46
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Altere-se a redação do art. 46, adotando-se a seguinte:
Art. 46 - Ao Mlnistérlo Público fica assegurada autonomia funcio

nal, admlnistratlva e flnanceira, com dotação orçamen
tária própria e global, competindo-lhe, obedecida a
respectlva lei orgância, dlspor sobre sua organlzação e
funcionamento, criar, extingulr e prover seus cargos,
funções e serviços auxiliares, obrigatoriamente por
concurso público de provas e títulos.

A redação dada no ánteproJeto ao art. 46 conflita
com a do § 12 do art. 43, onde se dispõe que o Minlstérlo Público
será organlzado por lei complementar.

É necessário, por isso, compatlblllzar os referl
dos dlspositlVOS, a flm de que flquem bem definidos os âmbltos
normatlvos da lel orgânlca de cada Ministério Público e do res
pectivo poder regulamentar.

(OJ,.----~-----.LENU10/cOYI3Sio/lutCOIll,OSÃOC~ Il1' ORG1'.l'lIZlIÇl'í::> r:os mOERES E SIS'l'E!ol'i DE GJ\IE:IW)

(!J~-------------AUTOR

Ademais,explicitam-se os contornos das mencionadas
garantlas,para melhor assegurá-las, com temperamentos dltados pe

lo interesse públlCO.
Além disso, dlstinguem-se, quanto aos regimes de

remuneração, o Ministério PúbllCO da União e o dos Estados, do

DistrltO Federal e Territórios, em respejto a peculiaridades im
postas pelo slstema federatlvo.

Outrossim, tratando-se a aposentadoria de dlreito ln

corporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em vez
de garantla lnstitucional, deve integrar a lel orgânica própria,

de caráter complementar. Daí por que a proposta de emenda destaca

em parágrafo próprio o tratamento da matéria,bem corno lhe retira
qualquer caráter punitivo.

Quanto à promoção, suprlme-se a referêncla à mesma,
deixando-se às lelS orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em vlsta
a dlversidade de organlzação do Ministério PúbllCO a nível fede
ral e estadual-um organlzado em carreira de âmbito nacional, OQ

tro organizado tendo em vista as comar~as e entrânclas pecullares
às unidades da Federação. Tal diversld~de, que lmpossibillta tra

tamento idêntico em relação às carreiras do Ministério Públl-

"Art.44- Os membros do Mlnlstério Público terão independên
cia funcional e gozarão das segulntes garantlas
I - vitalicledade, não podendo perder o cargo senão por sen

tença judicial;
11 - lnamovibilidade;
111- lrredutlbllldade real de vencimentos.
§12- A vitaliciedade será adquirlda após 2 ( dois 1 anos de
exercíclo, . não p'odendo o membro do Minist~rio Público nesse
período perder o cargo senão por deliberação do órgão cole

giado 'nterno competente, pelo voto da malorla absoluta dos

seus integrantes.
§22- A remoção dar-se-á de ofício ou a pedido.A prlmelra so
mente poderá ocorrer com fundamento em necessidade de servi
ço, por ato do chefe do Poder Executlvo, com base em repre

sentação do chefe do Ministério Público, depols de ouvido o
órgão colegiado interno competente.
§32- Aos membros do Ministério Público dos Estados é assegu

rada parldade de venClmentos com órgãos judlciários perante
os quais exercem as suas funções.
§42- O regime de remuneração dos membros do Ministério
Público da União será estabelecido em lei complementar,não
podendo a dlferença remuneratória entre os graus da carrelra
exceder a 5% (cinco por cento l, limite esse a ser observado

também entre os do últlmo grau e os do Procurador-Geral da
Repúbllca, os quals não poderão ser inferiores aos dos juí

zes da malS alta Corte do País.
§52- A aposentadoria ~erá compulsórla aos 70 (setenta ) anos
de idade ou por lnvalidez, e facultatlva após 30 ( trinta
anos de servlço para homens e 25 ( vinte e cinco ) para as
mulheres,em todos os casos com proventos integrals, reajus
távels, na mesma proporção, sempre que se modiflque a remu

neração dos membros da instltuição em atlvldade."
§62 - Os membros do Minlstérlo PúbllCO estarão sujeitos às
vedações estabelecidas em suas respectivas LelS Orgânicas.

JUSTIFICATIVA
A proposta preserva, do texto substituído, o prln

CíP10 da independência funcional e as garan~ias asseguradas aos

membros do Mlnlstério Público.
Procura, no entanto, conferir-lhes tratamento rna1S

slstemático e destacar o perfll prÓprlO do Ministério. PúbllCO
que, embora atuando perante o Poder Judlclárlo, com ele não se

confunde.
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anos. Já para os Senadores a situação é diferente, visto'
~ue, estes não serão atingidos pelo dissolução do Parlame~

to, em caso de crise, o que já é uma grande segurança,aléffi
do respaldo que terão de uma nova reeleição.

EMENDA
300315·9

Genebaldo Correia
__________ PLE.NARIO/cONI3S;.O/SUBCONISSÃO------------,

Qomissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Gov"'e""r,"'oo"- -'

0,.-------------AUTClR----------------,

é

Verifica-se, portanto, no anteproJeto, uma contra
dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ·ramif~cação

da Just~ça da União; de outro, a concentração ~ndistinta do Mi
n~stério Público correspondente.

Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da
Un~ão - o que não teria sentido - ou se restabelece ~ simetria em
face do Min~stériQ Público.

= Ttxtol,JUSTIF1C,lÇÃO -,

I\rt.15
§ 4º _ São Inse-rtos de moção de desconfiança individual e plural os

Ministros Militares.

Suprima-se o item XXIX do art. 10 e acrescente-se ao art. 15 o segui!:'te
parágrafo,no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.EMENDA

300313·2,..,, "LfN.lIlID/CO.. ISSi.o/~.COMlasi.O-- _..

CoMISSllo DA oRGANIZAÇllo DOS-PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

SUBCOMISSllo DO PODER EXECUTIV,Q",,'"ST""',.o ,

= "lJ.o,, --,

tJ CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

Acrescente-se a 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 na artigo 39 do capítulo 11, se
ção 1.

JUSTIFICATIVA:

JUSTIFICATIVA

A idéia do voto de desconfiança é t ído como fomsntadar da cri
se. E os adversários do Parlamentarismo argumentam semora a cíclica Inter-"
venção militar nos regimes da América Lat.ína.Preservar: os Ministros /1ilita
res do voto de desconfiança indiv~j'Jal·. e pluraf seria de todo recomendá
veL A simples circulação no Congresso de um voto de desconfiança contra o
Ministro do Exército, por exemplo, ensejaria uma enorme especulação com ris
co de instabilidade. Os Ministros Militares, porém, devem ficar sujeitos a
moção de desconfiança coletiva, esta s~m, atingindo todo o Gabinete. Iô mais
convemente excluir os Militares de desconfiança individual e plural que
os colocar fora do Gabinete de Ministros, vin::ulados diretamente ao Presi
dente da República, como pretendem alguns. -

Dê-se ao parágrafo 19 do artigo 29, e ao pará
grafo 19 do artigo 39, do capítulo do poder Legislativo,as

seguintes redações:
Art. 29 •.....•.........••..•..••........•.....
§ 19 - O mandato será de 5 anos, salvo dissol~

ção da Câmara dos Deputados.
Art. 39 .........••.•.....•...•.......•...•....
§ 19 - Cada Estado e o Distrito Federal elege
rão três Senadores, com mandato de 5 anos.

Com a fixação do mandato do Presidente da
República em 5 anos, segundo o que preceitua o artigo 59 de~

te capítulo, nada melhor do que nas Disposições Transitórias
ficar determinada a data do término do mSndato do atual Pre
s~dente da República, considerando, que este que foi eleito'
para um mandato de 6 anos e que di 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 representantes ser l~ de novembro,e o ar
tigo 39 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.

r.;-r----------------rEXTOIJU!:TIFICAÇÃO------------------,

EMENDA

3OQ316-7

"Art. 29 - A C§mara dos Oeputados comp6e-se de até
trezentos e sessenta representantes do povo, eleitos dentre
cidadãos maiores de dezoito anos, no exercício dos direitos p~

líticos, por vowdireto, secreto, pelo sistema majoritário, em
distritos eleitorais, em cada Estado."

Ao artigo 2º do Anteprojeto da SUBCOMISSAO DD PD
DER LEGISLATIVO, dê-se a seguinte redação, suprimidos os § § 39
e 49 •

JUS T I F I C A ç li O

O sistema eleitoral majoritário e distrital,para
eleição de Deputados, tornará mais eficiente e democrática a
representaçáo popular.

Uma Câmara, composta com número maior do que 360
membros, fica muito enfraquecida pela diluição do poder e se
torna muito onerosa para a Nação.

A supressão dos § 39 e 49 é decorrente da elimina
ção feita pela Subcomissão dos Estados e Subcomissão da União.
Distr~to Federal e Territórios da esdrúxula figura do Territ~

rio Federal.

~~ • "LU1ÂF\'o/CONI~~Ãolt;UDCO"'ISSÃo

U!.!-COMISSlIo DA ORG. DOS PODERES E SISTEt1A DE GOVERNO

r ConsU tu í nte SIQUEIRA CAMPOS

l

EMENDA
300314-1E SISTEMA DE GoVER

r:-r ...
UTOR

--,

t: CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

JUSTIFICATIVA: r:-r--------------AUTOR---------------

=----------- TEXTO/JUnIFlcAçÃO -,

Do artigo 14. do Anteprojeto da SUBCoMISSIIO DO PQ

DER LEGISLATIVO, suprima-se:

a)-Do item I: as express6es "Governador de Teu!

tório" e "de Territórios" •

Na nova sistemática introduzida pelos Constit~

intes no sistema de Governo brasileiro exige que os manda
tos dos Deputados Federais e Senadores sejam equiparados,'
visto que, os Deputados, poderão, no caso de dissolução do
Parlamento, terem seus mandatos interrompidos, e em caso'
de nova eleição, se reeleitos, continuarem a prestar seus'
relevantes serviços à Nação.

Em síntese, os 5 (cinco) anos para Deputados'
não são garantidos, apesar de poderem tirar todos os cinco

PLtNAR10/cClUISS40/suaCOMlss.\O--- --,

I:III-CoMISSIIO DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA

300317·5
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As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNIAO eliminaram,

nos respectivos Anteprojetos, a figura de Territóri~ Federal.
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JUS T I F I C A ç 4 O

As SUBCOIHSSOES DOS ESTADOS e DA UNIAO eliminaram,

nos respectivos Anteprojetos, a figura de Território Federal

r.r--------------- TEXTD/JUST1FICAÇio ~ r;-r--------------_.~TEXTO/JuSTlfrcAç.io _

e= Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

1"":"1--------- PI,.E"AR10lcOIolISS.io/sUBCOlllIS$ÃO ~

lII-COMISSI10 QA ORG. DOS PODERE.S E SISTEM.~ DE GOVERNO

EMENDA
300318·3

r;,------------- AU101l- _

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

r.r---------- PlENAfiIO/cOI,llSSÃo/sUBCONISSÃo _

IlI-CmIISSI10 DA ORG. DOS PODERES E SISTEW\ DE GOVERNO

EMENDA
300321·3

Suprima-se o artigo 17 do Anteprojeto da SUBCOMIS

SAO 00 PODER ~E~ISLATIVO.

JUS T I F I C A ç A O

No Anteprojeto da SUBCOMISSAO DO PODER EXECUTIVO,

suprima-se:

a) - O ltem XII do artigo lO, renumerando-se os

demais.

As atribuições de defender a integridade

prerrogativas do Poder Legislativo são, intransferível e

questionavelmente, das Mesas de suas duas Casas. Sempre.

e as

in

JUS T I F I C A ç A O

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNIAO eliminaram,

nos respecitvos Anteprojetos, a figura de Território Federal.

~ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-.--------------,

rrcõ;tituinte SIQUEIRA CAMPOS R"OR

~ Pl..E..AI>IO/cOlol.SSÃo/sur>COM'SSÃO-----------

f:III-CDMISSAO DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300319·1

tJ CQns":: '!:u5 nte JOSE: I)UTfV\

1"":"1--------- F'l CflARIO/co'~lssio/Sv!H:OI,llSSÃo

~!SSAO DA ORGAN::ZIIÇ?10 DOS POD(R""S E' S'STEI1A DE' GO'lEP.NO

~ TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
300322-1

Dê-se a seguinte redação ao item V do artigo 5º
do Anteprojeto da SUBCOMISSAO DO PODER LEGISLATIVO:

Cabe ao Congresso Nacional e as populações das
áreas que desejam mudança de situação,decidir da conveniência
ou não de sua incorporação ou desmembramento.

Não devemos fugir do princfplo adotado pela ONU,
quanto aos povos das CoLônias,e pelas diversas Constituições
brasileiras, quanto a criação de Município~.

Por outro lad~ devemos eliminar de vez essa fig~

ra grotesca atentatória aos princípios do Federalismo: o Terri
tório.

"V - Aprovar e promulgar lei sobre a
ou desmembramento de áreas de Estados, ouvidas as
respectivas, em consulta plebiscitária prévia.

JUS T I F I C A ç A O

[:J Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

PLCIIA.R·O/COr.lISSÃO/sUBCOM\SSÃO' -,

~OMISSAO DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

incorporação
populações

EMENDA
300320-5

EMENDA MODIFICAT!VA

Modifique-se a redação do artigo 22 do anteprojeto da Subcomiss§o do
Poder Legislativo, pela seguinte:

"A Câmara dos Deputados compõe-se de atA quinhentos
representantes do povo, com mandato de quatro anos,
eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e
no exercício de seus direitos políticos, por voto
direto e secreto em cada Estado, no Distrito Fed~

ral e nos Territórios.
§ 1º Observado o limite máximo previsto neste artl
go, o numero de Deputados, por Estado e pelo Distrl
to Federal, será estabelecido pela Justiça EleitQ
ral, proporcionalmente à populaçãO e à área TerritQ
rial de cada unidade da federaç!lo, de modo que _n~
nhuma delas tenha mais de sessenta ou menos de oito
Deputados,
§ 22 Cada Território, exceto o de Fernando de NOIQ

-nha, elegerá quatro Deputados".

:JUSTIFICATIVA

No curso da história brasileira os Estados federa
dos menos desenvolvidos e, por via de consequência, menos populosos,
têm sido vítima de um- profundo abandono, de um esquecimento prem~

ditado e de uma falta de respeito humilhante.
~--------------_TEXTOIJUSTlFICAÇÃO---------------_,

Isso tem acontecido,por parte de quase todos os

Do artigo, 10 do Anteprojeto da SUBCOMISSAO DO PO

DER LEGISLATIVO, suprima-se:

a) - Do item 111: a expressão "dos Governadores

dos Territórios".

b) - Do ítem IV: a expressão "dos Territórios".

governos brasileiros, porque esses Eslados não possuem força polítl

ca capaz de sensibilizar ou de pressionar o poder central no senti
do do atingimento de determinadas metas ou do atendimento de deter
minadas reivindicações que encarnam justos anseios e legitimas asp!
rações desenvolvimentistas de seu povo.

E é extamente por isso que hoje se verifica, no
país, uma desço~unal diferença no processo de desenvolvimento das
suas cinco regiões econômicas. Resulta meridianamente cristalino o
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profundo abismo econômico entre elas. Enquanto o Sul e o Leste expe
rimentam um invejável proeesso de desenvolvimento, o Centro-Oeste ,
o Nordeste e a Amazônia se debatem no cadinho de suas dIficuldades,
de seus problemas, de suas angústias e de sua quase desesperança,ju~

tamente porque o poder central concentra a maior parte dos seus in
vestimentas exatam~nte nas regiõps mais desenVOlvidas.

71"-------- ----AUTOR

Cónstituinte JOS~ DUTRA J
]

EMENDA
300323-0

Só as migalhas do orçamento nacional, só os res
tos de recursos é que são canalizados para os Estados pobres e sem
população expressiva,daí não surgirem neles fatores de atração da
população para esses territórios, fato que agrava até os problemas
já existentes nos Estados desenvolvidos, já que para lá, em busca
de um eldorado inexistente, se dirigem verdadeiras massas humanas
que fazem inchar mais ainda as grandes metrópoles, comprometendo de

forma acentuada o seu processo educacional, de assistCncia à saúde,
dp urbanismo, de sanitarismo, de lazer e de oferta de trabalho.

Esse quadro resulta agravado pelos sérios probl~

mas sociais que existem hoje nas grandes metrópoles do país, onde
as populações carentes se debatem diante da fome, da miséria e do
sofrimento .. Os jovens, tangidos ppla necessidade de 'comer, envere~

______ TEXTO/Jt.ST1FICAÇÃO ---,

EMENDA ADITIVA

Adite-se ao artigo 14 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder legisl~

tivo, o seguinte parágrafo, passando o parágrafo único a ser o par~

grafo 1Q , com a seguinte redação.

"Art. 14 
§ 18

§ 2Q - No caso de licença por prazo inferior ao conti
do no inciso 111 deste artigo, convocar-se-á, de igual
modo, o suplente".

JUSTIFICATIVA

=---------------TEXTCIJUSTIFICAÇÃO --,

JUSTIFICAÇIlO

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co, excluída a sua parte final, dê-se ao Incaso I do artigo 43 a seguinte redação:

Art. 43. O Ministério Público compreende:

1. Ministério Público Federal, que exercerá as suas funções junto aos
Tribunais Superiores, às Justiças Federal, Eleitoral, do Trabalho, Militar e Agrária
e ao Tribunal de Contas da União.

r~
~

/

Os Estados que possuem bancada numerosa quase não sen
tem esse problema. Aqueles, contudo, que possuem bancada mínima, es
pecialmente, se ressentem sobremodo diante disso.

É por essa razão que proponho a inclus~o de mais um
parágrafo ao artigo sob enfoque, através do qual viso permitir a con
vocação de suplente, quando a licença se operar por prazo inferia;
a 120 dias, com que, a meu sentir, será feita a justiça tanto ao Es
tado-membro, com a convocação do suplente de Senador, quanto ao seu
povo, com a convocação do suplente de Deputado Federal.

O dispositivo proposto, que se revela cópia da Consti
tuição em vigor, produz injustiça contra os Estado-membros da Fede
ração e de seu povo, já que, pelo texto do parágrafo único, dar-se-á
convocação de suplente nos casos de vaga, licença ou de investidura
nas funções previstas no inciso I deste artigo.

Sucede entretanto que, de confqrmidade com o que est~

tielece o inciso III, agora proposto, a licença SÓ poderá ocorrer por
prazo "igualou superior a cento e vinte dias", sob pena de perda do
mandato, consoante se depreende, com clareza, do que se contém no

'hCaput" deste artigo. Resulta assim claro que Estado-membro ou seu
povo ficará, nesse lapso de tempo (120 dias), com sua representação
desfalcada de um Senador ou Deputado Federal.

Elimina-se do inciso r do artigo 43 a menção à Justiça do Distrito Fede
ral e Territórios, porque, do contrário, estaria sendo federalizado o Ministério Pú
blico que ali atua, em clara drscr ímínação em relação ao dos Estados-Membros.

Depois, a mesma expressão voita a aparecer no inciso II daquele artigo,
donde a necessidade da supressão proposta para evitar antinomias no texto constitu
cional.

tbEPüTADO JOAO NATAL

E é exatamente por essa razão que, como represe~

tante do Amazonas nesta Assembléia nacional Constituinte-com certe
za o Estado mais atingido por essa norma constitucional vigent~-,me

atreví a apresentar a presente PROPOSTA CONSTITUCIDNAL, através da
qual pretendo inserir no novo texto constitucional a obrigatoried~

de de a representação do povo dos Estados junto à Câmara Baix~ do

país ser fixada "PROPORCIONALMENTE A POPULAÇAO E A AREA TERRITO
RIAL DE CADA UNIDADE DA FEDERAÇAO, DE MOpO QUE NENHUMA DELAS TENHA

MAIS DE SESSENTA, OU MENOS DE OITO DEPUTADOS".

dam pelo caminho do crime; as moças vendem o próprio corpo para s~

tis fazerem as suas ne~essidades de alimentação; moças e rapazes hQ
nestos se dirigem para o caminho do tóxico e, por via de conseqúê~

cia, para o crime,justamente por falta de ocupação e de trabalho.
Tudo isso acontece porque a Constituição federal

vigente, assim como todas as anteriores, sempre estabeleceram que

a representação do povo dos Estados na Câmara Federal deve ser es
tabelecida "PROPORCIONALMENTE A POPULAÇAO DE CADA ESTADO"Cart.39,§
2Q ) . Como se vê, a população é o único critério estabelecido para
fixação da representação do Estado junto á Câmara dos Deputados .
Isso é absolutamente injusto para os Estados que possuem uma área
territorial expressiva e com uma população rarefeita. E por ser i~

justo, não pode esse sistema ser adotado na Constituição que esta

mos elaborando, especialmente porque se pretende, através dela,ell
minar as mazelas que emperram a desenvolvimento nacional e compr~

metem a sorte de quantos habitam os ~stados menos desenvolvidos do

pais.

Com essa proposta, pretendo n~o s6 munir os Esta

dos pobres e despovoados de um maior peso político junto ao Gover

no centr~l, mas, sobretudo, estabelecer um maior equilíbrio no
seio da Federação, com o objetivo fundamental de, com esse novo
quadro político, se poder desenvolver harmonicamente o país,com a

ocupação econômica especialmente da Amazônia, para que,depois di~

so, se possa alimentar a esperança de solvermos a terrível divi
da externa que nos atormenta e solapa as bases de qualquer Plano
Econômico visando o desenvolvimento do país.

Entendo que os meus prezados colegas constitui~

tes não devem pensar apenas no Brasil de hoje. Temos que pensá-lo

a nível do terceiro milênio que se está aproximando. Temos que
pensar no Brasil como a futura grande potência mundial.Para isso

entretandto temos que pensar seriamente no redimensionamento das
forças políticas nacionais como mecanismo de equilíbrio do desen
volvimento com a qual sonhamos e, sobretudo, como mecanismo de es
tabilidade do processo democrático pelo qual lutamos.
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JUSTIFICATIVA

..,., TEXTO/JUST1FICAÇÃO ---,

EMENDA: Suprimindo o § zo do ar t i go 45 do Capítulo II - Do Minis-

tério Público, que apresenta a seguinte redação:

"§ 20 - A instauração de qualquer procedimento investigató

rio criminal será comunicada ao Ministério Público, na for

ma da Lei."

tJDEPUTADD JOI\O NATAL

PLU/AR10/COUISsÃo/sueeOloCl-'sÃO ~

f:lcomssÁo DA ORGANIZAÇÃO DOS PO]1[RES E SrS1TIlA DE GO~

EMENDA
300325-6

JUSTIFICATIVA

As Polícias Civis Já possuem as Corregedorias,co~

sagradas nas estruturas orgânicas, que exercem as atribuições fi~

calizadoras, em franca atuação em todos os Estados, além das aut~

ridades policiais superiores,em nível departamental; que mantêm'

diuturno contrôle dos procedimentos instaurados e cujo objetivo

principal é assegurar o bom andamento de todos os feitos polici

ais, tanto quanto a apuração dos fatos, observadas as exigências

legais, prazos e, ainda, as de natureza apuratór10-primitiva di~

ciplinar.

A supressão encontra perfeito respaldo nos próprios textos

lega1s em vigor, que obrigam a comunicação ou apresentação dos autos

investigatórios no prazo legal ã autoridade judiciária que, de pro~

to, abre vistas ao representante do ~linistério Público. Por outro I!';

do os prazos fatais, hoje são fiscalizados e cobrados, tanto pela

Corregedoria das Polícias Civi~, como por órgãos especiais da magis

trat,ura es t ruturados para tal finalidade. Há, em verdade, f í s ca l í aa

ção pela própria polícia, pelo "parquet" e pela autoridade jud1ciã

ria a quem o fei to vem de ser distribui do •

g preciso não confundir a nobilitante função de fiscal da

Lei, própr1a do Ministério Púhlico, com a pretendida atribuição de

fiscalização e controle da Polícia Judiciária que, posit1vamente, não

lhe compete, uma vez que, ambas são respeitáveis inst1tuições autôn~

mas e 1ndependentes do Poder Executivo, Sem nenhuma subordinaçdO hi~

rárquica ou disc1plinar entre os seus membros.

Por outro lado, quiçá de maior relevância está a circunstã~

cia irrecorrível de que a dispositivo inquinado não é matéria de pl!';

no constitucional mas, quando muito, de direito processual penal.

O fato elo ~finistério Público poder efetuar correi.

ções na Polícia Judiciária, que são atribuições próprias das Cor

regedorias Policial e da Magistratura, trará inevitavelmente con~

trangimentos quando não desacertos e ,~ncomp;eensões, cujos resul

tados e consequências refletirão tanto na harmônia entre as duas

instituições~ como nos prejuízos ~ apuração dos delitos.

Ressalte-se que tal correição já é feita, normal

e legalmente quando o feito é encaminhado ã a~toridade judiciE

ria e dada vista dos autos ao Promotor Público. que poderá requi.

sitar novas diligências ou cumprir com seu dever de "dominus li

tis", apresentando a competente denúncia ou pedindo o arquivamen

to do inquérlto policial.

l:l preciso não confundir a nobilitante funcão de fis

cal da Lei, própria do Ministério Público, com a pretendida atribui

ção de f1scalização e controle da Polícia Judiciária que. positiva:

mente, não lhe compete, uma vez que, ambas são respeitáveis institui

ções autônomas e independentes do Poder Exe'clltivo , sem nenhuma

subordinaçdo hierárquica ~u disciplinar entre os seus membros.

Acrescente-se, por derradeiro, que o dispositivo

inquinado não é, manifestamellte, matéria que deva figurar em texto

constitucional, por estar, quando muito, em plano de lei ordinária,
ttpica do Código de Processo Penal.

p1 DEPUTADO 30/10 NATAL EMENDA
300326-4

,'7 ,0

TfxrO/JUS7JFICAfiÃO---------------.-,

PLf."lA IUO/COlolIS$ÃO/SUBCOlAlS3ÃO----------

itJcomiSS/lO DA ORGANIZAÇ1l0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO ---.J

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co, dê-se ao artigo 44 a seguinte redação i ,

Art. 44. Os membros do Ministério Público, aos quais se assegura inde

pendência funcional, terão as mesmas garantias e vedações, bem como igual regime j~

rídico dos magistrados perante os quais oficiem.

p1DEPUTIlOO JO/lO NATAL
AUTOR---------------}

EMENDA
300328-1

JUSTIFICAÇ/lO

Emenda apenas de redação para compatibilizar o texto a ser medi ficado

com a representação do Ministério Público junto às Cortes de Contas que, evidente

mente, não são órgãos do Judiciário, embora 05 seus membros tenham tratamento de

Magistrados.

A expressão "órgão~ judiciários", inserida no artigo cuja modificação é
proposta, conflita com o disposto no item II do artigo 43 do anteprojeto, que quer

o Ministério Público atuando junto aos Tribunais de Contas.

I: preferível, pela técnica legislativa, a adoção de termo abrangente do

que uma enumeração exaustiva das --equiparaçéÍes com a Magistratura, com o que se evi
ta, ademais, uma certa prolixidade verificada na .redação oferecida.

I: de todo dispensável pormenorizar o provimento na carreira, se se afir

ma que tal se dará segundo se procede com a admissão de Juízes.

JUSTIFICAÇ1l0

Ao artigo 45 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Mi

nistério Público, dê-se a seguwte redação: .

Art. 45. Ao Ministério Público, cujas funções são privativas de seus.

membros com investidura para representá-lo perante juízos e tnbunais, compete:

A despeito de a lei Complementar nº 40 ter determinado a uní f'rcação do

Ministério Público dos Estados, forte resistência se insurgiu a esse propés í.to, no

êmbito de várias unidades da Federação, resultando daí a inadmissão dos Procurado

res dos Tribunais de Contas na carreira.

Agora, pela letra do artigo 43, II, do anteprojeto, é reconhecida enfa

ticamente a atuação do Ministério Público junto. àquelas Cortes.

A organização peculiar que lhe foi dada, em face dos misteres da fisca

lização financeira e orçamentária, suscita, hoje, questão nova, a merecer da Cons

tituinte cuidadosa atenção, porque os seus integrantes não foram, desde o princí

pio, incluídos na carreira do Ministério Público, embora fossem, por determinação

legal, não vedada constitucionalmente, investidos do poder de, ali, representá-lo.

Tal situação, juridicamente constituída com a estabihdade adquirida

na instituição, não concil.Ia com os termos da disposição modificanda, peremptória

em reservar o exercício das funções de Ministério Púbhco aos integrantes da car

reira. Está claro que, a prosperar a redação do anteprojeto, os Procuradores jun.to

aos Tribunais de Contas serão despojados da titularidade da representação do Mini~

tério Público perante aqueles órgãos.

Não havendo o que exprobar na condição que ostentavam, perfeitamente.!!.

corde com a ordem jurídica vigente, não haver-Ia a Constituinte de puní-los com a

EMENDA
300327-2

TEXTO/JUSTlfICAÇiiO-----------~

Art. 45 do ISupr.:tmindo a a.línea HeI! do inciso lI,
Capítulo 11 - Do'Ministério Público.

EMENDA:

_____________ AUTOR _

tbEPUTADO 30/10 NATAL
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Assim, a alternativa que desponta é a da manutenção da situ~

ção atual, para que nãos se perpetre inominável injustiça.

A relutância dos membros da carreira em nela admitir os Pro

curadores dos Tribunais de Contas gerou sério impasse para o cumprime~

to das determinações constantes daquela Lei.
A união, que é a reunião do disperso, paradoxalmente, por

questões de somenos importância, vinha sendo interpretada como exclu

dente da integração dos Procuradores dos Tribunais de Contas à carrei

ra do Ministério Público.
Agride a consciência jurídica que tal ordem tenha sido instl

tuida para alijar experientes funcionários do seu mister, o que só en

contraria ressonância na ambição de quem pretenda ocupar-lhes o lugar
e que não pode encontrar, na Constituinte, terreno fértil para prospe

rar.

FARABULINI JUNIOR

alternativa da disponibilidade que, por dispendiosa, sugere, ao contrário, a solução

natural de sua inclusão na carreira, a depender, contudo, de disposição de caráter
transitório, que pode não ser contemplada no texto constitucional, em que pese outra

proposta que formulamos em tal sentido.
Se o assunto ficar à conveniência de Lei Complementar do Estado-Membro ,

como se intenta no artigo 43, § lº, do anteprojeto, será justo o receio da perpetra
ção de uma injustiça, a pretexto mesmo de que o novo t.exto constitucional guardou sf:

Iêncín a respeito.

Tenha-se presente que a iniciativa de tal Lei Complementar será, ainda

nos termos do anteprojeto, de imciativa do Promotor-Geral, eleito pelos membros da

carreira, cujos interesses certamente pesarão no des fecho da questão, pela perspectj
va de ascenção mais rápida que se poderia garantir aos Promotores de Justiça, mesmo

ao preço da desdita dos Procuradores dos Tribunais de Contas.

Não se deve, na elaboração do arcabouço Jurídico do País, por contrário

à sua vocação natural para dar estabilidade social, abrir perspectivas para o confll

to de interesses, sobretudo se se pode, como estamos adiantando, prevenir o seu sur

gimento, através de fórmula que simplesmenté faz justiça a uma categoria, sem qual
quer favorecimento descabido.

Eis o sentido da eliminação de termo restritivo, divorciado da realidade

atual, que se encontra no texto, cuja modificação, por isso mesmo; estamos propondo.

~--_----_---_-AUTOR_--_----------___,

l!J
~ PLEt.Anlo/cONl5SÃO/SUBCONISsio,-----------,

COMISSlIO DE ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE GO

~
~

,.,.., TEXTO/JUSTIFICAÇ;,O -,

~ SUBCOMISS1l0 DO PODER LEGISLATIVO

...._. rcxro/.f"stlFlcAÇio------------------,

JUSTIFICAÇIlD

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Públi

co, dê-se ao § lº do artigo 43 a seguinte redação:
Art. 43...
§ lº. O Ministério Público Federal, o do Distrito Federal e Territórios

e dos Estados serão organizados segundo regras gerais estabelecidas em Leis Comple

mentares Eederais distintas.

JUSTIFICAÇÃO:

Se a Constituição pretende inovar para melhor, avançar no sentido de

fortalecer as Instituições NacaonaLs , este é o momento de assegurar a ascensão

dos Auditores dos Tribunais de Contas, porque são autoridades que, além de se

rem recrutados por concursos de provas e títulos, já exercem as funções de Mi

nistros, como substitutos eventuais.

Acrescente-se ao final do § 2e do art. 38 do Anteproj eto aprovado p~

la Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte expressão:

" ... , ã exceção de um terço do número de cargos, a serem providos por

Auditores do 'Ir-abunaL, segundo os critér~os de antigUidade e merec!

o referido parágrafo ficaria assim red~gido:

"§ 22. Os seus Ml.nístros serão eleitos pelo Congresso Nacional, atr!!

vês da manifestação de dois terços de seus representantes, ã) exc~

cão de um terço do número de cargos, a serem providos por Auditores

do Tribunal, segundo os critérios de antiguidade é merecimento. 11

menta. 11

Nos Tribunais Judíciários, todos os que substituem Ministros ou De
sembargadores têm direito de ascender ao cargo de grau superior. Exemplos: os
juízes federais, ao Tribunal Federal de Recursos; os juízes de direito, aos
Tribunais de Justiça Estaduais. Os Auditores da Justiça Militar, ao cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar (art. 128, § 1Q, letra "b" da atual CF).

EMENDA
300329-9

A idéia de remeter a organização do Ministério Público dos Estados para

Lei Complementar local, de iniciativa dos Promotores-Gerais, submete ao alvitre de
cada unidade da Federação a configuração que terá, quando a sua atuação na extensão

do País não deve sofrer discrepâncias, à vista da aplicabilidade universal da legis
lação com que vai lidar.

Não há motivação suficiente para reservar a cada Estado-Membro grande 12
titude na organização de seu Ministério Público, ao risco de perda da homogeneidade
da instituição no território nacional, podendo e devendo a Constituição traçar alguns

vetores a respeito, confiando a questão à elaboração de legislação federal complemen

tar.

,...... AUTOA---------------,

f= DEPUTI\OO J01l0 NATAL

=r----------------TE:xTo/JusrJFrcAçÃO-- ~ ._

(modificativa)

f:DEPUTADO J01l0 NATAL

~ PLEHAflIO/COIlIS,Ão/suecor.ussÃo

~OOolISS1l0 DA DRGPNIZAÇ1l0 DOS POIJ8l[S E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
3OO33()..2

:Elrico Pegoraro

~ lOXD~Ml:ecoNISSÃc"':a(rX':l'MMi

~ganização dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
300332·9

....---------------- TEXTO/JUSTifiCAÇÃO

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, acresce~

te-se, após o 37, o seguinte artigo~

Art. JB. Haverá junto ao Tribunal de Contas um corpo de re

presentantes do Ministério Público, aos quais se aplicam as disposições

desta Constituição relativas aos membros da carreira.

JUSTIFICAÇ1l0

Tem sido impraticável a unificação do Ministério Público,em

face da especialização de seus segmentos, embora a providência tenha

sido determinada, no âmbito dos Estados, pela lei Complementar n9 40.

Dê-se, ao item XXIX do artigo 10 do Anteprojeto aprovado
pela Subcomissão do Poder Executivo, a seguinte redação:

~VLrt.10• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • •
XXIX - nomear os seguintes Ministros de Estado,

não 5Újeitos a moção de desconfiança, individual ou
plural, salvo se for apresentada por W3 (dois têrços)
dos membros da CâJ!lara dos Deputados:

a) da Marinha;
b) das Relações Exteriores;
c) do EX~I'citol

d) da Aeronáutica;
e) Chefe do Gabinete Civil;\I
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EMENDA
300335·3

IVO MAINARDI

e)- supervrseonar proeedimerrtos ínves trgatôrros crmu

nais, podendo requisita-los e &Vaca-los bem como efetuar correição na Poli

cia .Iudrciàraa ,

Dê-se ã letra "e", do inciso II do artigo 45, do Capítulo do

Ministério Público, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do

Ministério Público a seguinte redação:

Artago 45- .. -

lI-

r.r--------------- TEXTO/,JusTlrlcAçÃo----- -,

r:1------:===:-::-=-=,.,-: PLFHJl1l10Icou,ssÃO/SWJco.vJssÃo===:-::-=-===__,
COMISSÃO DE ORGA'lIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE~1A DE GOVERNO

Illi!j;.iUcação

:s da índole do sisteoa parlamentar de governo que o
Parlamento possa votar moção de desconfiança em relação a qual
quer Ministro ~e Estado.

O Anteprojeto da Subcooissão do Poder Executivo dá um
tratamento p~ivilegiado à determinados Ministros de Estado, pog
pando-os da moção_de desconfiança.

Cremos que o neoparlamentarismo adotado não sofrerá
prejúzo, nem a competência do Presidente da República será res
tringida con a redação proposta para o item XXIX do artigo 10:
determinados Ministros de Estado só estarão sujeitos a moção de
desconfiança ~e esta for apresentada por 2/3 da Câmara.

EMENDtiI
300336-11

JConstituinte AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSÃO l:\lI ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

tUTO/,1USTIFICAÇÃO •

PROPOSTA DE EMENDA (aditiva)

- O item X do artigo 10 do anteprojeto da Subcomissão III-b terá a

seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

E preciso confiar ao Minastêrâo Público a supervisão

dos procedimentos investigatórios, bem c orno sua avocação, com fundamento

na seguinte constatação : para a produção da prova que servirá de base p~

ra o desencadeamento da a~ão penal ( mas que nao possui peso jurIdrco para

aunentar uma sentença condenatôraa , como é da .Jurasprudéncí a do mais alto

Trabuna L do país), exas te lID\ organismo estatal que funciona completamente

desvinculado do órgão da acusação. No entanto, para a produção da prova'

em Juízo ( a que vale para a condenação _), o titular da ação penal píibl.r

ca , na sistemática atual, está afastado da direção da investigação. Sem '

meios, portanto, de provar a imputação deduzida em JuÍzo.

E, pois, necesáario que se ampllem os poderes do Mi

rrísrêr-io P-ubhco na cojhci ta das provas que dão suporte ã ação penal .

EMENDA
300333·7

Suprimam-se o artigo 26, e seus parágrafos primeiro e seeundo,
e, por conter matéI~a correlata, o item 111 do art~go 29 do Antepro
jeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

( supress.íva)

Os dispositivos acima citados prevêem a exoneração do Pri
meiro-Ministro por iniciativa do Pres~dente da República.

Nos sistemas parlamentares de governo, o Primeiro-Minjstro
sempre deve gozar da confiança do Parlamento.

O neoparlamentarismo proposto também reconhece a necessida
de de o Primeiro-Ministro gozar da confiança do ~ngresso Nacional.

Julgamos que o Primeiro-Ministro só deve deixar a chefia do
Governo quando perder a confiança da ~âmara dos Députados.

Os dispositivos do Anteprojeto que queremos suprimir contra
dizem o artigo 28: O Primeiro-Ministro goza da confiança do ~or.cresso

Nacional e só será destituído por expressa moção reprobatória ou de
desconfiança.

Dar ao Presidente da República a faculdade de exonerar o
Primeiro~Ministro é enfraqueoer o Parlamento e desprestigiá-lo perante
o Governo.

(3].------------- AV1'OR

[- ~rico Pegoraro

r.1-----------J>:uxz.GiKlCOI.lISSÃO/s~:OCilr.x_---------___.

ão dos Poderes e Sistema de Governo
r.r---------------- TEXTO/,JuSTIFICAÇÃO------- ~

artigo 10).

Não concordamos com o veto parcial exercido atualmente pelo Presi

dente da República. O veto de palavras ou expressões, isoladamente I além de con

duzir a um sentido ambíguo o dispositivo do projeto, poderá levá-lo a um senlido

diametralmente oposto.
Pugnamos pela emenda aditiva ao dispositivo em causa (item X do

JUSTIFICAÇílD:

X - Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar a re

consideraçãó do Congresso Nacional, não sendo permitido vetar pala

vras ou expressões, isoladamente.
EMENDA
300334·5

Art. 13º - Os serviços notariais e registrais serão ~

xercidos exclusivamente pelo Poder Público.

ll.J
Pela presente Emenda o Artigo 13º, do Poder Judiciário, passa ter a

seguinte redação:

re-r TEX10!.lUSil"leAçio-----------------,

p? DEPUTADO ANTERO DE BARRO~

r:1r--------- PLENAtuO/COlollSsio/suaCOMlssÃO

OMISSAO 00 PODER JUDICIARIO E DO MINIST~RIO pdBLICO

JUSTIFICATIVA

= TEXTO/.lUSTIf'II::AÇio -,

Acrescente-se ao art. 17 do Anteprojeto da SubcJmi~são do Poder

Executivo, o sequínte parágrafo único:

"Parágrafo único. Iô criado o Ministério da Defesa Nacional. com as subsecre-

tarias do Exercito, da Marinha e da Aeronáutica, escojhídos os seus titu-

EMENDA
300337-0

)
~ Pl.ENARIO/COM1SSÃo/SUDCOIllIS3Áo-----------,

~ CA CR:tN!Zl\Çffi OJS~ E to SIS100 CE aMJNJ

~ ~IILSON CAMPOS
Entendemos que estes serviços são de grande importâ~

cia para o Poder Judiciário, e assim sendo precisamos resguardar a

originalidade de todos os registros públicos.

1Ki:~-j./A/ L
~7.-

ANT O D-E -SAR't~
Oeputado Federal

PMDS-MT
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lares pelo °resié"lete tía República, não se admitindo voto ds censura ou
desconfiança ao titulàr dessa pasta, demí.ssaon.ível "ad nutum" por quen os
nomeou",

J LI S T I F I C A T I _v...!:!..

viços aUXIlIares, mostra-se desnccess~rIa e InconvenIente. Basta

atribuir-se essa jurIsdIçào à JustIça Comum, atendldas suas pccu-

~i,arldades. À Justiça dos Estados, quando nào~_p tratar da compe-
têncla da JustIça Federal.

A idéia da cr Jação do Ministério da Defesa Nacional ven sen

do Sustentada t>á muitos anos, encontrando-se entre os seus propuqoadores o
General Mourão Fi] ho, quando trabalhava no Estado ~i3io:' dos Forças Armadas.

Nada mais aconselhável do que a unifj cação dos pastas mili t~
res, facilitando até mesmo aquala u"lidade de comando c de doutrina sempre de
sejada por toda organização castre-ise.

1ilr--------------AUTOIl---------------

~ CONSTITUINTE SIMÃO SCSSIN

r----------- I'LI.JÜllltl/c:O=.u;:lXO/C~cOt.lltl~-----------~

p? COMISSnO DA ORGANIZAçnO DOS PODERES E SISTEMA DE GDVERNq

EMENDA
300340-0

Et-iBNDA: Dar nova n."c.1I.:ção ao a r t aqo 4º, f r-c i so II, alínea lia', da

Ser:no 1 - "Da s tií spos í çóes Gprtds", ~u Cilpltl'lc I "no

Poder JllCllC'ii.ric-'·, q\l~ r'~H::=;a :' ser 2 segl.int(..:

VtPUTAVO JOSe CARLOS GRECCO

õ.lr---------- Pl.fUAAlotcou'SSÃO/suSCOlolISSÃO ----,

COMISSÃO DA ORGA1'/J'1,1.Ç'ÃO DOS FOI'J.H'.::; 1; SISTI i:;, Dl' GOVi:.{I·

EMENDA
300338·8

Acrescente-se uma Se,ão, nue terã o nO X, ao Anterrojeto da Subco
missão do Poder Executlvo, com a segulnte redação:

"scçr.o X"
"DA pr.;CCUPJlDOiUA-GERAL D,~ UNI1\O

Art. A Procur-adorr a-raral da Umão cospôe-se da Procu
recor-ía-Cera1 ca Fazenda Nacjona1 e dos servi ços das Cons ultori as
Cer-ars dosHiní s têr-ios , e da Consul tor-í a-Saral da Reniio l i ca,

~rt. A_representa,ão judicial e ex trejudi cr al da üitâo ,
em materi a tri butari a, fi nancei ra e natr-imoní a1 caberã aos Procu
radores da Fazenda Hacional , na forma da respectiva lei orgiil'ica:-

Art. A lei organizarã os servicos de consultorla jurI
di ca da União.". -

D trntemento , a nlvel constitucional, da Advocacia de Estado, tem
por objetivo disciplinar !!r.:a atividade da mais al'ta lnJ~ortância nara o Cstado.

. Con: efeit2, a Advocacra cabe, nrecí puancnta , zelar,' no ãmblto do
Executl~o, pela observancia da Constituição e das leis do País e exercer todas
as at i Vl dades de natureza jUl-ldi ca ,

A Advocacia da União e a atividade ou o exercício da Qrofissão de
advogado por titulares de cargos ou funcôes niibl l cas nrivativas de' Bacharel em
Direito. "a Administração Publica, sendo, destarte, a' melhor cxnressão nua de
nom~nar ~ corpo de Advog~do~ do Estado ou o conjunto de c~rgos ccarreiras nrT
V~tl~OS De Bacharel em O:relto, q~e! nos ~lversos entes publicos, tem por finá'
lldaae, assegurar, no sei o da Adr.·lnlstracao e no interesse maior da colet.iví dâ
de, o prin:ado da lei, da ordem e da justiça e zelar pela fiel observâncra da
Constituição e das leis do Pafs,

. . No âmbito féderal essas razões justificam o t.ratamento, a nlvel
constf tuctonal , sem qualquer aumento da despesa, da Advocacia da União, compos
ta pel? douta Consultoria-Geral da Republica, pela Procuradoria-Geral da Fazeo
da Nactonal , pelas Consultorios Jurldicas dos Ministérios e nelas ProcuradoriãS
das autarqui as federai s. '

JJ -

a) exprcer aipc1a que em disponlbili

dade, outro cargo ou funçào públlca, RaIva o magIstérIo

~...!:.9~d~..§.!-r()e. ~~r~tár.ip_~.9_E2!E(~r).

aUSTrFICATrVA: Existindo emenda que permita aos membros ue Mlni&t~

rio PúblICO o exercício de mandato eletivo, mesmo agora que se co.!!

cede a eles as mesmas gürantins, IIrerregativd5 e vcrtagens de ma-

glstratUTn, justo será que esta sItuação de 19uaJS preàlcamcntQs

seja acompanhada de eqUivalentes \1edaÇ"õ~s. Como é altamente Incon
veniente permitir a Magistrados protagoni?in~ CaJilapiJr.hd~ € t e í t.or a í s ,

que,· na verdade, f r aca La z am , razoável será, então, repetir a expe

riência do Governo Llnhares, fundada n3 Lei Constitucional nº 11 ,

de 30.20.45, com idéia aproveitada na anterior e na atual Consti-

tuição Portugues (art. 221, 4) e ainda sugerida ro Constituição r
t a I i ana (art. 107, último período), permí t f ndo'<so , sem con.p romot.J>

mente da necessária equidistância partiu~rln, exerçam os jufzes d~

terminados cargos na alta admInistração pública, emprestando lhes
sua experiência.

t:==DEPUTADD ENOC VIEIRA

,-,, Pl.ENAIlIO/CO...'ssÃo/SU9COM'SSÃO --,

COM. DA ORGANIZAÇAO DDS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

aUSTIFrCATIVA: A JustIça Agrária é anseIO de amplas camadas da po
pulação. Contudo, a impOSIção de mais TrIbunaIS e Juízos, con ln~

fraestrutura admInistrativa própria, o Que demandará elevados cus
tos decorrentes, inclsuive, da criação de novos cargos até de ser-

Art. 89 - ... ", bem como Câmaras, nos TrIbunais

competentes, e Varas, em prImeiro grau, na Justiça Fe

deral ou Estadual conforme o caso, especialIzadas em

questbes agrárias, InclUSIve com caráter 1. :Inerante."

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO l
EMENDA: ExclUIr o in~lso 'li do artigo 1º da S~Ção r, "Das DispOSI
ções Gerais", do CapItulo I, "00 Poder JudlclarIo", renumerando o

Item segUInte. Em consequêncIa, excluIr a Seção VII - liDos TrIbu-

naís e Ju{zes Agrários", bem como o artigo 41, seus inêlsos e alí

neas, renurnerando-se, e acrescentar no fInal do artIgo 89 o seguI~

te:

t: VEPUTAVO JOSe CARLOS GRECCO

PL.f:NÀRIO/COI,lISsÃo/suaCofllltsÃO

~SÁO DA ORGANZIAÇÁO DOS PODERCS E SISTEMA DE GOVERN~

EMENDA
300339·6

r.:-r TEXTO/.luSTlFICAÇÃO ,

Dá nova redação aos Artigos 12 e 13 e seus Parágrafos
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público:

Art. 12 - Ficam oficializadas as serventias
do foro judicial mediante remuneraçãu de seus servid~

res exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada
a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomea
dos em cárater efetivo ou que tenham sido revertidos
a titulares.

Art. 13 - As serventias extrajudiciais, res

peitada a ressalva prevista no artigo anterior, serão
providas na forma da legislação dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Territórios, observado o critério
da nomeação segundo a ordem de classificação obtida
em concurso público de provas e títulos.

Parágrafo único - Fica assegurada aos atuais

substitutos das serventias extrajudiciais e do foro
judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de tit~

lar, desde que ,investidos na forma da lei, contem com
mais de oito anos de exercício, nessa condição e na

mesma serventia.
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",.., TEXTO/..ruSTIF1CAÇÃO-----------------,

Excluir do § 6º do ãrtigo 14 da Seção 11 - Do Supremo Tribunal
Federal, do Capítulo I - do Poder Judiciário, a referência:
" ... do cargo ... ", substituindo-a pela seguinte: " ... propor
cionais ao tempo de mandato".

JUSTIFICATIVA

As atividades cartorárias se constituem ple

namente como serviços essenciais de cárater público da mais al

ta relevância, visto a sua magnitude de ~azeT preservar a asse~

tamento e o registro de fatos e atos que geram direitos e obrig~

ções dos indivíduos e das instituições, além de arquivar episó
dios da vida e da memória nacionais, que refletem a perpetuação
cultural de um povo. Comú tal há de se assegurar mecanismos que
possibilitem o máximo de sigilo e segurança dos documentos tra~

ladados.

VINICIUS CÂNSANÇAO

________ I'LENAR10/COIoIlSSÃo/sUBCOUISSÃO----------_

~MISSAO OA ORGANIZAÇAO DDS PODERES E SISTEMA DE GOVER

EMENDA
300343-4

JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T 1 V A

r:-r--------------- TEXTOIJUSTIFICAÇÃO---------------,

Excluir do § 2º, artigo 11, Seção I - Disposições Gerais - Capí
tulo I - Do Púder Judiciário, a partir de " ... bem como" até .,.
civil", incluindo, em seu lugar a seguinte expressão: " ... ao Tri
bunal de Contas competente".

~
~

~ da tradição brasileira que aos Tribunais de
Contas compete o exame e julgamento das Contas da Administração
Pública. Atribuir~6e ao Poder Legislativo, que não está prepara
do técnica e humanamente, para tal mister, será tornar inócua a
obrigatoriedade constitucional prevista no dispositivo acima
mencionado.

Não se justifica a criação de mais uma forma
de aposentadoria com vencimentos integráis à quem exercer man
dato temporário, com prazo inferior àquele previsto par~ apo

sentadoria integral:

VINICIUS CANSANÇAO.

Pl.ENA"IO/COIolISSÃOISUIlCOI,lISSÃO-----------,

• COMI55AO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVER
Tal abuso deverá ser coibido com a execução

total das atividades cartorárias pelo poder Públlco que, opera~

do como agente fiscalizador e mantenedor do registro e do orden~

mento jurídico-legal, sem auferição de lucros, possibilitará ao
cidadão braSileiro exercitar plenamente os seus direitos.

Acrescente-se a isto que a Justiça para ser
ágil e competente não poderá depender da ação privada que insti
tui metas e regras a nível empresarial, que resulte lucrativid~

de antes de tudo.

Isto posto, torna-se imprescindível a trasl~

dação da redação dos artigos 206, 207 e 208 da Constituição vi
gente para a futura carta Magna.

Considere-se, também, o prlncípio lógico e

salutar de que os atos particulares devem ser objeto de regis
tro no Poder Público e nunca este sujeitar-se ao setor privado,
mero detentor de uma concessão de prestação de serviços, COM

fins lucrativos e exorbitantes como é O caso dos cartórlos, cu
joS titulares, em sua maioria, detém verdadeiras fortunas adqul
ridas em nome da exigência do Estado e às custas dos usuários ,

"a partir do na~cimento ~té a morte.

Como se sabe, OS altos custos dos serviços

cartorários têm impossibilitado o exercício dos direitos de uma
parcela expressiva de cidadãos menos afortunados que formam a

nossa sociedade.

e: DEPUTADO ENOC VIEIRA ~
~

VINICIUS'CANSANÇAO

1":1r--------------- rEXrotJUSTlFICAqio,------------ -r-t

Dá nova redação ao Art. 47 do Anteprojeto da Subcomissão
do Poder Executivo:

Art. 47 - As Constituições dos Estados adapta~

-se-ão ao Sistema de Governo instituído por esta Consti
tuição, no prazo e naforma que a lei fixar.

Excluir do § 2º, artigo 13, Seção I, Disposições Gerais, Capí
tulo I - Do Poder Judiciário a expressão: " ... desde Que lega.!.
mente investido na função", incluindo-se, em seu lugar, a se
guinte: " ... mediante concurso de provas e títulos, conforme
dispuser a lei".

JUSTIFICATIVA

D ~istema de Governo instituído por esta Cons
tituição tem aplicação imediata no plano federal. Será uma expe
riência salutar e um desafio aos atuais legisladores e governan
tes a adequação desse sistema de governo ainda na presente legis
latura.

JUS T I F I C A T I V ~

O acesso ao cargo de titular deve ser consegui
do mediante concurso de provas e títulos, visando-se desta fo!
ma evitar a perpetuação de famílias no cargo e até mesmo via
bilizar tal acesso Quando houver mais de um escrevente substi
tuto em igualdade "de condições fórmais para tal.

",..,--------------- TUTOIJUSTlfICAÇÃO--- -,

De igual modo, entendo, os Estados federados
devem, também, adaptar-Sé ao mesmo sistema, a fim de que haja
harmonia e uniformidade na implantação dessa experiência preconi
zada pela nossa Constituição.

o legislador federal deverá fixar a forma e o
prazo para a implantação desse sistema a nível estadual.

f:J VIN!CIU'S'"CANSANÇAO

r:-I--------- pLENAIIIIO/cOMISSÃo/sUBCOIllISSÃO- _

OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN

~
~

A mudança proposta não pode ficar somente a ni
vel federal, mas também no estadual e, talvez, até nos grandes M~

nicípios.

EMENDA: Excluir do artigo 2S? t inciso I', .~a Seção I - "Das Disposições

Gerais", do Capítulo I - "00 Poder Judiciário", a referência

a ff ••• do Ministério Público e ... 11

e , com pertinência à mesma questão,
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l!.J
Ao artigo 53 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Jud~

ciário e do Ministério Público, III-c, acrescente-se um parágrafo

OnLco com a seguinte redação:

os

da
da

junto

~
~

"Parágrafo Onico - Integram a Advocacia da UnLão

Procuradores da R~pública que optarem, os Assistentes Jurídicos
União, os Procuradores de Autarquias Federais, os Procuradores

Fazenda Nacional, os Advogados de OfíCLO e os Procuradores

ao Tribunal Marít1mo."

PJ AUTOR

~Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

tJ FLENAlftO/coutssio/SIJIJCOII'S$ÂO

Comissão da Organização dos Poderes e S:LStema de G:>verno

excluir do artigo 44, do Capítulo rII - "Do ~1inistério Públ.i
co l

' , ' a referincia a II do Poder Judicl~rio e .... 11.

JUSTIFICATIVA: Não se justificando a participação do Poder Judiciário
e do Ministério Público nos exames de habilitação da Ordem dos Advog~

dos do Brasil y também se mostra lnJustlflcável que dos concursos de

ingresso à Magistratura e ao Minlstério Público participem, como exª

minadores, Juízes e Promotores, numa intromissão que, mesmo recíprg

ca, não atende qualquer interesse. Esses concursos já têm razOável ã

bertura com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil. Além di2
so se estará exigindo o que pode ser até inconveniente. O Objet1vo da
emenda é, pois, afastar os membros ~o MinIstério Público àos concu~

sos de ingresso na Maglstratura e , a~nda e slmetricamente, afastar os

Juízes dos concursos de ingresso naquela Instituição, mantendo-se em

ambos os concursos a participação da Ordem dos Advogados do Brasil.

AUTOR---------------

tJsenador LOUREMBERG NUNES ROCHA
,..,.., PI.UIAIUO/CONI:5sio/suJCOMIS'io----------_,

• Com.ssão da Orgam.zação ôos Poderes e Sistema de G:>vemo

~
~

O artigo 45, 1tem III, do Anteprojeto aprovado pela

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério PUblico retira dos
Procuradores da Repúb11ca, por serem eles membros do Ministério P~

blico e, portanto, Promotores de JUstLça, a representação Judicial

da UnLão. A decisão tem embasamento histórico e doutrinário e visa
corrigir urna heresia que se vem praticando há anos, mas que agora e

ainda em tempo oportuno pode ser exorcisada.

no

fica

~---_---__-_-_-__ TEXTO/..usTlflr;Açio-----_------------,

~
~

"--"-V--~-"-l

LOUREMBERG NUNES ROCHA
5enaébr Ccnsntmnte

Permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto,
que os Promotores de Justiça, integrantes da Carreira do Min1stério
Público e denom1nados, atualmente, de Procuradores da República,po~

sam optar por 1ntegrarem a Advocacia da União, que chama aquele te~

to, impropriamente, de Carreira Jurídica de Representação Judicial

da União.
Sou pela tese cont1da no texto aprovado e aqui refe

renc1ado. Deve constar dos anais desta Assembléia Nacional Consti

tuinte sugestão de minha autoria, contendo a mesma tese que, adblhi
da em outros termos, se 1nsere entre as matér1as que subiram ao ex;

me desta ComLssão Temática. MinLstério Público é uma C01sa d1stin:
ta da Advocacia e sua estrutura deve estar vinculada a matéria per
tinente ao Poder Jud1c1âr1o. Jamais ao Poder Execut1vo, corno ocor

re no texto da ConstLtu1ção vigente.

Acolhida a tese e retirada do Ministér10 Públ1co a R~

presentação Judicial da Un1ão, nada deve imped1r, entretanto, que

possam os membros do Ministério PUblico optarem por integrar a Adv~

cacia Cunsultiva da União de que trata o Decreto n9 93.237, de 08
de setembro de 1986.

g este o espírLto, e a lógica evidentemente da Emenda

que ora encaminha a esta douta Comissão, na certeza de seu acolhi
mento unânu.ne ,

Por oportuno, esclareço que estou encam1nhando outra

emenda, com texto direcionado ao Capítulo liDo Poder Executivo", cr!.

ando a Advocacia da União no texto ConstitucLonal, posto que a mes

ma Já existe na legislção ordinária, antes referida.
Mas, corno os advogados da União assumem, também, a

Advocacia Contenciosa, é Justo contemplar a matéria no elenco das
diSpos1ções const1tucLona1S. g a JustLficação.

,..,.., PLENAAIO/COMISSÃo/$UBCO..l~9io----------_,

• Comissão da OrganLzação dos Poderes e Sisterras de Governo

rsenador LOUREMBERG NUNES ROCHA

O tratamento, a nível constitucional, da AdvocacLa de E~

tado, tem por obJetivo discLplinar uma atividade da mais alta Lmpor
tância para o Estado.

Com efeLto, à AdvocaCLa cabe, prec1puamente, zelar,
âmbito do Execut1vo, pela observância da Constitu1ção e das leis do

País e exercer todas as atividades de natureza jurídica.
A Advocacia da União é a at1vidade ou o exercício da pr~

de advogado por tLtulares de cargos ou funções públ1cas priv~

Esse Capítulo, que trata DO MINISTtRIO POBLICO,

acrescido de art1go, com a redação:

Art. 47. A advocacLa da União, dos Estados e do
Distrito Fedaral, que exercerá a representação Jud2c~al

e os serv~ços de consultor~a jurídica, será regulada por

lei.

Art. 18. A Advocacia da umâo compreende a Consu1:.

toria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da Fazen
da Nac10nal, as Consultor~as Jurídicas dos ~~n~stér~os e

as Procuradorias-Gerais das Aut.arquaas FederaLs"

O Título "DO MINISTtRIO POBLICO· do Anteprojeto da subc2.

missão do Poder JudicLár10 e do Min1stér10 Público (III-C), passa a

ter a seguLnte redação:

"DO MINISTtRIO POBLICO E DA ADVOCACIA DE ESTADO"

fissão
~

tivas de Bacharel em DLreLto, na Administração PÚblLca, sendo, de~

tarte~ a melhor expressão para denominar o corpo de Advogados do Es

tado ou o conjunto de cargos e carreiras privativos de Bacharel em

Direito, que, nos d1versos entre públ~cos, tem por fina11dade, asse

gurar, no seio da AdmLn1stração e no interesse maLor da coletivLda

de, o primado da lei, da ordem e da justiça e zelar pela f LeI obser
vânc1a da Const1tuição e das 1e1s do p~ís.

No âmb1tO federal essas razões jUst1f1cam o tratamento, a

nível constitucional, sem qualquer aumento da despesa, da Advocacia

da União, composta pela douta ConsultorLa-Geral da RepúblLca, pela
ProcuradorLa-Geral da Fazenda Nacional, pelas Consultorias Jurídicas
dos MinLstérios e pelas ProcuradorLas das autarquLas federaLs.

LOUREM~
Senador Constituinte

= TEXTO/~USTlf'leAçio_---------------__,

Inclua-se no texto do ANTEPROJETO DO PODER EXECUl'IVO, da 5ubco
missão do Poder Executivo (IIl-B), no art. 37, que trata das competências dos MX
nistros de Estado, o seguinte 1tem rr, renunerando-se os demais:

"TI - norrear o titular àJ órgão encarregado da representação
judicial e extrajudicial da União, relab.vanente às matérias
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de competêncaa do respechvo Ministéno, cuja estnltura e atr!
buições serão fixadas em Lear "

za com as funções de I~scal da lei e de sua espec~f~cidade const~tu

cianal.

r:-.----------------TIEXTO/,ruSTlfICAÇÃO----------------,

"00 PODER EXECtJrIVO

Acrescente-se ao Anteprojeto pela Subcom~ssão do Poder Execut~vo,

III-b, com a necessária renumeração, a Seção IX "DA ADVOCACIA DA

UNIÃOII, igualmente renurnerando-se os demais art1gos.

A sugestão el~m~na o conf11to de funções, na ambigü~

dade representativa atr~buida ao Ministério Público, e dota a União

de meios pficazes e ef1cientes no resguardo de seus d~reitos.

EMENDA
300351-5

'Í...-'-..,,-"-..--Q.. '\.-A...{>

LOUREMBERG NUNES ROCHA

Senador Constituinte

Portanto, do ponto de vista teórico e doutrinário, a

representação judicial de União deve caber, com exclusjv~dade, aos

Procuradores da Fazenda Nac10nal, em matér1a finance~ra, tr1butár1a

e pat.ra.monLal ,

Outrossim, l~bera o Ministér~o Público da União para

exercer, em sua plen~tude, as nobres funções que lhe são reconheci

das pela doutr~na e destinadas pela Const~tuição Federal e evita a

possibilidade de a Fazenda Nacional ficar sem defesa quando preval~

cer, em determinadas causas, a função de M~nistér~o Públ~co sobre a

de Advogado.

Cumpre notar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Naci~

nal, de tradição secular, está, presentemente, estruturada em todas

as Unidades Federadas e nas princ~pa~s comarcas do inter~or, dete~

do, em consequênc1a, larga experiência no trato dos misteres que lhe

são cometidos.

f"CO Pl.ENAAIO/cOloll'SÃo/sUBCOMISSÃO

~nussão da Organização dos Poderes e sisterra de Governo

tJ AUTOR

~Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

g:!!.~!!K!f~~~Q.

O ANTEProJEID 00 PODER EXECtJrIVO, elaborado pela Eminente Sub
conussão do Poder .Execuhvo, trata dos Míru.stiros de Estado, de suas aqww.ções·;
de seus deveres e de suas responsabi.l.adades,

Atualnente a-representação dos interesses da União, judací.al, e
extrajudicialnente, incumbe a órgãos centrahzados, que, tcdavia, têm acesso aos
autos administrat~vos .e d8ITlaJ.S docurrentos púbhcos sorrente por mterpostas auto
ridades. Assim, tanto os partivulares quanto o Governo se vêem enredados nas gros
sas rralhas da burocracia, tomando altarrente rroroso quaisquer procediIrentos rela
tivamante aos negõc10s ou litigios entre a Adnumstração e os particulares. Por
outro lado, toma-se quase arrposs'íval, exercer algum tipo de controle sobre os
atos de representação dos mteresses púbhcos, a não ser quando consumados,bcan
do fuficü ou, até nesno, 1.!1pOssivel a sua reparação, se'ja pelos efeitos patrl:
rroniais, seja pelos danos socaaí.s à nação em geral. -

• No ârIDito Federal, a' representação judíoaal, da União vem sendo
atribuida ao ~sténo público, o que, por sa , é urra absurda mcompatibilidade
com os principios que devem nortear as nobres e relevantes atribw.ções do orgão
- autonomia e independência. Conforrre derronstram as inÜJreras propostas apresenta
das, endossando a opíruâo pacffaca dos ilustres rrerrbros do Mlru.stério Púbhco-;
por mternÉfuo das respectivas assocaaçôes de classe, não deve o M1n~sténo Pú
blico imiscuir-se na defesa ou representação de interesses de rrera gestão aéIniJ:
nistrativa. -

Assim, com a proposta de Errenda, pretende-se a descentraliza
ção das atividades de representação judic~al e extirajudacaal, dos mteresses clã
União, atzabuando-as aos órgãos jurifucos de cada 1"~stério, reãatavarrente às
respectivas conpatêncaas admJ.nistrahvas, redundando em beneffcaos diretos para
a commadade, que terá abreviada a ci.rculaçâo de autos e docurrentos de seu inte

resse, assam corro dará mais agilidade e efic~ência aos atos admíru.stiratavos da
representação_do Governo, liberando o Min~stério Público para as suas altas e re
levantes funçoes, e fazendo subrreter essas atavfdades ao nesno regima de contrõ
le e responsabilidade de que tratam os artigos 39 e 40 do Anteprojeto. -

Finalnente, cabe lenbrar que todos os Mmsiténos são dotados
de órgãos jurifucos -Consultorias Jurifucas -, com as respectivas categonas de
servadores, devidarrente habihtados - os assistentes jurfdacos da União, cujos
cargos são privativos de bacharêa,s em di=to e providos madiante concurso púbh
co de provas e titulos. -

No Ministério da Fazenda existe a Procuradona-Geral da Fazen
da Nacional, que, a par de suas atavadades especffacas , exerce, cumulativamente-;
as funções de Consultona Jurifuca daquela Pasta.

Portanto, além de todas as vantagens já descntas, a aprovação
desta proposta aproveatarãa o corpo de advogados da União, Já existente, ser re
presentar qualquer aumanto de despesa, alias, pela econonua de etapas na burocrã
cia, repesenta sigru.f~cativa dimJ.nw.ção de despesa púbhca. -

Os Estados, rrais evoluidos nesse aspecto, de há mn.to provaden
ciaram a separção de funções entre aquelas prôpraas de Ministério Público e as
de defesa de interesses d!,: gestão da Ac1rrun~stração Púbhca, com excelentes resul
tados, quer para os cidadãos, prmcipais afetados, quer para a estnltura públl:
ca. -

_ ~ Em suma, a I?resente proposta de Errenda não é apenas uma suge.§.
tao teõnca ou mararrente academica. t: o aproveitamanto para a estnltura do Exe
cutivo da Un~ das múltiplas experãêncaas vivida pelos Estados, cujo sucesso,"
em todos os senb.dos, é o pzíncapal, faador' de sua oportunidade e justaça,

ID~
Senador Consb.tuinte

SEÇÃO IX = Da Advocac~a da União

Art~go 45 - A lei organizará a Advocac~a da União na Administrê,

ção Federal fureta e mchreta, e seus mtegrantes,

admitidos madiante concurso púbhco de provas e tI

tulos, exercerão, pnvat~vamante, a Ad1:ocacia CO!'.
tenc10sa e Cunsul.tava;"

r:-. TEltTOIJUST1F1CAÇ;.O -,

Acrescente-se ao AnteproJeto aprovado pela Subcomissão do Poder Exe

cutivo, IIl-b, nas suas dispos1ções trans1tórias, um artigo com a

seguinte redação:

PJ AUTOR

~Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA

r.l-----------::: PLENA"IO/COlollSSÃo/sUBCOlllI9SÃO------------,

missão da Organ~zação dos Poderes e Sisterra de Governo

EMENDA
300350-7

Do AnteproJeto assinado pelo Relator, Senador José F~

gaça, não figurou qualquer referênc~a à organização da Advocacia da

União, providência que se faz necessár~a e ~ndispensável para a haE

mon~a dos textos que resultaram respectivamente das Subcomissões do

Poder Executivo e do Poder Judic~ár~o e do Ministério PUblico.t:que,

atualmente, a advocacia da União é contenc~osa quando exercida pelos

integrantes do Sistema da Advocacia Consultiva da Un~ão, de que trê,

ta o Decreto n9 93.237, de 8 de setembro de 1986.

"Art. 50 A Fazenda Nacional, em matéria finance!,

ra, tributária e patrimonial, será representada, Jud~c1al e extraju

dicial, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nac~onal, ~ntegrantes da

Advocacia da União, na forma da lei."

t: certo que o M~nistério Público se desvaa de suas fu~

ções singulares quando, v1Dculada ao poder Executivo, exerce, para

este, a Advocacia da União perante os Juizes e os Tribunais de Ju~

tiça.

~ notória e tem sido proclamado pelos ma~s eminentes

juristas que a defesa de ~nteresses patr~moniais, a~nda que da pró

pria União, como ativ~dade peculiar de advogado, não se compatibil!

As princ~pais Un~dades da Federação Já estabeleceram

e organ~zaram as Advocac1as do Estado - 1ndependentes, desv1ncula

das, sem qualquer envolvimento com o M~nistér~o Público. A União Fe

deral, que dispõe de uma estrutura organizada para o exercicio de

sua Advocac1a, insiste em usar o Ministério Públ~co para aquela fi
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nalidade, fato que, dout~~nária e histor~camente, merece severa cr!
tica e imed~ata repulsa.

o M~nistério Públ~co não pode ser parte em um proce~

50 na condição de Advogado e de parte, quando nele se ~ntegra como
representante da sociedade e na qualidade de f~scal da le~ e.de sua
correta aplicação.

A dúplice função, atualmente exerc~da pelo M~nistério

Público, é uma heresia que esta Assembléia Nacional constitu~ntep~

c~sa corrigJ.r.

Sendo imprópria a representação da União em Juízo atr~

vés do Ministério públ~co, é de se sent~r a necessidade de se organ!
zar a Advocacia da un~ão, na estrutura do Poder Execut~vo. e o que

. proponho através desta Emenda adit~va, tomando por base o S~stema da
Advocac~a Consultiva da união, de que trata o já mencionado Decreto
n9 93.237, de 8 de setembro de 1986.

Assim, se adotada esta minha Emenda, OS atuais Assi~

tentes Jurídicos, Procuradores de Autarqulas Federa~s, Procur~dores

da Fazenda Nacional, Advogados de OfíCl0 e Procuradores Junto ao Tr~

bunal Marít~mo, assumí.m.am a Advocacia da um.âo , na qualidade de Adv9.

gados da Un~ão, pará o exercício da Advocac~a Consultiva e da Adv9.

cacia Contenciosa.

Além do malS, a Subcomissão do Poder Jud~ciár~o e do

Ministér~o Público, conforme Artigo 45, item 111, do AnteprOJeto ~

provado, decidiu retirar do M~nistério PUblico a representação jud!
cial da União, sem que a Subcom~ssão do Poder Execut~vo, de sua paE
te, adotasse a med~da ajustadora da situação, criando a Advocaciada
União. Este lapso precisa ser corrig~do, agora, por esta Com~ssão

da Organ~zação dos Poderes e Sistema de Governo. e o que peço por
necessário e indispensável.

menta, alternadamnetB. Para isso, nos casos de mereciemnto
o acesso Far-seá por concurso curricular aberto aos magis
trados, sendo aproveitado o melhor classifcado. Em se trã-

tando de ant~guidade, que se apurará na última entrância,o
Tribunal de Justiça nlo poderá recusar o JU1Z mais an~igo;

V - na composição de qualquer t"ibunal, um quinto dos lu
gares será p~eenchido por advogados , em efetivo exercício
da profissão e membros do Ministér~o Públ~co, todos de no
tório mereciemnto e reputação llibada, com dez anos, pelo

menos, de prática forense. Escolhido um mebro do Ministé
rio Público, a vaga seguinte se"á preench~da por aovogadc.
Em q~alquer caso , o acesso dependerá de conruso curricu 
lar, em lista triplice dos melhores candidatos ;
VI - os magistrados serão noemados pelo Govrenador do Esta
do, respeitados os dispositivos deste rtlgo .

PARAGRAFO úNICO . Os vencimentos dos Desembarg~

dores serão fixados em quantia não inferior à que recebem,
a qualquer titulo, os Secretarios de Estado, não podendo'
ultrapassar, porém, PS flxados para os Ministros do Supre
mo Tribunal Fedreal; e os demais juizes vitalícios, com di
ferença não excedente de_dez por cen~o de uma para outra

entrancia, atrouindo-se aos da entrância mais elevada não m~

nos de noventa e cinco por cento dos vencimentos dos desem 
bargadores .

Art. Só por-porposta do Tribunal de Justiça pod~

rá ser alterado o número dos seus membros e os de qual que: '
Tribunal.

Art. A lei poderá criar, mediante propqsta do Tribu

nal de Justiça , Tr~bunais ~nferiores de segunda entrância,
juizes de paz temporario e juizes militares estaduais

e a just~ficação.

~ >.....l.... R:.'-<"'.A--J:
LOUREMBERG NUNES ROCHA

Senador Constituinte

PARAGRAFO úNICO - A Justiça Militar Estadual, cons
tituida em primeira ~nstância pelos Conselhos de Justiça
têm competência para processar e julgar os integrantes das
pol~ciasmilitares , nos crimes militares definidos em lei .

Art. Cabe ao Tribunal de Justiça dispor, em r~solu

ção , pela maiOria absoluta de seus membros, a alteração do
número de seus mebros dos Tribunais lnferiores de segunda '
instância

TlXTOIJ.uS,lfICAÇio------------------,

DOS TRIBUANIS ~ JUIZES ESTADUAIS

Dê-se à Seção VIII do capo I do Anteprojetó da Subcomissão do

Poder Judiciário a seguinte redação :

Art. O Tribunal de Justiça do Estdao elaborarrá sua
porposta orçamentaria , que será encaminhada à Assemoléia '
Legislativa do Estádo juntamnete com a do GoveTno do Esta 

do.

PARAGRAFO úNICO . As dotações orçamentarias do Tri
buka de Justiça do EStado ser-lhe-Io entregues pelo Governo
do Estdao , mensalmente, em duodécimos •

Art. Compete aos Tribunais Estaduais eleger os Pre
sidentes e demais titulares de sua direção .

EMENDA

300352·3

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

COMISSAO DA ORGANIZA AO DOS PDDRES E SISTEMAS DE GOVERNO

~~ 'LlNAIUO/COMISSÃO/SUBC01USSÃO-----------

Art. Os Estados or~anizarão a sua Justiça,observa
das as peculiaridades locais e os dispositivos seguintes : JUSTIFICATIVA

I - o ingresso na magistrarura de carreira dar-se-á medi
ante concurso de provas e títulos, realizado pelo Tribunal

de Justiça, com a colaboração do Conselho Seccional da Or
dem dos Advogados do Brasil, e a ele semente s~rão adm1ti
dos candidatos com cinco anos, no mínimo, de prá~ica fore~

se
11 a promoção de juizes far-seá de entrância em entrân 
cia, por antiguidade ou por merec~mento, e no segundo caso
dependerá de lista triplice organizada pelo Tribunal de
Justlça :
111- o Juiz só podra'ser pormovido após dois anos de exer
cício na respectiva entrância ;
IV - o recrutamento dos juizes dos Tribunais de Justiça de
segunda entrância far-se-á por antiguidade e por mereci -

O Anteprojeto foi bastante ideológico e afas _
tou-se das tradições constitucioanis brasileiras. devemos fazer
com que certos princípios fundamneta~s sejam resguardados.

Se elaborarmos uma Crata Constituciona muito
distanciada das tradições, certamnete estaremos introduzindo um

elemento de oonfusão perante o indivíduo comum, o cidadão que
não é muito letrado e que já acostumou-se com certas estruturas
No caso do Poder Judiciário, o homem do povo já conhece razoa~

velmente as atribuições de cada órgão e certamnete ficaria con
fuso com as novldades previstas no anteprojeto.

" /
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[íJr-------------- AUTOR--------------
[- CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r:;,--------- PLENAAIO/COi,lISSÃo/sU8COMISSÃO------------,

COMISSI\O DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300353-1

Art. Os juizes de direito exercerão as funçãos de
juizes eleitorais, com jurisdição plena e na forma da lei

r:-r--------------- TEXTOfJUSTltlC,\1;io------------

Dê-se à Seção IV do capítulo I do Anteprojeto da Sucomissão

do Poder Judiciário esta redação

PARAGRAFO úNICO . A lei poderá outrogar a outros '
juizes competência para funções não-decisórias •

Art. A lei estabelecerá a competência dos Juizes
e Tribunais Eleitorais, incliundo entre as suas atribuições:

SEÇAO IV

DOS TRIBUNAIS ~ JUIZES ELEITORAIS
- o gregistro ecassaçaõ de registro dos Parti

dos Políticos, assim como a fiscalização das suas finanças;

Art. São as seguintes as categorias de órgãos

da Justiça Elejtoral :

11 - a divisão eleitoral do País:

111- o alistamento eleitoral

I _ Tribunal Superior Eleitoral
'lI _ Tribunais Regionais Eleitorais

111- Juizes Eleitorais
IV - Juntas Eleitorais

PARAGRAFO úNICO . Os Juizes dos Tr1bunais Eleito

rais, em número de sete, são vitalícios.

Art. O Tribunal Superior Eleitoral com sede na

Capilal da União, compor-se-á :

mediante eleição ,pelo voto secreto ;

IV - a fixação aas datas das eleições,quando não
determinadas por disposição constitucional ou legal ;

V - o ~pocessamento e apura6ão das eleições e
a expediçaõ dos diplomas ;

VI - a decisão das argu1çoes de inelegibilidade,
VII- o processo e julagamento dos crimes eleito

rais e os Que lhe são conexas, bem como as de habeas CO!
pus e mandada de segurança em matéria eleitoral ;

VIII- o julgamento das reclamações relativas a o
brigações impostas por lei aos Partidos Politicos ; e

IX - a anulação de diplomas e a perda de manda 
tos eletivos, qunado comporvadamnete obtidos com abuso'
do podr econômico ou do poder politico ;

a) de três juizes escolhidos pelo Supremu Trl

bunal Federal e

b) de dois juizes,escolhidos pelo Tribunal Fe

deral de Recursos .

Art. Das decisões dos Tribunais Regoinais Eleit~

rais somente caberá recurso para o Tribunal Superior E 
leitoral , Quando :

_ Mediante eleição pelo voto secreto :

a) de dois juizes dentre os desembargadores do

Tribunal de Justiça ; e

Art. Haverá um lribunal Regional Eleitoral na Capi
tal de cada Estado e no Distrito Federal

b) de dois juizes dentre os juizes de direito,
escolhidos pelo Tribunal de Justiça .

Art. Os Territórios Federais do Amapá,Roraima e
Fernando de Noronha ficam sob a jurisdiçaõ,respectivamnete
dos Tribunais Regionais do Pará, Amazonas e Pernambuco.

Art. São irrecorriveis as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral,salvo as que contrariem esta const1tui
ção e as denegatórias de habeas corpus,das quais caberá p~

ra o Supremo Tribunal Federal .
JUSTIFICATIVA

O Anteprojeto foi bastante ideológico é afastou
se das tradições comstitucionais brasiieiras. devemos fa
ser com Que certos principias fundamentais sejam resguarda
dos. Se elaboramos uma Carta Constitucional muito diferen:
te das tradições, certamnete estaremos introduzindo um ele
mento de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão QU;
não é muito letrado e que já àcostumou-se Com tais estrut~

raso No caso do Poder Judiciário, ~ homem do pOV já conh~

ce razoavelmente as atribuições de cada órgão e ficaria co~

fuso com as novidades apresentadas no Anteprojeto.

rança .

- forem proferidos constra expressa disposi -
ção de lei

11 - ocorrer divergência na interpretação de lei
entre dois ou mais Tribunais Eleitorais i

111- versarem sobre inelegibilidade ou expedição
de diplomas ,.nâs eleições federais e estaduais ;

. IV - anularem os diplom~ou-decretarem a perda
de mandadtos eletivos federais ou estaduais ;

V - denegarem habeas corpus ou mandado de seg~

de
ido -

11 - por nomeação do Presidente da República,
dois dentre seis advogados de notavel saber juridico e
neiadde moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal

PARAGRAFO úNICO. O Tribunal Superior Eleitoral ele

gerá seu Presidente e Vice-Presidente entre OS três Minis
tros do Supremo Tribunal Federal

11 _ de Juiz Federal , escolhido pelo Tribunal Fe

deral de Recursos ; e

PARAGRAFO úNICO . Os Tribuansi Regionais Eleitorais

compor-se-ão

111 - por nomeação do Presidente da República, de dois de~

tre seis advogados de notavel saber juridico e idoneiadde mo
ral, indicados pelo Tribunal de Justiça

TEXTo/JuSrlrlcA;.i.o

11 , Artigos 14,15,16 e 17 , do Capo I do
do Poder Judiciario esta redação :

PARAGRAFO úNICO . O Tribunal Regional Eleitoral e
legerá Presidente um dos dois desembargadores do Tribunal de
Justiça, cabendo ao outro a Vice-Presidência .

Art. A lei disporá sobre a organizaçao das juntas
eleitorais, Que serão presididas por Juiz de Direito e cujos
membros serão aporvados pelo Tribunal Regional Eleitoral e

nomeados pelo seu Presidente.

f:J CONSTITUINTE NILSONu'G"I-ãSON------------]

---------- rLt:'jAIllO/cOIJI:lSÃo/sUDCO\lISSÃo _

COMISSIIO OE ORGANIZAÇAO 005 POOERES E SISTE~fA ~~ GOVER~;;---:J

r:;: -
Dê-se à Seção

da Subcomissão

~
~



094 • DI· Comissão da Organização dosPoderes e Sistemade Governo

~ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 14 O Supremo Tribunal federal, com jurisdição
em todo o território nacional, compõe-se de onze Ministrqs
cujo número só podrá ser alterado por proposto oe iniciatl
V~ rln nróorio Tribonôl

PAR~GRAFO ONICO Os Ministros serão nomeados pelo
Presidence da República, depois de aprovada a escolh~ oelo
Senado federal, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco
anos, de notavel saber jurídico e reputação ilibada.

Art. 15 Compete ao Supremo Tribunal Federal :

I - processar e julgar originariamente :

a) nos crimes comuns, o presidente e o Vice-Presi 
dente da República, os Deputados e Senadores, os Ministros
de Estdao e o Procurador-Geral da República i

b) nos crimes comuns de responsabilidade, os Minis
tros de Estado, os membros dos Triounais Superiures da U 
nião e dos Tribunais de Justiça dos Estados, dos Terri!ó 
rios e Distrito federal e os chefes de missão diplomática'
de cara ter perm9nente ;
cl Os litígios entre Estados estrangeiros ou organismos i~ I

ternacionais e a União, os Estados, o Distrito Federal e Ter 
ritórios ;

dl As causas e conflitos entre a União e os Estdaos ou te!
ritórios ou entre uns e outrps, inclusive os respectivos ór
gãos de administração indireta ;

elOs conflitos de jurisdição entre quaisquer Tribunais e
entr~ T~ibunal e Juiz de primiera instância a ele suoordinado;

fl Os conflitos de atribuições entre autoridades adminis 
erativas e judiciárias da União ou entre'autorioades judiciárl
as de um Estdao e as administrativas de outro, ou do Distrito
Federal e dos territórios, ou entre as destes e as da União;

g) A extradição requisitada por Estado estrangeiro e a ho
mologação das sentenças estrangeiras ;

hl O habeas corpus, quando o coator ou o paciente for Tri
bunal, autoridade ou fuoncionario, cujos atos estejam sUJeieoa
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se tr~

tar de crime sujeito à m:sma jurisdição em única instância;
i) Os mandatos de segurança contra atos do Presidente da

República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo
Tribunal Federal , do Conselho Nacional de Magistratura,do Trl
bunal de Contas da União, ou de seus Presidentes a do Procura
dor-geral da República, bem 'como os impetrados pela União con
tra atos de governo estaduais ;

jl A representaçlão do Procurador-Geral da República
por inconstitucionalidade ou para interpretação de lei ou
ato normativo federal ou estadual ;

11 As revisões criminais e as ações rescisórias de
seus julgados ;

m) A execução das sentenças , nas causas de sua com
petência originaria , facultada a delegação de atos proce~

suais ~

11 _ julgar em recurso ordinario :
al As causas em que foren partes Estado estrangeiro,

ou organismo internacional, de um lado, e de outro, Munic!
pio ou pessoa domiciliada ou residente no País .

b) Os habeas corpus decididos em única ou última ins
tância pelos Tribunais Federais ou Tribunais de Justiça
dos Estdaos, se denegatória a decisão , não podendo o re 
curso ser substituído por p~dido originaria :

elOs crimes PQliticos ;
dl A ação penal, julgada pelo Superior Tribunal Mi

litar,q uando o acusado for Governador ou Secretario de Es

tado

111- julgar mediante recuso extraordinario, as causas decl
didas em única ou última instância por outrps tribu'

quando a decisão ~ecorrida :

a) Contrariar dispositivo desta Constitui~ão ou negar
vtgência de tratado ou lei federal ;

bl Declara~ a inconstitucionaliadde de tratado ou ~ei

federal ;
cl Julgar váli~a ,ei ou ato do governo local contest!

do em face da Constituição ou lei federal ; ou
d) Der a lei federal interpretação divergente do que

lhe tenah dado outro Tribunal ou o próprio Supremo Tribunal'
Fed~ral .

PARAGRAFO ONICO . Caberá ainda recurso extraordinario
quando o SupremoTribunal Federal considerar refevante a que~

tão federal resolvida .

Art. 16 O Regimento Interno do Supremo Tribunal Fede
ral estabelecerá o processo dos feitps de sua competência o
riginaria ou de recursos e da arguição de relevância da que~

tão federal

Art. 17 O Conselho Nacional da Magistratura, com sede
na Capital da União e jurisdição em todo o território nacio
nal , compõe-se de cinco Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral de Recursos; 'um Ministro do Tribunal SUperior do Traba 
lho, um Desembargador de Tribunal de Justiça dos Estdaos e
um representante do Conselho Federal da Ordem dos Adv09ad9s'
do Brasil, por este eleito, para servir por tempo certo, du
rante o qual ficará iJlcoJ3ativel com o exercic~ advocac ía .
PAR~GRAFO DNICO . Ao Conselho cabe conhecer de ~eclamações

contra membros de Tribuansi , sem prejuizo da competência r

disciplinar destes, podendo rever processos ordenados con
tra juizes de primeira instância e, em qualquer caso,dete~

minar a disponibiliadde ou a aposentadoria de uns e outros,
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço .

JUSTIFICATIVA

O Anteprojeto foi bastante ideológico e afas
tou-se bastante das tradições comstitucionals brasileiras. dev~

mos fazer com que certos rpincipios fundamentais sejam resguar
dados.

Se elaborarmos uma Carta Constitucional muito
distanciada das tradiçoes, certamente estaremos intorduzindo um
elemento de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que •
não é muito letrado e que já se acostumou com certas estrutur~.

No caso do Poder Judiciario, o homem do povo já conhece razoa _
velmente as atribuições de cada órgaõ e certamente ficaria con
fuso com as novidades Que o anteprojeto apresenta .

Art. Os estados organizarão a sua Justiça,
observadas as seguintes normas:

- Os cargos iniciais da Magistratura, de
carreira serão providos por ato do presidente do Tribunal
de Justiça ~ediante concurso público de provas e títulos
orga~izado pelo tribunal, e verificados os requisitados fi
xados em lei, inclusive os de idoneidade moral e de idade
a vinte e cinco anos, com a participação do conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, podendo a lei
exigir dos candidatos prova de habilitação em curso de pre~~

ração para a magistratura;

11 - a ~romoção dos Juízes de primeira instância
incumbirá ao Tribunal de Justiça e far-se-á de entrância a
entrãncia por antiguidade ~ por merecimento,



111 - o acesso aos Tribunais de segunda instância
dar-se-á p~r antiguidade e por merecimento, alternadamente;

IV - na composição de qualquer Tribunal, 1/5 dos
lugares será preenchido por advogados e membros do Minist~

rio Publico, todos de notário merecimento e reputação ilibi
da, com vint~ anos, p~o menos, de prática forense;

IX - Em caso de mudança da sede do juízo, será facul
tado ao juiz remover-se para ela ou para comarca de igual en
trância, ou obter a disponibilidade com vencimentos integrais.

x - os vencimentos dos Juízes vitalícios serão fixa
dos com qiferencia não excede~te de 10% de uma para outra en
trância, atribuindo-se aos de entrância mais elevada não menos
de 95% ( noventa e cinco por cento) dos vencimentos dos de
sembargadores, assegurados a estes, vencimentos não infermre~

aos que percebem os Secretários de Estados.

JUSTIFICATIVA

o Anteprojeto foi bastante ideológico e afa~

tou-se das tradições constitucionais brasileiras. Devemos f~

zer com que certo? principios fundamentais sejam resguardados.
Se elaborarmos uma'Carta Constitucional muito

distanciada das tradições, certamente estaremos introduzindo
um elemento de confusão perante o individuo comum, o cidadão
que não é muito letrado e que se acostumou, d~rante sua vida,
com certas estruturas. No caso do Poder Judiciário, o homem
do povo já conhece razoavelmen.e as atribuições de cada órgão
e certamente ficarias confuso com as novidades que o antepr~

jeto apresenta.
V - compete privativamente ao Tribunal de Justiça

processar e julgar os membros dos tribunais inferiores de
segunda instência, os juízes de inferior instância e os mem
bros do Minsiterio Público dos Estados nos crimes comuns
e nos de resposabilidade, ressalvada a competência da Justi
ça Eleitora-l;

VI - nos casso de impedimento, férias, licença ou
qualquer afastamento, os membros do tribunal serão substi
tuiddas, sempre que possível, por outro de seus componentes,
sem acréscimo de renumeração. ~ lei estadual regulará a fo~

ma e os casos qm que poderão ser convocados, para a subst!
tuição, juízes não pertencentes ao Tribunal;

VII - cabe privatibamente ao tribunal de Justiça a ini
ciativa de propor á Assembléia Legislativa do Estado proje
to de lei alteração da organização e' da divisão judiciária ~
vedadas emendas estranhas ao objeto da oroposta, ou que
determinen aumento de despe~as;

VIII - nos Tribunais de Justiça com número superiõr a vinte e
cinco desembargadores poderá ser constituído órgão, com o mínimo de onze
e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições
adminsitrativas e jurisdicionais de competência do Tribunal
pelno, bem como para uniformizar a jurisprudência, no caso
de divergencia entre suas câmaras, turmas, grupos ou seções.
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I - Tribunal Supericr do Trablaho
11 - Tribunais Regionais do Trabalho
111- Juntas de Ccnc:liaçãc e Julgamentc

§ lº O Tribunal Superior do Trabalho será ccmpcsto de vi~

te e cinco Ministros , nomeados peIo presidente da Repúbliuca

sendo
a) Dezenove togadps e vitalicios, nomeados pela Presidencia

da República, depois de aporvada as escclha pelo Senado'
Federal, sendo onze entre magistradcs da Justiça do Tra
balho : quatro entre advogados no efetivo exercício da
profissão ~uatro entre mebros dos Ministerios Públicos

da Justiça do trabalho , maiores de trinta e cinco
anos, de notavel saber ~uridico e reputação iliba

da.

b) Seis classitas tempor&rios, em representação pariL~

ria dos empregadores e dos trabalhadores, ncmeados'
pelo presidente da Repúolica, de conformidade com a
lei, dispuser e vedada a reconduçâo.

Art. ALei fixará o número de Tribunais R~

gionais do Trabalho e r~spectivas sedes e institui
rá as Junats de Conciliação e Julgamento, podendo
nas Comarcôs onde não. forem instituidas atribuir
sua jurisdição aos Juizes de Direito •

PARAGRAFO úNICO . Poderão ser criados por Lei outros ór

gãos da Justiça do Trabalho.

Art. A lei disporá soore a compOSiçao, in
vestidura, jurisd1çãc, competencia, garóntia5 e
condiççeos de exercicio dos órgãos da Justiça do
Trabalho, assegurada a paridade de representação
de empregadores. e t!abalhadores •

PARAGRAFO úNICO • Os Tribunais regioanis do trabalho s~

rão compostos de 2/3 de juizes togado~licios e 1/3
de juizes classitas temporários, assegurada entre os ju!
zes togados a participaçao de advogados e membros do Mini~

tério Público da Just1ça do trabalho

Arta Os juizes classitas temporários serão nGmcadcs
pelo Presidente da Repúolica, de conformidade com
a Lei, dispuser e vedada a recondução.

Art. Compete à Just1ça do trabalho oonciliar e jul
gar os dssídios 1ndividuais e coletivos entre empr~

gadore~ e trabalhadores, med1ante Lei outras contr~

vets1as oriundas de relações de trabalho.

§ lº as decisões nos dissídios coletivos esgotadas as ins
tâncias conci11atórias e a negociação entre partes, pode 
rãoe stabelecer normas e condiçeos detrabalho

§ 2º Nas condições a que se. refere o § anterior , a ey.ecu
ção faz-se-á independentemente da publicação do acordão e
a suspensão liminar dela quando autorizada em lei, será de
C1dida em Plenário pelo Tribunal Superior do Trabalho .

JUSTIFICATIVA

______________ T.EXTO/,j':l$Tlrl~MÇi.~-----.-----------------.

Art. Os órgãos da Justiçe do traoalho são os
seguintes :

Dê-se à Seção V do Capítulo I do Anteprojeto da
Subcomissão do poder Judiciário esta redação

SEÇAO V
DOS TRIBUNAIS E JUIZES DO TRABALHO

__. ..t'TOII------------.-~

~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

LcOMiSSAÕDAO~A~~'~~·ç~';u 't~~~~u~~~_·~~-G~VERNO----·-]

EMENDA
300356-6

O anteprojeto foi bastante ideológico e afa~

tou-se das trad1ções constitucionais brasileiras. Devemos fezer
com que certos pirncipios fundamentais sejam resguardados.

Se elaborarmos uma Carta Constitucional mui
to distanciadô das tradições, certamente esteremcs introduzindo
um elemento de confusão perante o 1ndivíduo comum, o cidadão ,.
que não é muitc letrato e já se acostumou duranet sua vida com
certas estruturas. No caso do Poder Judiciário Já conhece razo
avelmente as atribuiçõesd ecada órgão e certamnete ficaria con
fuso com as novidades apresentadas no Anteprojeto .
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EMENDA
300357-4

, T(),TOIJIJ"'tlf'fe4~:O----- - ----.--- --- -- -- _.- ---

Parágrafo Único. para compor o tribunal Federal
je Recursos, serão escolhidos dezenove entre Magistrados,
quatro dentre membros do Ministério Público Federal e Qu~

tro dentre advogados maiores de trinta e cinco anos, de
notável jurídico e reputação ilibada.

oDê-se à Seção VI do Capítulo I do Anteprjeto da

Subcmissão do poder Judiciario a seguinte redação
Art. Compete ao Tribunal federal de Recursos:

I) processar e julgar originariamente:

DO TRIBUNAL f JUIZES MILITARES
a) as rev~soes criminais e as ações rescisórias

de seus julgados;

Art. São órgãos da Justiça ~Iilii.ar o sune r i cr Trl
bunal Militar e os Tribunais e Juizes inferiores institLidcs'
em Lei .

Art. O Superior Tribunal Militar ccmpce-se de
quinze Ministros nomeados pelo Presidente da República depois
de aprovada a escolha p~lo Senado Fed~ral, sendo três entre
oficja~s-generais da ativa oa Marinha, três entre ofic~ais-g~

nerais da ativa do Exército, três enére cfic~a~s-generaia da

ativa da Aeronáutica, e seis entre civis.

b) os juízes federais, os juízes do trabalho e
os membros dos Tribunais Regionais do trabalho, bem como
dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal
e os do Ministério Público da União, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade;

c) os mandados de segurança contra ato de Ministé
rio'de Estado, do Presidente do Próprio Tribunal ou de suas
câmara, turmas, grupos ou seções; diretor-geral da polícia
Federal ou de juiz federal;

§ 22 Compete aos tribunais e JUlzes militares o'

julgamento dos cr~m~ ~ssencialmnete~~rrrares.

§ 32 Os Ministros du Superior Tribunal Militar

terão venciemntos iguais ao do Tribunal Federal de Re

cursos

§ lº Os Ministros civis sr-r ão estn Lh I dn s pele Pre

sidente da repúblic&, deDt~e brasile~ro~ natos, maia~es

trinta e conco anos, sendo quatro representantes da classe dos

a~v~ados, dos auditores e membros do Ministério Público,to 
dos de notório saber jurídico, reputação elibúda, cem p~át~cc

forense de mais de vinte an~s .
fede

Tribu

coatora
geral

autoridade
pela direção

corpus, quando a
ou a responsável
juiz federal; e

Os juizes federa~s serão nomeados pelo
República, escolhido em lista tríplice ar

Tribunal Federal de Recursos.

Art.

Presidente da
ganizada pelo

d) os habes
for Ministro de Estado
da Polícia Federal ou

e) os conflitos de jurisdição entre juízes
rais a ele subordinados e entre juízes subordinados a
nais diversos;

11 - Julgar, em grau de recursos, as causas decidi
das pelos juízes federais.

aplicação das penas mili§ 42 A lei regulará a
tares em tempo de guerra

JUSTIFICATIVA

§ 1º o provimento inicial do cargo far-se-á

mediante concurso público de provas e títulos, organiza
do pelo Tribunal Federal de Recursos, a que podem habl
litar-se canditos diplomados em dire~tos, que sejam

brasileiros natos, maiores de 25 anos e compr~ada

idoneidade moral.

§ 22 Sempre serão indicados em lista trípl~

ce para nomeação os três primeiros canditos classifica
dos no concurso público de títulos e provas.

Art. Aos juízes federais compote processar e jul
gar em primeira instânCia:

§ 3º cada Estado, bem como o Distrito Federal,
constituirá uma seção Judiciária, que terá por sede a
respectiva Capital e varas localizadas, nos termos est~

belecidos em lei.

§ 42 Nos Territfios Federais, a jurisdição e as
atribuições cometidas aos juizes federais caberão aos ju!
zes da justiça l~cal, na forma que a lei dispuser.

EMENDA
300358-2

O Anteprojeto foi bastantB ideológico e afas

tou-se das tradições constitucionais brasileiras. Devemos fazer
com Que certos pirnciplcs fundamentais sejam resguardados .

Se elaborarmos uma Carta Constituciona~ mu~

to distanciada de confusão perante o ~ndivíduo comum, o cidadão
que não é muito letrado e que Já se ~costumoy, durante toda sua
vida, com certas estruturas. No caso do Poder Judic~ario o homem
do povo já conhece razoavelmente as atribuições de cada órgão e
certamente ficar~a confuso com as novidades que o anteprojeto a 

presenta .

_____._ TElCTO/JJS!lrlcA';Ão -- _

Dê-se à seção 111 do Capitulo I do Anteprojeto da Subcomissão
do Poder Judiciário esta Redação:

SEÇI1D r n

1 - as causas em qu a União, entidade autá~~

ca, empresa pública federal, fundação de direito público f~

rem interessadas na condição de autora, ré, ~ssistente ou
oponente, exceto as de falências e as sujeitas à justiça

Eleitoral e à Militar;
DD TRIBUNAL E JUIZÊS FEDERAIS

Art. O rr ibunal Federal de Recursos' compõe-se de
vinte e seté'ministério vit~lícia~ nomeados' pelo Preside~

te áa~República e ap~ovados por. ~13, do S~~ado 'eder~l, se!

.s«. Ql!,!~go,à_ Jp!~~3õ, g.~J~er~i_s ~~rrfl!~,a,'it~t p~~oo.TX:.';b':1:'§ll. ,,,'.

11 - As causas entre estado estrangeiro ou orga
nismo internacional e Municípios ou pessoa domiciliada ou
residente no Brasil;

'-"J11. .• , As CJIUBSBofUl1àB9as .em .eoncessão f~d!lrB~ me

, '_. ,~._ o·,.,c<.< ,."o.d.ia':lte. co':!tJ;a.!5' Ee~.!lPJ'tJ;do ~.o!Jl!oao.,-!r;'J~~;~ 'o ''o ,. ' __ "_',



blica e

dí-los

IV - As causas movidas com fundamento em contra
to ou tratado do Brasil com outras nações;

V - As causas entre Estados estangeiros e pe~

soa domiciliada no Bras~
VI - As questões entre um Estado e habitantes de outro,

ou domiciliados em País estrangeiro, ou contra autoridade adml
nistrativa federal, quando fundada em lesão de direito individua~

por ato ou decisão da mesma autoridade.

VII - As qustões de direito marítimo e navegação no ocea

no ou nos rios e lagos do país, e de navegação aérea;

VIII - As questoes de direito InternacIonal privado;

IX - Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada a competêncIa da Justiça Militar

X - Os mandados de segurança contra atos de autor ida
des federais, ressalvados os casos de competência dos tribunais
federais;

XI - Os habeas-corpus, quando se tratar de crime de sua
competêncIa, ou quando o constrangimento provier de autoridades
federais, cujos atos não estejam diretamente subordinados a ou
tra jurisdição.

XII - As causas propostas perante outros juízes, se a
União nela intervier, como assitentes ou oponente,passarão a
ser da competência do juízo federal respectivo;

XIII,- As controvérsias sobre bens e direitos agrários
e os crimes cometidos decorrentes das pendências fundiárias ,
cujo con hecimento lhes esteja atribuído.

JUSTIFICATIVA
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I - Ministério Público Federal;
II - Conselho Nacional do Ministério Público;

111 - Ministério -Público Militar;
IV - Ministério Público do Trabalho;
V - Ministério Público junto ao Tribunal de Contas;

VI - Ministério Público do distrito Federal e
dos Territórios; e

VII - Ministério Público Estadual.

§ 1º São princípios institucionais do Ministério
Público a unidade, a indivisibilIdade e a independência funcio
nal;

§ 2º São funções institucionais do MInistério P~

blico:
I - Velar pela observância da constituição e das

leis e promover-lhe a execução;

11 - representar por inconstitucionalidade ou para
a interpretação d8 le~ ou ato normativo, na~ respctivas áreas
de atribuições;

111 - promover, com exclusividade, a ação penal, Pú
requisitar a instauração de inquéritos, podendo presl
e avocá-los;

IV - promover, na forma da lei, a ação civil Pública

para a proteção do patrimônio público e social, dos interesses
difusos e dos interesses indisponíveis da comunidade;

V - promover inquérito administrativo para ins
truir a ação civil públIca;

§ 3º A atuação do Ministério Público poderá ser
provocada por qualquer do povo.

§ 4º éabe ao Ministério Público promover a nuli
dade de ato de qualque poder e requerer providências para
evitar que o mesmo se consume, nos termos da lei.

Art. O conselho Nacional do Ministério Público,

com sede na CapItal da União e jurisdição em todo o terrl
tório nacional, compoe-se do PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLI
CA, que o presidirá, de dois integrantes do Ministério
Público da União, de um do Ministério Público do Distri
to federal e de Três membros do Ministério Público dos E~

tados.

o Anteprojeto foi bastante ideológICO e ~fas

tou-se das tradições constitucionais brasIleiras. Devemos f~

zer com que certos princípios fundamentais sejam rresguardados

Se elaborarmos uma Carta Constitucional muito
distanciada das tradições, certamente estaremos introduz in
do um elemento de confusão perante o individuo comum, o cida
dão que não é muito letrado e que já se acostumou, durante
sua vida, com certas estruturas. No caso do Poder Judiciário,
o homem do povo já conhece razoavelmente as atribuições de ca
da órgão e certamente ficaria confuso com as novidades que o
anteprojeto apresenta.

preende:
Art. D Ministério Público da União C0.'E.

I - O Ministério Público Federal, que oficiará
perante o supremo Tribunal Federal, o Tribunal Federal de
Contas e os Tribunais e juízes federais comuns;

r:-r----------------TExTot"lUSTIFICAÇi,O----- -----,

tJ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r:-r---------- 'LIEHJ.I:nO/col.ll:S$i.o/$UIICOWI:s.s,iO~ -,
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EMENDA
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11 - ê Ministério Público Eleitoral;
111 - ô Ministério Público Militar;

IV - o Ministério Público do Trabalho;
Art. Incumbe ao' procurador-Geral

República:
da

Oê~se ao capitulo 111 do Anteprojeto de SubcomIssão do Poder Judiciá

rio: a Seguinte redação:

Capitulo III

I - Exercer a direção superIor do Ministério
blico da União e a supervisão da defesa judicial
autarquias federais a cargo de seus procuradores;

Pú
das

00 MINIST~RIO PÚBLICO

Art. O Ministério Público, Instituição nacional
permanente e essencial à função jurisdicional, é o órgão do E~

tado responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses
índisponíveis da sociedade, pela fiel observãncia da Consti
tuição, das leIS e dos direitos e garantias individuais. -

Art.
guintes órgãos:

O Ministério PúblICO é exercido pelos se

11 - Chefiar o Ministério Público Federal e o Mi
nistério Público EleItoralj

111 - representar para a declaração de constitucio~

lidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normatl
tiuvo federal ou estadualj

parágra fo Único. _ Ao Conselho ca~7 conhecer de re
clmações contra membros do Ministério Público, sem
preJuIzo da competência disciplinar destes, podendo
avocar processos disciplinares contra os mesmos e, em
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qualquer caso, determinar-lhes a disponiQilidade ou
a aposentadoria, com vencimentos proporcionais a~ tem
po de serviço, observado o disposto em lei.

Art. A declaração de inconstitucionalidade tem
fqrça obrigatória geral e eficácia imdediata :

Art. A chefia do Ministério Público será exer
cida pelo Procurador-Geral da República, eleito, en
tre os membros da instituição, na forma da Le i . •

§ 1º O acérdão do Tribunal que decidi= soore anuI!
dade ou anulação de lei ou ato contrarlO à Constltuição obriga
a autoridade competente a publicar imediatamente a tal nulida
de ou anulação, que entra em vigor no dia de sua publicação.

§ lQ O mandato do Procurador-Geral será de dois
anos.

§ 2Q Compete exclusivamente ao Ministério Público a
iniativa de leis pertinentes à organização e funcionamento
da respectiva instituição.

§ 2º A declaração de onccnstitucionalidade com
força obrigatória geral tem eficácia desde a entrada em vi 

gor da fcrma declarada inccnstitucional e determina a ~epri~

ti nação ou restauração das normas que ela eventualmente tenha
revogado.

Art. Ao Ministério Público fica assegurada autono
mia administrativa e financeira, dispondo de dotação orç~

mentária própria e global.

~arágrafo ~nico. O numerário correspondentes às des
tinados ao Ministério Público será entregue no início de
cada trimestre, em quotas estabelecfdas na programação f~

nanceira do poder executivo, com participação percentual n~
ca inferior à estabelecida para os tr1bunais mencionados na
constituição e perante aos quais oficiar.

§ 3º Na ação direta de inconstitucionalidade da
lei ou do ato do poder público, o pronunciamentc do Procura
dor-Gerasl ca República não dete~minrá o arquivamento do pr~

cesso , do qual recorrerrá de ofício. O Procurador-Geral da
República é o sujeito ativo da ação, por si ou provocado e
no último caso o autor da representação tem o direito de re
curso extraordinario constitucional dirigido ao Supremo Tri
bunal 'Federal .

Art. Compete aos Tribunais

V - representar para fins de intervenção federal nos
estados, nos termos desta Constituição;

O Anteprojeto foi bastante ideológico ô e
afastou-se das tradições constitucionais brasileiras. Dev~

mos fazer com que certos principios funda~entais sejam
resguardados.

Art. A União, o Distrito Federal, os Territórios

e os estados terão procurados para a defesa de seus interes
ses em Juízo ou fora dele; excepcionalmente, tais funções
poderão ser desempenhadas por membros do Minlstério Públko,
enquanto não existir órgão próprio.

DE GOVERNOSISTEMA

CONSTITUINTE NILSON GIBSON )~

---- f'LEUARlo/eouISSE.IJ/SUBCClllUSS;O-----.----_J~

JUSTIFICATIVA

Art. Independe de pagamento prévio de taxas, cus 
tas ou emolumentos, o ingresso na' Justiça , ressalvado unica

mente o pagamento, no final, pelo vencido

I - Eleger seus Presidentes e demais titulares de
sua direçaõ , observado o dispostp na Lei Orgânica da MQgis 
traturã Nacional ;

rI - Organizar seus serviçcs auxiliares e dos dos
juizes subordinados, provenoo-lhes os cargos, e propor direta
mente ao poder Legislativo a criação ou a extinção de cargos
e fixação dos respectivos vencimentos .

111- Elaborar seus regiemntos inie=ncs e neles es
tabelecer a competência de suas Cãmaras ou turmas isoladas) ,
Grupos, Seções ou outros com funções juriSdicionais ou admi
histrativas .

rv - Concede= licença e férias, nos termcs da lei,
a seus membros e aos juizes e serventurar!cs que lhes f~re~

imediatamente subordinados .

O anteprojetp foi bastante ideológico e afastou-se
das tradições constitucionais braslleiras. devemos faze com
que certos rpincipios fundamentais seja~ res9ua~dados.

Se elaborarmos uma Carta Constitucional muito distan~

ciada das tradições, certamnete estaremos lntroduzindo um elemento'
de confusão perante o indivíduo comum, o cidadão que não é muito l~

traoo e que já se acostumou,.durante sua vida, ccm certas estrutu 
raso No caso do Poder Judiciaric o homem do povo ~á conhece ~azoa 
velmente as atribuições de cada órgão e certemente ficaria confuso
com as novidades que o anteprojeto apresenta

""-.--------------- TEXTO/JUSTIfiCAÇÃO

Presi
da
do

e

·Art. Lei Complementar, de iniciativa do
dente da República, organizàrá o ~inistério Público
União e estabelecerá normas gerais para a organização
Ministério Público dos Estados, do Distrito FederIa
dos Territórios.

JUSTIFICATIVA

Art. Onde ainda não houver sido criado, a lei instituirá o
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da respectiva Unidae f~

derativa, cujas funções serão exercidas pelos integrantes do quadro
único do Ministério Público estadual ou cio Oistrito Fed~ral e dos
Territórios.

IV - represêntar, nos casos definidos em 1e1 ccmp i e
mentar, para a interpretação de lei ou ato normativo Fede
ral;

Se elaborarmos uma carta Constitucional mui

to distanciada das tradições, certamente estaremos introdu
zindo um elemento de confusão perante o indivíduo ~omum, o
éidadão que não é muito letrado e que já se acostumou, d~

rante sua vida, com certas estruturas. No caso do Poder
Judiciário, o homem do povo já ~onhece razoavelmente as
atribuições de cada órgão e certamente ficaria confuso com
as novidades AU~ o anteprojeto apresenta.

l- . - Supremo TrLbunaI Federal
11 - Conselho Nacional de Magistratura
Irr - Tribunal Federal de recursos.e Juizes Federais
IV - Triounais e Juizes Militares ;

O Art. 1 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário passa a ter esta redação

Art. A Magistratura é exercida pelo; seguintes ~rgãos:~
~

Acrescente-se os seguintes artigos à Seção r do Capítulo I
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciario •

[J.-----=C-=Oc:-N:::S::T::r:::T:7U::I:7N7:T::E:-:"N::r:7L--:S=ON'uGI'-B-S-O-N------------

.....,......__-.,.- 'LUÃ"'O/cOufssÃa/suacol/Iss10------------,

COMIAO DA ORGANIZAÇAO E SISTEMA 00 GOVERNO

r:'1--------------- TUTO/olUSTll'Ua,ÇÃO-----------------,
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V Tr~bunais e Juizes do Eleitorais
VI ~ribunais e Juizes do Trabalho
VII - Tribunais e Juizes Estaduais;

idade, ou por invalidez comprovada, e facultativa após vinte
e cinco anos de serviço público, em todos os casos vencl
mentos integrais.

PAR~GRAFO ONICO Lei Complementar estabeleceaá normas
relatlvas à prganização , ao funcoinamento, aos direitos e aos deve
res da Magistràtura e do M~nistério Público, respeitadas as garanti
as e rpoibições previstps nes~a Constituição ou dela decorrentes .

JUSTIFICATIVA

~ preciso que certos principias básicos. sejam respel
tados , afim de não romper com estruturas que já são familiares aos
indivíduos de nossa ~ociedade. A competência de cada órgão já é ele
mento conhecido pelo homem do povo, que, certamente se confundirla'

com as novidades ap~tadás no anteprojeto "c-

Art. os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
em virtude de sentença judiciária far-se-ão na ordem de apr~

sentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos
que serão consignados ao Poder Judiciário.

Em qualquer caso o atendimento dos precatórios não poderá uI
trapassar o prazo de seis meses de sua apresentação, sob pena
de incorrer a autoridade executiva devedora em crime de res
ponsabilidade, sem prejuízo de penhora em 1/3 da receita dlá
ria até a satisfação total do débito.

~rt. As decisoes judiciais obrigam a todas as en
tidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quai2.
quer outras autoridades.

Art. A autoridade judiciária dispoe diretamente

§ 1º - Compete o encaminhamento da proposta, ouvidos os
órgãos da Magistratura e do Ministério Público:'

r:r ~-_TE)lTO/JLlSTlI'JCAÇio---------------_,

Inclua~-se no Ant~projeto da Subcomissão do Poder Judiciário as
normas, no capitulo I - Seção I, Disposição Gerais:

Art. - O Poder Judiciário é exercido pela Magistratura e o Minis
tério Público, autômomos e independentes entre si. -

Art. - O Poder Judiciário elaborará sua proposta Orçamenta-
ria, que será encaminhada ao Poder Legislativo juntamente com a do
Poder Executivo.

I - No.âmbito Federal, nele incluída a Justiça e o Ministério
Público do Distrito federal e dos Territórios, ao Presidente do S~

premo Tribunal Federal, com a aprovação do Tribunal e do Procura
dor-Geral da República:

11 - No âmbito Estadua~, ao presidente do tribunal de Justiça,
com a aprovação do tribunal e do Procurador-Geral do Estado.

provl
quais

Os Estados poderão criar:Art.

da polícia.

JUSTIFICATIVA
O Anteprojeto foi bastante ldeológico e afas

tou-se das tradiç~es constitucionais brasileira. Devemos
fazer com que certos princípi~s fundamentais sejam res
guardados.

I - tribunais inferiores de segunda instância e se
diá-Ios fora das capitais;

11 - juizados especiais, singulares ou coletivos,
para julgar pequenos causas e infrações penais a que não se
comine pena privativa de liberade mediante procediménto or~l e
sumaríssimo, podedno e lei federal atribuir o julgamento do re
curso e turmas formadas por juízes de primeira instância e e2.
tabelecer a irrecorribilidade da decisão.

111 - Os juizados eSp'eclals singulares serão
dos por juízes togados, de inves~iduras temporária, aos
a presidência dos Juizados coletivos, na forma da lei.

Art. A Lei Complementar .poderá criar contencioso
administrativo para julgamento dos litígios decorrentes
das relações d~ trabalho'oos servidores com a União, quer
na adminsitração direta quer na indireta, qualquer que
seja o seu regime jurídico, assim como para decisão de
questoes fiscais e previdenciárias. A parte vencida na
instância administrativa poderá reco=rer ao judiciário. O
disposto neste artigo aplicar-se-á'também-aos Esta
dos-membros.

EMENDA
300362·1

Judiciá
em duo-

orçamentárias do Poder
Poder Executivo, mensalmente,

Os Membros d~ Magistratura e o Ministério Público
e sujeitos apenas ~ lei e gozarã~ das seguintes g~

Art.
são independentes
rantias:

§ 2º - As dotações
rio ser-Ihe-ão entregues pelo
.cfécimos.

l!Jr-------;C::-:O:::N-:-;S:::T;:I;:T::-U;:I~N:::T:::E-:N·i:uLS-0-N-G-I8-S-0-N---------
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I - vitalicidade, não podendo perder o cargo senão por sen
tença judiciária, com eficácia de coisa julgada;

11 - inamovibilidade, não podendo ser transferidos,
dos, suspensos ou demitidos se não nos casos nesta
tuição;

111 - irredutibilidade de vencimentos, não sujeitos a
tos direitos.

aposent~

Consti

imp02.

Se elaborarmos uma carta Constitucional mul
to distanciada das tradições, certamente estaremos introd~

zindo um elemento de confusão perante o indivíduo comum,
o cidadão que não é muito letrado e que já se acostumou,
durante sua vida, com ~ertas estruturas. No ~aso do Poder
Judiciário; o homem do pov~ já conhece razoavelmente as a
tribuições de cada órgão e &ertamente ficaria c~nfuso co;
as novidades que o ~nteprojeto apresenta.

§ 1º Os· membros da Magistratura e do Minsitério Público não
poderão exercer a atividade político-partidária nem desempenhar
qualquer outra função pública ou privada, salvo as funções do
centes ou de investigação científica de natureza jurídica ou
afim.

m-----:-------- AUTOR"C= CONSTITUINTE NILSON GIBSON

ptOMISSI\O OA ORGANIZAÇAO 'OÓS"RlDER~S'ESIs~;tMAs DE GOVERNO

EMENDA
300363-9

=- TUTO/JUSTlrltAçio ---,

§ 2º Os vencimentos dos membros da Magistratura e do Minis
tério Público serão pagos pelos cofres públicos, sendo corrig!
dos, semestralmente de acordo com~os índices reais da inflação,
sendo-lhes vedado o pagamento por custos ou percentagens.

§ 3º A aposentadoria dos membros da Magistratura e
do Ministério Público será compulsória aos setenta anos de

SUBCOMISSAO DO PODER LEGISLATIVO - ART. 16 _~

Seja incluida a seguinte norma

Art. O Congresso Nacional funcionará , anualmnete, na
Capital da Repúnlica, no per iodo de lº de fevereiro a
30 de junho e de lº de agosto a 15 de dezembro .
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JUSTIFICATIVA

o Poder Legislativo deve dimlnuir os seus períodos '
de -reces s o para oe stritamento ne ce s s ar í o . A opinião pública mU2;
to espera de nosso trabalhos e não podemos dp.cepcloná-l~, sob
pena de comprometermos a próprla imagem da d"mocracia .

As datas ora propostas parece,-me adequadas para u
ma visão melhor dos próprlos trabalhos legislatlvos e da opero
sidade de seus lntegrantes

Justificativa

Inexiste necessidade de ficar regjstrada a exceção

do Territór10 de Fernando de Noronha, em relação ao número de D~

putados por Estado ou Distrito Federal, que elegerá quaBro Deput~

dos • Ora, A Comissão da Organiza~ão do Estado. aprovou EMEKDA

que visa a extinção do Território Federal de Fernando de Noronha,

e consequentemente, a REINCORPCRAÇÃO de sua área, ao Estaco de

Pernambuco. De efeito, não ocorrerá eleiçóes para Deputado

EMEl'IDA

300367-1

GibsonNilsonConstituinte

GOVERNO

r---------- PLENARto/COI.lISSÃo/sUBCOr,TISSÃO ----e: COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEJ~ DE J

EMENDA

300364-7

SUBCOMISSAO DO PODER LEGISLATIVO

OMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
.....,..,.---------- ~lt:NA1l10IcQIrIIS';.ol$UBC(JIII5'.iIJ'----------_ _,

pu ~ONSTITUINTE NILSON GIBSON

r:1r------------
T

I: XTO/ ,ru STlf ICAcl o --,

Inclua-se a seguinte norma

Art. Cabe ap Poder Legislatlvo leglslar sobre a regula
mentaçãa das atlvidades de transporte de bens, uso das
rodovias, distribuição de recursos para manutenção' e
recuperação. vida útil das estradas, bem assim, sobre
a sgurança no tráfego e construção de terminais de car
gas .

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao art. 13, do ANTEPROJETO DA

SUBC~IISSÃC DO PODER LEGISLATIVO, um parágrafo, com a

seguinte redação

§ 69 - AFASTANDO-SE DO CARGO PARA EXERC~R ~~NDATO ELETIVO,

O TE~WO DE SERVIÇO SERÂ CONTADO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, IN 

CLUSlVE, PROMOÇÕES ~ O ORGÃO QUE SERVIA CONTINUA~ RESPONSÂVEL

PELORECOLHIMENTO DE SUA PARTE ÂS ENTIDADES DA PREVTDtNCIA SOCX1\L,

pOBLIr~.S OU PRIVADAS
o transporte rodoviario de cargas é detentor de sua es

sencialidade para na adequada circulação da produção no País e
é responsavel pela circulação de 75 % da produção nacional. A JUSTIFICATIVA

definição de competência para legislar sobre a matéria,traz maior
tranquilldade ao setor Inúmeros servidores públicos , celetistas ou estatutários

~----------------TtXTO/.luSTIFICAÇÃO- _

~---------- PLE1:AR'o/eOl,llssÃO/SUbCOl,OISSÃO

COMISSf.O DA ORGANIZAÇKo DOS PODERES E SISTEMA

Constituinte Nllson Gibson J EMENDA

300365-5

disputam cargos eletivos e são a ele conduzidos • Necessitam afasta~

sedo trabalho e a! enfrentam grandes dificuldades : não são promovi-

dos, sofrem a inveja dos colegas e l muitas vezes, são obrigados a

continuar contribuindo para a previdência social como se fossem au

tônomos. ~ preciso prestigiar as vocações políticas

Acrescente-se nas "DISPOSIÇÕES TRANSITORIl'.S" t do

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO, um ARTI~

DO , com a . seguinte redação

"ART. 41 - s1i.o DEFINITIVAMENTE ARQUIVADOS TODOS OS PROCES
SOS CRIMINAIS EM CURSO CONTPA DEPUTADOS E SENADQ
RES, AINDA QUE OS MESMOS NÃO MAIS ESTEJAM I
NO EXERCíCIO DO MANDATO

Justificativa

EMENDA

300368-0

Devido à arbitrária norma cons~itucional, introouzida
pelos Governos revolucionários, o Deputado e o Senador perderam I
substanc1alrnente a imunidade Parlamentar. Especialmente, nos casos

de procedimentos criminals a sistemátiêa foi alterada para que o
processo pudesse ser imediata~ente instaurado e somente a MESA DA
C$MARA respecttva tivesse a iniciativa de oferecer ao Plenário PRQ

JETODE RESOLUÇ1i.O, mandando sustar o andamento do processo. Creio I
que , após a anistia e a restauração do Estado de Direito, não cabe
mais o prosseguimento ~~ qualquer ação criminal contra quem é ou
foi Parlamentar

§ 39 do art.

LEGISLATIVO

o
\

Suprima-se o

DA SUBCOMISsEo DO PODER
para § 39

29, do ANTEPROJ~~
r~mumerando-se o § 49, 1

Suprima-se a norma contida no inciso III, do art. 59 ,

do anteprojeto da SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

Justificativa

Não vejo a necessidade da prévia licença do Con

gresso Nacional para que o Presidente da República possa ausentàr

se do Pais, sem perda do cargo • Hoje em dia, vivemos situa~ões I

dinâmicas que exigem pronta resposta. Há necessidade de uma maior

comunicação entre os Chefes de Estado, da! resultando as viagens ao

exterior. Pode até acontecen que oposição partidárias ,ã guisa de

retaliações, impeçam a votação da licença • Com isso, que sai perdea

do é o próprio Pais.
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EMENDA
300372·8

]Constituinte

COMISSÃO

,.,,---.------------- TEXTot,lUSTlftCAÇÃO------ _

(IT
.- - - - - - - - - - - - - AUTOR,

_ Nilson Gibson

..-r------------ Pt.EHARIO/CONISSÃO/SUOCOlolISSÃ,J

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE~~. DE

EMENDA
300369·8

.~Constituinte N~lson Gibson

r:-.---------------- TEXTO/JUSTIFICI,ÇÃO------------

Substitua-Ee a expressão "PROJETOS", por Dê-se ao art, 99 do ENTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO

"PROPOSTAS" , no art. 22 , elo anteprojEto é'a DOPODEF EXECUTIVO a seguinte r~dação

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO , porta~ "A1lT. 99 - SUBSTITUlRA O PF.ESIDENTB EM CASO DF. IMPEDI

to, dê-se a seguinte redação

"Art. 22 - A INICIATIVA DE PROPOSTAS DE EMENDAS Â

CONSTITUIÇÃO ••• "

Justificativa

Trata-se de uniformização de redação

MENTO E SUCEDER-LHE -A NO DE VAGA O VICE~P~

SIDENTE n

JUSTIFICATIVA

A ausência de norma jurídica contida nO dispo~

to desta E~ffiNDA SUBSTITUTIVA , trouxe ã epoca, bastante, inqu~~

tação ã vida política do País, quando da doença e do martírio

do Presidente Tancr~do Neves. Creio que se deve regular essa

questão, ainda, que de modo d~frenete da agora apresentada

Será fato de tranquilidade democratica para todos, inclusive ,

essPo princípio deverá ser. adotado para os casos de Governa-

CONSTITUINTE NILSON GIBSON

OE GOVERNO

EMENDA
300370·1

dores e Prefeitos •

COMISSÃO DA ÓRGANí:'zAÇ~i:inDõs'ipODERES E SISTEI'.Ã-DE

...-===::-:-:===-=---===:-:,..-_,.-_ TEl(TO/~U5TIFIC,l,ÇÃO----------------_"
, SUBCOMISSAO 00 POOER EXECUTIVO - 8RT. 15

Inclua-se no anteprojeto a seguinte norma :
Constituinte Nilson Gibson J EMENDA

300373·6

,.,.,. TExTot,lUSTlflCAÇÃO -,

IoIJ1NDATO EXECVTIVO, POR ÚMA so OCASIÃO"

Justificativa

"ART. 59 - SEFJ. PEm~ITIDA A

Substitua-se a redação

pela seguinte

do art. 5, do ANTEPFOJETO

F.EELEIÇÃO DE TITULAF DE

PODER EXECUTIVOSUBCOMISSÃO DODA

Art. Os Ministros de Estado serão exonerados pelo
Presidente da República se p Congresso Nacional ,
pelo voto da maioria absoluta dos integrantes na
Câmara dos Oeputadso e do Senado Federal,entender
que os mesmos não devem continuar a exercer aque
le cargo .

JUSTIFICATIVA

Embora defendamos um presidencialismo classico,e~

tendemos que esta sugestão virá plenamnete ao encontro dos an

seios de toda a Nação .
O Minstro que tiver sua atuação desaprovada pelo

voto da maioria absoluta de Oeputados e Senadores deve ser exo
nerado de suas funções pelo ~residente da República .

O Brasil não tem aceito a reeleição de Presidente da

República, Governadores e Pr~feitos apegados ao preconceito de

que haveria uma influencia nefasta elo poder favorecendo. essa ree

leição • Creio que é hora de repensarmos a matéria . O povo deve I

ser o juiz da administração de um homem público : se estiver satis-

feito, que o reeleja .

Constituinte Nilson Gibson

~s ema e

EMENDA
300371·0

Constituinte Nilson Gibson

e Sistema de G2

~
~

'""',- TElCTot,lUSTI'ICAÇÃO-----------------,

Suprima-se a norma, contida no artigo 79 , do anteprojeto

da SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO

Dê-se ao art. 20 e seus incisos e parágrafos, do Anteprojeto

da Subcomissão do Poder Legislativo esta redação

"Art. 20 -l':. Constituição poderá~ emendada mediante proposta

IV.- do' Supremo Tribunal Federal mediante maioria absoluta
de seus membros .

I.- ~e urn terço dos membros de cada Casa do Congresso
Nacional

§ 19 mesma redação do anteprojeto

§ 29 - mesma redação do anteprojeto

Estados, ma
de seus 7

do Presidente da República

de um terço das Assembléias Legislativas dos
nifestand8& se cada urna delas pelas maiorias
membros

II.

IIr.-dinâmiCas que exigem pronta resposta. Há necessidade de urna maior

comunicação entre os Chefes de Estado, daí resultando as viagens

ao exterior • Pode até acontecer gue oposição política, á guisa

de retaliações, impeçam a votação da licença~ Com isso, quem saí

perdendo é o próprio País

Jus t i f i c a t i v a

Não vejo necessidade da prévia licença do

Congresso Nacional para que o Presidente da República possa ausen

tar-se do país,.sem perda do cargo. Hoje em dia, v~vemos situações
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Constituinte MAURiCIO CDRR~A EMENDA
300377-9

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
1iJ-,----------- PL.IEHA"'10/CONISSÃO/SUBCOMISSÃO

ê

§ 39 - A proposta será discut~da e votada em sessão conjunta do
Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo minimo
de noventa dias, cons~derando-se aprovada quando obt~ver

em ambas as votações, dois terços dos votos dos membros
de cada uma das Casas .

§ 49 - mesma redação do anteprojeto
r.r----------------Tl!:XTOlolUSTlFICAÇÃO---- -,

meios de emenda. A proposta visa aperfeiçoar a tramitação das pr

postas de Emendas à constituição.

I - Supremo Tribunal Federal;

II - Superior Tribunal de Justiça;
III - Tribunais Regionais Federais, e Juízes Federais;
IV - Tribunais e Juízes Militares j

V - Tribunais e Juízes Eleitorais j

VI - Tribunais e Juízes do Trabalho j

VII - Tribunais e Juízes Agrários;

VIII - Tribunais e Juízes Estaduais" .

"Art. 19 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:

JUSTIFICAÇÃO

Emenda substitutiva ao art. 1º do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público.

Dê-se ao art. 1º do Anteprojeto a seguinte redação:

EMENDA
300375·2

Justificativa

Louve-se o legislador constiúuinte que apr~morando a técnica redaci
nal , colocou a matéria das Emendas à Constituiião no local conve
n!ente , quer dizer, no elenco do Legislativo. Ha grande diferencia
çao ~ntre os institutos da EMENDA, REVISÃO e REFORMA. Emenda, é
acepçao consagrada • Fea~ente, em qualquer a~itude que se consider

alterações int~oduzidas na Carta Magna, o. sentido é, Sem dúvida ,

o de Emenda • Uma Constituição deve possuir necessariamente alguns

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO
r.õ---------- PLENÂIIIO/CONISSÃo/sUBCOMISSÃO-----------,

tJ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r.r----------------rClCTOIJlJST'ElcAÇi.o------------------,

JUSTIFICATIVA

SUBCOMISSAO DO PODER JUDICIARIO - ART. 36 - § 4º
Seja incluida a seguinte norma

r.r T[Xro/~lIsTlfICA(.io----_------------,

SUBCOMISSAO DO PODER JUOICIARIO - § 2º ART. 13

Seja incluida a seguinte norma :

Art. Os litígios decorrentes das relações de trabalho

dos sevidores com a União, tanto na administração di
reta como na 1ndireta, qualquer que seja o regime ju

rídico , processar-se-ão e julgar-se-ão perante a Ju~

tiça do Trabalho •

o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos fe

derais e estaduais vem se fazendo, no Brasil, desde a Constituição de 1891,
pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Juízes e Tribunais Judiciais, no sistema
difuso, e, a partir do regime de 1946, também, pelo sistema concentrado, por

intermédio do Supremo Tribunal Federal, que realiza, assim, simultaneamente,

o controle judicial de constituci.ot:laHdat!e ~ leis e atos normativos fed~

rais e estaduais, por amgoS' os critérios. Manteve")se, pelo Anteprojeto, o
STF, como guarda da Constituição, da Federação e das liberdades civis e públ!.

caso O sistema brasileiro modelado, há quase cem anos, no sistema norte-amerl
cano, possui, hoje, sobre esse, a vantagem, inclusive, de realizar, em )plen,!.
tude, o controle não só difuso, mas, também, concentrado de constitucional,!.

dade das leis. Conveniente será, entretanto, a criação, no âmbito do Poder
Judiciário da União, do Superior Tribunal de Justiça, ao lado dos Tribunais
Regionais Federais e dos Juizes Federais, substituindo o Tribunal Superior

Federal, previsto no Anteprojeto, ao qual se deslocariam competências, hoje,
exercidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente, no que, concerne a

recursos, quando a decisão, de única ou última instância de Tribunais Fed~

rais Regionais ou de Tribunais dos Estados ou do Distrito Federal e Territ~

rios contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência, ou, ainda, jul

gar válida lei ou ato do governo local, contestado em face de lei fej,~ral, ou
dando à lei federal interpretação divergente da que lhe haja dado outro Trib!!

nal, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.

Com isso, reserva-se ao Supremo Tribunal Federal, de forma ainda mais ampla,
o controle da constitucionalidade das leis e atos de governo, estendendo-se a

legitimidade ativa para a representação de inconstitucionalidade ou para a

interpretação de lei ou ato normativo, federal ou estadual, ou ainda para a
representação por omissão legislativa ou executiva e mesmo para pronunciar
se, por solicitação do Presidente da República, sobre a const í tucionalidade

de lei, tratado, acordos e atos internacionais. A guarda da Constituição, t~

rá, assim, no Supremo Tribunal Federal, ampliados os mecanismos de sua exec!!
ção, O Superior Tribunal de Justiça substitui, ademais, o Tribunal Federal de

Recursos, cuja estrutura administrativa pode ocupar.

EMENDA
300376-1

Atualmente , a Just1ça Federal é a competente
para apreciar os feitos dos servidores com a União, Qualquer
que seja o regime juridico. Parece-me uma colocação indevida I

se temos, especificamnete, a Just1ça do Trabalho, especializa

das e também uma Just1ça da órbita federal. E que apresenta, a

demais , notória r.elgridadepaxa a prestaçãojuridicional.

Art~ Fica assegurada aos subst1tutos das serventias

extrajudlciais e de foro judicial; na vacância, a ~

fetivação no cargo t1tular , desde que investidos I

na forma da Lei ,contem ou venham a contar cinco a

nos de exercicio, na data da promulgação desta Cons
ti tuí ção •

r.õ---.,.-----,----- P'lENARralcoAl/sSÃo/SUScOAl·S3ÃO- -.,

• COMISSAD DA ORGANIZAÇAO DOS PODRES E SISTEMAS DE GOVERNO

(ij AUTOR _

C= CONSTITUINTE NILSON GIBSON

r.r----------------TEJCTOIJuSnF'cAçi.o -,

Dê-se ao inciso IV do art. 2º do Anteprojeto, a seguinte redação:

Emenda modificativa ao inciso IV do art. 2º do Anteprojeto da Sub

comissão do Poder Judiciário e do MinistérIo Público.

EMENDA
300378-7

Constituinte MAURiCIO CORRÊA
JUSTIFICATIVA

.Trata-se de reconhecer os direitod daqueles Que vem

exercendo a substituição , nas serventias e que pleltem o di 

reito à condução do cargo de t1tular.

Esa matéria já foi objeto da Emenda Constitucional'

nº 22 , de 1982. data venia; impõe-se agora apenas reonhecer o
direito daqueles que no prazo concedido por aquela emenda, ain
da tinham cinco anos de substituição

1
"Art. 2Q - .
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IV - os cargos iniciais na carreira da magistratura e os

reservados a magistrados serão provados por ato do Pre

sidente do Tribunal competente, exceto o previsto no

art. 35, § 62, alínea "a".

plice pelo respectivo Tribunal e nomeados pelo Chefe do Po
der Executivo, ressalvada a hrpótese prevista no § 92 do
art. 35."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇ7\O

Entendemos que cargos da magistratura são todos os que devam ser

providos por quem irá exercer atividade judicante, seja magistrado de car

reira, membro do Ministério Público, advogado, classista ou auditor militar.

Por.tanto, será de bom alvitre explicitar-se que os cargos refer!.

dos no inciso IV do art. 22 do Anteprojeto são os do início da carreira da
magistratura, para juízes singulares, e os reservados a magistrados na comp.9.

síção do colegiado dos Tribunais Estaduais e Regionais, e não os aludidos

nos artigos 3º; 21, alínea "b"; 27, inciso rrr, 35, § 6º, alíneas "b", "c" e

"dll
•

A presente emenda tem por objetivo o concurso dos órgãos

representativos dos membros do Ministério Público e da classe dos advog~

dos na indicação de candidatos ao quinto dos lugares que lhes são reserva

dos, mantendo a forma tradicional de provimento.

Entendemos que a notoriedade do saber jurídico e a reput~

ção ilibada são atributos que dispensam quaisquer argüições para aferição

de capacidade técnica e moral do indicado, tanto mais quando procedida em

constragedora sessão públi~a,sob a curiosidade de leigos nas letras juríd.!.
caso

É a justificat' a' p ra a emenda que esperamos se 'a acolhida.

Constituinte MAURfcIO CORRÊA
EMENDA
300381·7

----------PLENARIO/CONISSÃo/sUBCOMISSÃO--- _

tJ COMISS/lO DE ORGANIZAC/lO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Por outro lado, como o artigo 35, § 6º, alínea "a", prevê que a

nomeação de juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, para as vagas dest.!.

nadas a magistrados, é da competência do Presidente da República, válida é a

ressalva in fine.
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

r:-r----------------TEXTO'JUSTIFICAÇio------ -,

tJ Constituinte MAURfcIO CORRÊA

r:-r---------- PLf.:NARIO/cOl,llSSÃo/sU8COIolISSÃO----- -,

COMISS/lO DA ORGANIZA /lo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300379·5

Emenda modificativa ao inciso n do art. 62 do Anteprojeto da

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Dê-se ao inciso n do art. 6º do Anteprojeto, a seguinte red~

ção:

r:-r----------------nXTO/JuSTI'ICAÇÃO------ -,

"Art. 6º -

Emenda modificativa à alínea "c", do inciso I, do art. 42, do An

teprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico.

Dê-se à alínea "c" do inciso I do art. 42. do Anteprojeto, a se
guinte redação:

n - dispor em resolução, pela maioria de seus membros e

respeitado seu orçamento, sobre divisão e organização

judiciárias, provendo os respectivos cargos da ma~i~

tratura e de serviços auxiliares correspondentes;

"Art. 42 - .
JUSTIFICAÇ7\O

c) - irredtltibilidade de vencimento".

perante

fidQ

JUSTIFICAÇ7ID

Em que pese nosso elevado apreço à magistratura, não nos parece

adequado que a letra con~i.!':cional garanta irredutibilidade real de vencimen

tos de juízes, ou seja, com reajuste automático na proporção em que ocorrer

variação do índice da inflação.

Tal privilégio talvez viesse a repercutir negativamente

a opinião pública nacional, exatamente quando pretendemos fortalecer a
cia na Justiça.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

A presente emenda tem por escopo não atribuir competência priv~

tiva aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça para, a seu livre

alvedrio, dispor sobre a criação e extinção de cargos da magistratura, princ.!,

palmente quando tal decisão, de alta envergadura e de importantes reflexos,

pode ser tomada por maioria simples dos seus membros.

A importância de que se reveste um cargo público, tanto mais da

magistratura, deve ser matéria disciplinada em Lei e não em Resolução, no me~

mo porte-em que se preceí tl"a lf competência dos Tnbunais para propor ao Legi~

lativo a alteração do número de seus membros, consoante o disposto no mesmo

artigo 6º, inciso lI!, alínea "a".
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

EMENDA
300382·5J

Constituinte MAURfcIO CORRÊA

m----------------TEXTO/JuSTIFICAÇÃO---------- -,

EMENDA
300380·9

Constituinte MAURfcIO CORRÊA

Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

m----------------TI[XTO/JuSTlFICAÇÃO------------ -,

r;:]---------- PLl!"N""IO/cONlssio/sU8COhlISSÃO--------__-,

Emenda modificativa ao art.3º do Anteprojeto da Sucomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Emenda supressiva à alínea "b", do inciso In, do art. 6º do An

teprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico.
Dê-se ao art. 32 do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 32 - Nos Tribunais Estaduais e Regionais reservarse-á

um quinto dos lugares para membros do Ministério Púb12co,

com mais de dez anos na carreira e advogados, de notório S8

ber jurídico e reputação ilibada, com mais de dez anos de

efetiva atividade profissional, escolhidos pelas respect.!.
vas classes em lista sêxtupla, para indicação em lista trf

Suprima-se a alínea "b", do inciso In, do art. 6º do Anteproj.!:

to.

JUSTIFICAÇ/lo

Manifestamo-nos contrários a que a Constituição defira competê.!!
eia privativa aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça para propor
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ao Poder Legislativo a edição. de lei em matéria processual, ainda que observ.§.

dos os princípios gerais de competência da União.

Seria retirar do Legislativo a competência para legislar ares

peito.
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda oferecida ao caput do art. 8º visa estender ao Ois

trito Federal, a obrigatoriedade da instalação de Jui~ados Especiais.

No parágrafo, além de também incluir o Distrito Federal por

via de consequêncí a, procuramos explicitar que os Juízes de Paz serão rem.':!.

nerados, disciplinando-se o critério para fixação dos seus vencimentos.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhi.

EMENDA
300385·0

da.

Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo

tJ Constitiuirtte MAURÍCIO CORRÊA

,-,.,---------- f'L1UIAR10/cONISSÃolsUBCOWISSÃO- ---..,

EMENDA
300383·3

Emenda aditi\'a à alínea "c", do inciso HI, do art. 6º do

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministé

rio Público.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Comissão de Or aniza ão dos Poderes e Sistemas de Governo
=,...- Tr:xTO/JUSTI"ICAÇi.O . ~

17,---------- PLtNAIIIO/col.l15Sio/SUDCOloll!5ÃO------------,

Emenda supressiva ao parágrafo único do art. 12 do Anteprojeto

da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.
i
~--------------_ TExTO / ''usT I F lcAçÃO

7

Dê-se à alínea "c", do inciso HI, do art. 6º do Anteproj~

to, a seguinte redação:

"Art. 6º - ..............•.
Suprima-se o Parágrafo único do art. 12 do Anteprojeto:

HI - ..•.............
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA
300386-8

funcion~

Juízes

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Contam-se aos milhares os servidores estatutários das servent!.

as estatizadas, o que fa.z prever que chegaria a nível do insurpotável pera!2

te os recursos orçamentários alocados à justiça de ~lguns Estados, manter os

padrões de remuneração estabelecidos no parágrafo emendado.
A vingar tal dispositivo, teríamos, em alguns Estados,

rios de serventias judiciais percebendo remuneração superior a de

Substitutos, o que seria uma censurável incongruência.

~ a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

COMISSÃO DE ORGANIZACi\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

0,...-------------- AUTOR

ê

c) a criação ou a extinção de cargos e a fixação de

vencimentos e vantagens a seus membros, aos juízes, inclusl

ve dos Tribunais inferiores onde houver, e dos serviços a.':!.

xiliares.

JUSTIFICAÇÃO

Coerentes com a emenda que oferecemos ao inciso Ir do mes

mo art. 6º, na qual manifestamos a opinião de que a criação ou a extinção
de cargos públicos não deve emanar de simples Resolução, mas sim de Lei, i!2

serimos a matéria na alínea "c" do inciso .IH, a fim de que o Legislativo

edite lei a respeito, mediante iniciativa dos Tribunais.

~~---------------TEXTOIJUSTIF1CAÇio,------------------,

Inclua-se artigo (de nº 14), renumerando-se os subseqüentes, na
Seção I - "Disposições Gerais" - do Capítulo I - "Do'poder Judl

ciário" do Anteprojeto, com a seguinte redação:

Emenda aditiva à Seção I - "Disposições Gerais" - do Capítulo

I - "Do Poder Judiciário" - do Anteprojeto da Subcomissão do Po

der Judiciário e do Ministério Público.

"Art. - .••. Aplicam-se ao Distrito Federal as disposições contl

das nesta Seção".

Comissão de Or aniza ão dos Poderes e Sistemas de Governo

Emenda modificativa ao art. 8º e seu parágrafo único, do

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministé

rio Público.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA 1~
,-,.,,----------- PL€HAR10/COUISsio/sUaCOI,"SSiO>-----------J--,~

=,...- TUTO/JUSTlflCAÇio-----------------,

Dê-se ao Art. 8º e seu parágrafo único, do Anteprojeto,
seguinte redação:

a
JUSTIFICAÇ7íO

"Art. 8º - Os Estados e o Distrito Federal instalarão, no
prazo de 360 dias da promulgação desta, Juizados especiais

municipais ou distritais, providos dos juízes togados, para
o julgamento popular obrigatório na fase da concüiação, e

criminais definidos em lei federal, a ser editada em 180

dias.

A emenda objetiva estender à Justiça do Distrito Federal, a apll
cação dos dispositivos contidos na Seção I, referente a Disposições Gerais.

~ a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

.,...,---------------- TEXTO/.lUSTIF1CAÇÃO-----------------,

Emonda substitutiva ao art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público.

O Art. 14 e seus parágrafos do Anteprojeto ficam substituídos Pc=.
lo art. 14 e parágrafo único, com a seguinte redação.

EMENDA
300387-6

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMIssilo DA ORGANIZAÇÃO DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

tJr-------------- AUTOR

Parágrafo único - O Poder Judiciário regulará o aproveit.§.

mento dos Juízes de Paz, com indicação

de seus membros, para o funcionamento de

Juizados Especiais, até com caráter i tl

nerante, no âmbito das respectivas Coma!.

cas, enquanto não instalados nos Estados

e no Distrito Federal, os quais perceb~

rão vencimentos correspondentes a seteE!,

ta por cento do que perceberem os Juízes

de Direito Substitutos."
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JUSTIFICAÇÃO

I - processar e julgar originariamente:

.., TEltTOIJUSTlFICAÇÃO'------ -,

Art. 15 - Compete ao Supremo Tribunal Federal:

f) os conflitos de atribuições entre autoridades adm.!.
nistrativas e judiciárias da União, ou entre autp'

ridades judiciárias de um Estado e as administrat.!.

vas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre as

destes e as da União;
g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro e

a-homologação das sentenças estrangeiras e a CO!!

cessão de exequatur a cartas rogatórias,podendo as
últimas ser conferidas ao seu Presidente, nos te.!:
mos do regimento interno;

- h) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for

Tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos e.§.

tejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo
Tribunal Federal, ou se tratar de crime sujeito à
mesma jurisdição em único' Instãncfa, e ainda qua!!

do houver perigo de se consumar a violência, antes

qúe outro juiz ou tribunal possa conhecer do ped.!.
do;

i) os .mandados de segurança contra atos do Presidente
da República, das Mesas da Câmara e do Senado Fe .
deral, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de
Contas da União, ou de seus presidentes, e do Prp'
curador-Geral da República, bem como os impetrados
pela União contra atos de governos estaduais;

j) a representação por inconstitucionalidade ou para
interpretação de lei ou de ato normativo federal
ou estadual, ou, ainda, por omissão legislativa ou

administrativa, inclusive o pedido de medida caut~

lar;
1) a solicitação do Presidente da República sobre a

constitucionalidade de qualquer norma constante de
tratados, acordos e atos internacionais;

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de

seus julgados;
n) a execução das sentenças, nas causas de sua compe

tência originária, facultada a delegação;

o) as causas processadas perante quaisquer Juízos e
Tribunais, cuja avocação deferir a pedido do Proc,!,!.

rador-Geral da República, quando ocorrer imediato

perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à ~egura!!

ça ou às finanças públicas, para que suspendam os

efeitos da decisão proferida e para que o conhec.!.
mento integral da l,ide lhe seja devolvido.

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância por outros
tribunais, quando a decfsão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal;

c) julgar válida lei ou ato do governo local contesta
do em face da Constituição;

d) der à lei federal interpretação divergente da Súm,!,!.
la do Supremo Tribunal Federal.

II - Julgar em recurso ordinário:
a) os habeas corpus decididos em única instância pelo

Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Su

periores da União, se denegatória a decisão;
b) os mandados de seyurança e o habeas corpus decidi

dos em única instância pelo Superior Tribunal de

Justiça e pelos Tribunais Superiores da União,qua!!

do denegatória a decisão;
c) os crimes políticos se condenatória a decisão;

d) as causas em que forem partes Estados estrangeiros
ou organismo internacional, de um lado, e, de o,!,!.

tro, Município ou pessoa domiciliada ou residente

no País;

EMENDA
300388-4

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

A elevação do número de Mimstros do Supremo Tribunal Federal,
para 16, atende à necessidade de diminuir o volume de distribuição a cada mem
bro da Corte, diante de hoje excessivo número de feitos, possibilitando,
ainda, a criação de mais uma Turma julgadora. É de considerar que, presente

mente, por ano, cerca de 1.200 processos são distribuídos a cada Ministro, e.§.
tando o número de julgamentos, por membro da Corte, em média, também, em

torno de 1. 100 f'ei.tos , como relator, além dos trabalhos de revisor e votos de

vista. O aumento de número de Ministros, para 16r não o tornará excess.í vo,
não se comprometendo, também, a necessária uniformidade da jurisprudência do

Tribunal. Possibilitar-se-á, outrossim, atender a Corte à demanda de proce.§.
sarnento de maior número de processos sobre matéria constitucional, pela

ampliação da competência, no particular. O limite de idade de sessenta e ci!!
co anos colima impedir as nomeações, para o Supremo Tribunal Federal, de quem

já esteja próximo da aposentadoria compulsória. Os Ministros do STF devem ser

todos investidos com a garantia da vitaliciedade, não se justificando, entre
nós, juízes da cúpula do Poder Judiciário, sem essa garantia fundamental da

magistratura.

Emenda substitutiva aos artigos 15,16 17 e seus parágrafos, do
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiclário e do Ministério

"Público
Os arts. 15,16 e 17 do Anteprojeto e seus parágrafos passam a
constituir o art. 15 e seus cinco parágrafos, com a seguinte re

dação:

Parágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da

República, depois de aprovada a escolha pelo

Senado Federal, dentre cidadãos de notável sa

ber jurídico e reputação Ll ibada, maiores de
trinta e cinco anos, não oodendo ter mais de

sessenta e cinco anos de idade".

"Art. 14 - o Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da
União e jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de

dezesseis Ministros vitalícios.

a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o V!

ce-Presidente, os Deputados e Senadores, os Mini.§.
tros de Estado, os seus própr-Ios Ministros e o Pro

curador-Geral da República;

b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Mini.§.
tros de Estado, ressalvados os crimes conexos com

os do Presidente e Vice-Presidente da República,
os membros dos Tribunais Superiores da União, os
Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Est~

dos, do Distrito Federal e dos Territórios, os M!
nistros do Tribunal de Contas da União e os Chefes

de Missão Diplomática de caráter permanente;
c) os litígios entre Estados estrangeiros ou organis

mos internacionais e a União, OS Estados, o Distri

-êcJ ~ eêleral ou QS Territórios;

d) as causas e conflitos entre a União e os Estados
ou Territórios ou entre uns e outros, inclusive os

respectivos órgãos de administração indireta;

e) os conflitos de jurisdição entre o Superior Trib,!,!.
nal de Justiça e os Tribunais Superiores da União,

ou entre esses e qualquer outro Tribunal;

Parágrafo 1º São partes legítimas para a representação por in

constitucionalidade, para interpretação de lei ou

ato~ ou por omissão legislativa ou adm.!.
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nistrativa, o Presidente da República, as Mesas do

Senado Federal,- da Câmara dos Deputados', das Asse!!!
bléias Legislativas estaduais, o Conselho Federal

e os Conselhos Secionais da Ordem dos Advogados do

Brasil, os partidos políticos com registro definl
tivo, por seu Diretório Nacional e o Procuradcr-Ce

ral da República.

"Art. 18 - São órgãos da Justiça Federal:

1 - Tribunais Regionais Federais

II - Juízes Federais."

JUSTIFICAÇÃO

r;;----------------TEXTO/olUSTlFICAÇÃO----------------_,

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

JUSTIFICAÇÃO

do

Públ!

pelo

capital

compõe-se

~
~

b) um terço entre membros dos Tribunais dos Estados, ou

Distrito Federal;

c) um terço, entre advogados e membros do Ministério

co Federal ou estadual e do Distrito Federal, com,

menos, quinze anos de experiência profissional.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

"Art. 19 - O Superior Tribunal de Justiça, com sede na

da União e jurisdição em todo o território nacional,
de trinta e seis Ministros vitalícios.

§ 19 - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serãJ nome!
dos pelo Presidente da República, dentre brasileiros, maiores de

trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilib~

da, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, não podei).

do ter mais de sessenta e cinco anos.

a) um terço entre juízes dos Tribunais Regionais Federais j

Dê-se ao art. 19 do Anteprojeto a seguinte redação, nele introdu

zidos dois parágrafos:

A presente emenda tem por objetivo alterar a composição do Sup~

rior Tribunal de Justiça em virtude da ampliação da sua competência, com o

intúito de desafogar o Supremo Tribunal Federal.

Por sermos favoráveis à criação de um Superior Tribunal de
Justiça, que absorveria razoável parcela da competência do Supremo Tribunal

Federal e substancial parcela da competência do Tribunal Federal de Recursos,

parece-nos não subsistir qualquer motivo para que se crie um Tribunal Sup~

rior Federal.

É a nossa justificativa para a presente emenda.que esperamos se

Emenda modificativa ao art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público.

§ 2º - O Tribunal funcionará em Plenário ou dividido em Seções
e Turmas especializadas, na forma estabelecida em seu regimento

interno".

ja acolhida.

0,--------------AUTOR---------------
[-

Parágrafo 2º O Procurador-Geral da República deverá ser sempre

ouvido nas representações de que trata o parágr~

fo anterior.

Parágrafo 3º Declarada a ~nconstitucionalidade por omissão, fi

xar-se-á prazo para o Legislat-ivo ou o Executivo

supri-la, conforme o caso, se não afizer, o Supr~

mo Tribunal Federal encaminhará projeto de lei ao

Congresso Nacional disciplinando a matéria.

Parágrafo 4º Caberá ainda o recurso extraordinário, nos mesmos
casos de cabimento do recurso especial previstos

no art. , contra decisões definitivas do S.!!
perior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Sup~

riores da União, quando o Supremo Tribunal Federal

considerar relevante a questão federal resolvida .

Será publicada a motivação da rejeição ou do aco

lhimento da argüição de relevência.

Parágrafo 5º D regimento interno do Supremo Tribunal federal es

tabelecerá o processo dos feitos de sua competêi).
cia originária ou de recurso e da argüição de rel~

vância da questão federal, na hipótese do parágr~

fo anterior, bem assim a competência de suas T,u!.

mas.

JUSTIFICAÇÃO
Mantido o Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Po

der Judiciário, a competência prevista na 'Emenda mantém o rol de sua coroe
tência originária, descrevendo-se a competência recursal, ordinária e extr~

ordinária, tendo em conta a competência atribuída ao Superior Tribunal de

Justiça. Destaca-se, todavia, a competência preponderante para o conhecimei).

to das questões de natureza constitucional, conferindo-se ampla abertura,

quanto à representação para a declaração' de inconstitucionalidade, em tese,

de lei ou ato normativo, federal ou estadual, legitimando-se a ação de in

constitucionalidade, além do Procurador-Geral da República, o Presidente da

República, as Mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Asse!!!

bléias Legislativas estaduais e das Câmaras Municipais, o Conselho Federal

da Ordem dos Advogados do Brasil, o Diretório Nacional dos Partidos Politl

cos, com registro definitivo. No mesmo sentido, na representação por omissão

do Legislativo ou do Executivo. Prevê-se, assim, na competência originária

do Supremo Tribunal Federal, a representação por não cumprimento da Const~.

tuição, em virtude de omissão das medidas legislativas ou executivas nece~

sárias para tornar exequiveis e efetivas as normas constitucionais. Da dec.!,

são, se procedente a representação, há de resultar fixação de prazo para a
adoção das providências devidas, pelo Poder competente; se não afizer, o

STF encaminhará projeto de lei ao Congresso Nacional sobre a matéria. No p~

rágrafo 4º, do art. 15, a Emenda prevê, ainda, mais um ~aso especial de r~

curso extraordinário, além do rol constante do inciso III. Trata-se da po~

sibilidade de recurso ao Supremo Tribunal Federal, quando se cuidar de maté

ria tida como de relevância para ordem federal, embora já se compreenda na

competência, por via de recurso especial, para o Superior Tribunal de Just.!,

ça e, após a decisão definitiva deste. Com isso, as questões magnas de rel~

vância para o Pais ou à ordem jurídica nacional sempre terão uma via especi~

líssima de vir ao STF, mesmo se não enfeixar matéria essencialmente constit.!!

cional.

r::'1----------------TEXTO/..USTIFI~.çi;o----------------_,

Emenda modificativa ao art. 18 e seus incisos, do Antepro jeto
da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Dê-se ao art. 18 e seus incisos, do Anteprojeto, a seguinte red~

ção.
Trib.!!

Minist!

a) os membros dos Tribunais Federais Regionais, dos

nais Regionais Eleitorais e do Trabalho e os do

Emenda modificativa ao art. 20 do Anteprojeto da SUJ:omissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público.
Dê-se ao art. 20 do Anteprojeto a seguinte redação:
Art. 20 - Compete ao superãor Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar originariamente:

r;r----------------TEXTO/olUSTIFICAÇio -.

EMENDA
300389·2

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMIssilo DA ORGANIZAÇilo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
r.-r---------- PLI:HIlIllIO/CONlssio/sUIlCOUISSÃO- ---,

0r--------------AUTOR-------------__

ê
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JUSTIFICAÇÃO

§ 3Q - Os lugares reservados a membros do Ministério Públi

co federal ou' advogados serão preenchí.dosvrespect.iva

mente por membros do Ministério Público federal da

região ou advogados nela militantes, indicados em

lista tríplice pelo Tribunal."

§ 1Q
- Os Tribunais ReglOnais Federais constituir-se-ão de

juízes nomeados pelo Presidente da República:

a) mediante promoção de juízes federais indicados pelo
respectivo Tribunal;

b) - um quinto dos lugares por advogado de notório saber

jurídico e idoneidade moral, com mais de dez anos de

prática forense e por membros do Ministéno Público

Federal com mais de dez anos de exercício, todos de
idade superior a 35 anos.

§ 2Q - A promoção de juízes federais ao Tribunal dar-se-á

por antiguidade e por merecimento, alternadamente, 0É.
servado o seguinte:

a) - a antigtlidade apurar-se-á pelo tempo de efetivo exe.E.

cício no cargo, podendo o Tribunal Regional Federal

recusas -e ja~z-ma15 ~ntigo pelo voto de maioria abs~

luta de seus membros, repetindo-se a votação até se

fixar a indicação;
b) - no caso de merecimento, a indicação ao Presidente da

República f'ar-se-á em lista tríplice elaborada pelo

Tribunal, nela podendo figurar apenas os juízes da

respectiva região e sendo obrigatória a promoção do

que nela constar pela quarta vez <!onsecutiva;

seja

da ne

EMENDA
300393-1

Tribunais Regionais F~

e não facultativa, como

CuMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Constituinte MAURícIO CORRÊA

derais deve

se depreende

acolhida.

Entendemos que a criação dos

ser disciplinada de forma determinativa

do caput do artigo ora emendado.
Os parágrafos e alíneas subseqüentes decorrem

cessidade de se antever a estrutura dos referidos órgãos.
É a justificação para a emenda que esperamos

r.l---------- PLENAAIO/CoIot155Ão/suacololl'5io -,

b) os mandados de segurança e o habeas corpus contra ato do

pr6prio Tribunal ou do seu Presidente, dos Ministros de

Estado e do Diretor-Geral da Polícia Federal.

rio Público da União que oficiem perante Tribunais, os

.conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Ois

trito Federal, nos crimes comuns e de responsabilidade;

d) os conflitos de. .iu1:isdic~ entre juízes e os Tribunais F~

derais Regj.anais; entre juízes e os Tribunais dos Estados

ou do Distrito Federal e dos Territ6rios; entre juízes f~

derais subordinados a Tribunais diferentes; entre juízes

ou Tribunais de. Estados diversos, incluídos os do Distrl

to Federal e dos Territórios;
e) as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus jul:

gados;
n - julgar em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, quando a

decisão for denegat6ria;

b) os mandados de segurança decididos em única instância p~

los Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, quando

denegat6ria a decisão;

nI - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em uruca

ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou

pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Ter

rit6rios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência;

b) julgar válida lei ou ato do Governo local, contestado em
face de lei federal; e

c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe ha

ja dado outro Tribunal, o própno Superior Tribunal de
Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo Onica..- Quando, contra o mesmo acórdão, forem interpo.:;.

tos recurso especial e recurso extraordinário,

o julgamento deste eguardará a decisão defini
tiva do Superior Tribunal de Justiça, sempre
que esta puder prejudicar o recurso extraorqí
nário.

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente for qual

quer das pessoas mencionadas na letra ~ deste artigo, Mi

nistro de Estado ou o Diretor-Geral da Polícia Federal;

r:-r----------------TEXTO/,JUSTIFICAÇio----- ..,

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda traz por objetivo determinar a competência do

Superior Tribunal de Justiça em virtude da marurtenção do Supremo Tribunal F~

deral e da não criação do Tribunal Superior Federal.

É a justificativa para esta emenda que esperamos seja acolhida.

Emenda aditiva ao inciso I do art. 22 do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Judlciário e do Ministério Públlco

inclua-se, no art. 22, I, do Anteprojeto, a alínea "e", com a
seguinte redação:

"Art. 22.

r:-r T~XTOI"U'TlflCAÇ.i.O----------------..,

Constituinte MAURícIO CORRÊA

CuMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO OOS POOERES E SISTEMA OE GOVERNO
,------""----- PLfNARIO/cON\ssio/suacOwlssAO-----------

tJ
EMENDA
300392-2

I -

e) nos crimes comuns e de responsabilidade, os juízes federais,

os da Justiçá Militar e da Justiça do Trabalho, e os membros

do Ministério Público da União, da área de sua jurisdição,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral."

Emenda modificativa do art. 21, seus parágrafos e alíneas, do

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério

Público.

Dê-se ao art. 21, seus parágrafos e alíneas, do Anteprojeto, a .

seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO

Aos Tribunais Regionais Federais caberá processar e julgar, ori

ginariamente, os juízes federais, do trabalho e militares, de primeira ins

tância, e os membros do Ministério Público da União, de sua área de jurisdl

ção, nos crimes comuns e de responsablidade.

"Art. 24 - Os Tribunais Regionais Federais serão cr~ados em

lei, qué.det~r~inará a jurisdição,_sede e número~ de membx:os.
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Constituinte MAURÍCIO CORRÊA EMENDA
300396-5

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300394-9

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
0.---------- PLEHJ.~IO/cO"l.Is~Ão/sUICQ.. ISSÃO

ê
r--r- TEXTO/JuSTlncAçÁo -, = TEXTO/JUST1FICAÇÃO -,

Emenda aditiva ao inciso II do art. 22 do Anteprojeto~ Subc..9.

missão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Emenda modí f'acat iva ao inciso II do art. 27 do Anteprojeto

Subcomissão do Poder Judiciário e do Mwisténo Público.

Inclua-se no art. 22, do Anteprojeto, o inciso lI, com a segui!'.

te redação:

Dê-se ao inciso II do art, 27 do Anteprojeto, a seguinte red~

ção:

"Art. 22 - . "Art. 27 - .

II - julgar t em grau de recurso t as causas decididas pelos

juízes federais da área de sua jurisdição".

JUSTIFICAÇÃO

II - de juiz do Tribunal Regional Federal no Estado onde

tiver sede, ou de juiz federal nos outros Estados da

região, escolhido pelo respectivo Tribunal Regional

Federal".

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda leva por objetivo compor o Tr ibunal Regional

Eleitoral preferencialmente com um juiz do Tribunal Regional Federal do Esta

do onde este tiver sede.
É a justificativa para esta emenda que esperamos seja acolhida.

A competência recursal dos Tribunais Regionais Federais diz res

peito , apenas, às causas decididas pelos juízes federais da área da respecti

va jurisdição. Bem de ver é que, dessa maneira, descentraliza-se o grande V:J

lume de recursos vindos ao Tríbunal Federal de Recursos das decisões dos j~i
zes federais. Reservar-se-ão, assim, ao Superior Tribunal de Justiça, em grau

de recurso-espectal , no âmbito da Justiça Federal, apenas, recursos de deci
sões dos Tribunais Regionais Federais. Com isso, poderá o Superior Tr.ibunal

de Justiça atender, também, ao grande volume de recursos especiais provenien

t:s dos Tribunais dos Estados, em única ou última instância, quando as decl

sões contrariarem tratado ou lei f'ederal., Julgarem válida lei ou ato do gove.E.

no local, contestado em f'ace jíe lei federal ou derem à lei federal interpret~

ção divergente da que).he haja dado outro Tribunal.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

17l---------- PI.EIUlUO/COI,l15sÃo/suacONI5sÃO-------------,

COMISSÃO DE ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300397-3

r--r TEXTO/JUSTlfICAÇio ,

r='I---~------------TUTO/JUSTlFtcAÇÃO'-----------------,

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

Dê-se ao incisa II da art. 26 do Anteprojeto, a seguinte reda

ção:

Emenda modificativa ao inciso II da art. 26 do Anteprojeto da

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.EMENDA
300395-7

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
w.---------- pU':NÂ,uo/cOI(15SÃoIsUBCOlllI$SÃO

ê

Emenda modificativa as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 26

do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciária e do Ministé

rio Público

"Art. 26 - .

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu

Presidente e Vice-Presidente dentre 'os três

Ministros do Supremo Tribunal Federal."

"Art. 26.

L

a) de três juízes entre os Ministros do Suprema Tribunal Fede

ral;
b) de dois juízes entre os membros do Superior Tribunal de Jus

tiça.

Dê-se às alíneas naU e t1b", do inciso I, do art. 26, e

parágrafo único, do Anteprojeto, a seguinte redação:

a, seu II - por nomeação do Presidente da República, de dois 8!'.
tre seis advogados de notável saber jurídico e idonei

dade moral, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional, indicados pelo Supremo Tribunal Fed~

ral.
...................................................

JUSTIFICAÇÃO

Coerentes com o ponto de vista externado nas justificativas para

as emendas que apresentamos aos artigos 1º e 14, não havemos como aceitar S~

ção Constitucional nem Seção Especial do Supremo Tribunal Federal.

É a justifü:ativa para a presente emenda que esperamos seja aco

lhida.

JUSTIFICAÇÃO

TEXTO/"USTlFICAÇÃO ~

Emenda modificativa ao inciso III do art. 27 do Anteprojeto da

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Dê-se ao inciso III do art. 27 do Anteprojeto, a seguinte red~

ção:

"Art. 27 - .

As alterações na redação das alíneas fia" e "b'", do inciso I, do

art. 26, bem assim de seu parágrafo único, visam ajustar a nomenclatura dos

Tribunais, constante do Anteprojeto, aos termos das Eme"das propostas aos

arts. 1º, 14, 15, 16, 17, 18, I, 19 e 20, onde se prevê a criação do Supe
rior Tribunal de Justiça, no ~ar do Tribunal Superior Federal, bem assim
se elimina a distinção, no Supremo Tribunal Federal, entre Ministros vitali
cios, deixando, outrossim, a discriminação de competências do Tribunal Pleno

e de suas Turmas para o Regimento Interno e definindo a Constituição, pela
Emenda proposta ao art. 15, de forma global, as competências, originána

e recursal, da Corte Suprema, inclusive a ampla competência em matéria con~

t i ti rcãonal ,

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

171,..---------- PLENAftIO/CONISSÃo/sUflCONISSÃO--- -----,

cosrssno DE ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300398-1
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,."..- ~ T.EXTO/JUSTfFICAÇio----------------~

Constituinte ~fAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

III - por nomeação do Presidente da República, de dois de~

tre seis advogadcs de notável saber jurídico e idonei

dade moral, com mais de dez anos de efetiva at.ivadaríe

profissional, indicados pelo Tribunal de Justiça".

.-- PLUIAR10/cOlolI5SÀo/sUBCOMlssio----------~

tJ
EMENDA
300401·5

JUSTIFICAÇÃO

Por entendermos mais adequado, substituímos o vocábulo cidadãos

por advogados, acrescentando que estes, além de dotados de notável saber jurI

dico e idoneidade moral, devam contar com mais de dez anos de efetiva ativida

de profissional.

É a justlficativa para a presente emenda que esperamos seja aco

Emenda modificativa ao § 32 do art. 35 do AnteprOjeto da Subco

missão do Poder- Judiciário e do Ministéno Público.

Dê-se ao § 32 do art. 35 do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 35 -

lhida.

r;,---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇ,iO- -rt

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

........................................................

§ 32 - A lei disporá sobre a criação dos Tribunais Regionais do

Trabalho, respectivas sedes e jurãsdições , e instituirá as Ju~

tas de Conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde não

forem const.í tufdas , atribuir sua competência aos juízes de direi

to.

EMENDA
300399-0

COMIssAo DE ORGANIZAÇAb DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
w.---------- PLEHAA10/Co'.IlSSAO/SUBCONI9SÃO

C

Emenda modificativa ao art. 34 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público.

Dê-se ao art. 34 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciá

rio e do Ministério Público, a seguinte redação:

"Art. 34 - Os Territórios Federais do Amapá, Roraima e Fernando

de Noronha ficam sob a jurisdição, respectivamente, dos Trib~

nais Regionais Eleitorais do Pará, Amazonas e Pernambuco".

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que em alguns Estados ainda não se justifica a inst]'!

lação de Tribunal Regional do Trabalho, dado ao reduzido número de lides e~

volvendo matéria trabalhista.
Preferimos remeter à lei federal o juízo de conveniência e opo!.

tunidade par-a que se instalem novos Tribunais dessa natureza.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

JUSTIFICAÇÃO

r;,---------------- TEXTO/JUSTIFIC...ÇÃO----------------~

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA EMENDA
300402·3

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
wr---------- PLEN.lAIO/co""ISSÃO/SU8COlIiIlssio

C
A presente emenda objetiva excluir o Estado do Acre do disposlti

vo em tela, eis que, em se tratando de três Territórios, seus Tribunais RegiE.

nais Eleitorais devem ficar sob a jurisdição de três Estados e não quatro.

É a justificativa que esperamos seja acolhida.

Emenda modificativa ao art. 37 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público.

1';'1.---------------- TEXTO/"uST1F1CAÇÃO'- ~

Emenda modificativa à alínea "a" do § 12 do art. 35 do Antepro

jeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

r..---------- Pl.ENARro/coJ,l15Sio/sU9CO...,9SÃO'- ~

Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo

EMENDA
300400·7

Dê-se ao art. 37 do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 37 - Das decisões do Tribunal Superior do Trabalho somente

caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal, quando contrari]'!

rem esta Constituição".

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se à alínea "a" do § 12 do art. 35 do Anteprojeto, a segui~

te redação:

"Art. 35 - •.•.•... _.•.•..••.•

Coerentes com o ponto de vista externado nas justificativas para

as emendas que apresentamos aos artigos 12 , 13 e 26, inciso II, não havemos
como aceitar Seção Constitucional nem Seção Especial do Supremo Tribunal Fed.!!.

ralo

.."., TEXTO/.lUSTlfICAÇio------------------,

É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acE.
§ 12 - ••...•.•..•....•••.

a) onze togados e vitalícios, sendo sete entre magistr~

dos da Justiça do Trabalho, dois entre advogados, de notõrao

saber jurídico e...reputação ilibada, com mais de dez anos de ef~

tiva atividade profissional, e dois entre membros do Ministério

Público;

JUSTIFICAÇÃO

lhida.

Constituinte MAURÍCIO CORREA

~ PLENAAIO!CON1Ssio/SUBCOI.lISSÃO------------,

Comissão de Organiza ão dos Poderes e Sistema de Governo

~
~

A emenda objetiva explicitar que os advogados escolhidos devem

ser dotados dos atributos de notório saber juridíco e reputação ilibada,

além de contarem com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional.

É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

Emenda modificativa ao art. 39 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público

'Oê-se' ao art. 39 do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 39 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze Mi

nistros vitalícios, nomeados pelo Pres.ídente da República, de

pois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo dois e~

tre oficiais-generais da ativa da Marinha, três entre oficiais-
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generais da ativa do Exército, dois entre of'Ic.íaa.s-peneraãs da

ativa da Aeronáutica, e quatro entre civis."

JUSTIFICAÇÃO

"Art. 56 - O Superior Tribunal de Justiça será constituído 1n.!.

cialmente dos atuais Ministros do Tribunal Federal de Recursos

e mais nove, observando-se para a escolha destes a proporção es

belecida no parágrafo único do art. 19.

A presente emenda objetiva exclui a audiência pública referi

da no dispositivo em tela.
Emtendemos que o Senado Federal dispõe de condições plenas para

bem aferir a capacitação dos indicados sem submetê-los a constragedoras se~

sões públicas.
É a justificativa para a emenda que esperamos seja acolhida.

§ 1Q No prazo de cento e oitenta dias, contado da promu1:.

gação desta, serão criados, por lei, Tribunais Regi.Q.

nais Federais com sede em Brasília, Recife, Rio de

Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, providenciando o

Tribunal Superior Federal, nos cento e oitenta dias

seguintes, a respectiva instalação.

[J Constitu in te MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTE~lA DE GOVERNO

..,---------------- nXTo/JU5Tlf'ICAÇÃO------ ~

§ 2Q - Na composição inicial dos Tribunais Regionais Fed~

rais, a nomeação de seus membros, pelo Presidente da

República, far-se-á com base em indicação do Sup~

rior Tribunal de Justiça, observado o disposto nos

parágrafos do art. 21.

§ 3Q - Enquanto não forem instalados os Tribunais Regionais

Federais, sua competência será exercida pelo Sup~

rior Tribunal de Justiça."

Emenda modificativa ao § 2Q do art. 39 do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao § 2Q do art. 39 do Anteprojeto, a seguinte redação:

"Art. 39 - ..•••.•.•••......•..•..••..•...

A nova redação do art. 56 do Anteprojeto justi fica-se, em face
da substituição do Tribunal Superior'Federal pelo Superior Tribunal de Justi

ça, denominação esta que passa a ser dada ao atual Tnbunal Federal de Recur
sos.

~----------------TtXTO/,JuSTlfICAÇio----------------....,

Emenda aditiva à Seção VIII - Dos Tribunais e Juízes dos Esta
dos! do Distrito Federal e Territórios do antepro jeto da Subcomi
ção do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA ~
~COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

m~--------- PLENARIO/CQI.IISSÃO/SUIlCOIiISSÃO

ê

lhida.

JUSTIFICAÇÃO

§ 2Q - Os juízes militares e togados do Superior Tribunal Mili

tar têm vencimentos iguais aos Ministros do Superior Tribunal de

Justiça" .

Sendp o Supremo Tribunal Federal a mais alta Corte de Justiça do

País, não há por que se nivelar os vencimentos dos membros de outros Tribu

nais aos percebidos por seus Ministros.
É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acQ.

dos Estados,
seguintes

Acrescente-se à Seção VIII - Dos Tribunais e Juízes
do Distrito Federal e Territórios do Anteprojeto, o

dispositivo:

"Art. .•. - -O Território Federal de Roraima, o Território Fed~

ral do Amapá e o Território de Fernando de Noronha, estão compr~

endidos nas jurisdições do Estado do Amazonas , na do Estado do

Pará, e na do Estado de Pernambuco, respectivamente".

~
~

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

COMISSÃO DE ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Emenda supressiva ao art. 52 do Anteprojeto da Subcomissão do Po
der Judiciário e do Ministério Público.

r.,----------- ..L.f;HA"10/cONI5S.i.o/51J8CO"'15SÃD-- ~

r.,----------------- TUTO/JUST1F1CAÇÃO,------ -,

/71---------------- TEXTO/.. uSTIFICAÇ.i.O ~"--__,

Suprima-se o art. 52 do Anteprojeto, renumerando-se os subseque!l

teso

Emenda ao art. 56 e seu parágrafo único, do Anteprojeto da-Sub

comissão do Poder Judiciário e do Ministério Público

Dê-se ao art. 56 e seu parágrafo único, aditando-se parágrafos,

com a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO
Tendo em vista que já nos manifestamos contrários à idéia da

criação da Seção Constitucional e da Seção Especial do Supremo Tribunal Fed~

ral, bem como a da nomeação de Ministros com mandato, não há como aceitarmos
o dispositivo em tela.

É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja aco

que,
pr.Q.
dos

lhida.

JUSTIFICAÇÃO

Atualmente, a administração da Justiça Elos Territórios Federais

é da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sediado na caPi

tal da União, cuja distância por demais longínqua das comarcas daquelas unid2.

des da Federação, tanto as das suas capitais como principalmente as do Inte
rior, tais como Caracaraí, Mazagão, Calçoene, Amapá e Oiapoque, torna inviá
vel uma gestão a contento, a ponto de hoje se encontrarem relegadas ao quase

completo abandono.
Além deste aspecto, também não' se justifica que as impetrações

de habeas corpus e de mandados de segurança com pedidos de liminar, bem assim

a interposição de apelações ou quaJ.~utl:o:>.. recursos tenham de percorrer
milhares de quilômetros até chegarem ao Tribunal com sede em Brasília. Isto

sem contar com a repetição do mesmo percurso de ida e volta por força do ped.!.

do de informações à autoridade apontada como coatora ou reclamada e da respe.!:.

Uva resposta.
A vinculação judiciária dos Territórios Federais aos Estados

lhes são mais próximos, por certo virá em favor da celeridade no trâmite
cessual, importando em economia de tempo e de despesas com deslocamento

advogados e das partes litigantes.
É a justificativa para a presente emenda que esperemos seja ac~

~
~

lhida.

Constituinte MAURÍCIO CORRÊA

r;;"lr---------- PLENAAIO/cONISSÃo/slJIlCON.asio-- ---,

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GoVERNÕ



..",. TEXTO/JUST1F1CAÇÃO -,

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Mimsté
rio Público, dê-se ao ~rtigo 54 a seguinte redação:

Art. Os membros dos Ministérios Públicos do Tribunal de
Contas da União e dos Estados, do Trabalho e Militar integrar-se-ão nas carrei
ras do Ministério Público Federal e Estadual, respectivamente, aplicando-se-Ihes
o disposto'no artigo anterior.

DEPUTAOO LUIZ SOYER ~
~
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co, assim como se reservou à Defensoria Pública a incumbência de postular e
defender os direitos das pessoas necessitadas, há que se instituir o sistema

nacional de defesa dos interesses da União, por funcionários para tanto habl

litados, mediante prestação de serviços no campo das atividades jurídicas .
Com este escopo, apresentamos a presente emenda que esperamos seja acolhida.

Constituinte MAURÍCIO CORRí:A .

JUSTIFICAÇAQ

Q princípio da unidade e indivisibilidade do Ministério Públi

co Estadual, que o anteprojeto pretende institucionalizar, impõe que a sua r~

presentação junto aos Tribunais de Contas e órgãos congêneres seja integrada à

instituição, com a consequência lógica, justa e humana do aproveitamento dos
Procuradores que, ali, vinham oficiando.

Essa solução parece mais racional do que subtrair-lhes as
funções cometidas anteriormente, não só em razão da experiência acumulada nos

assuntos pertinentes ao campo de atividade das Cortes de Contas, como também p~

la necessidade de conter dispêndios desnecessários, com a perspectiva de colo
cá-los em disponibilidade, alternativa de juridicidade discutível, sobre onero

sa, porque exigiria, com o afastamento deles, igual contingente de Procuradores
de Justiça para suprir-lhes a falta.

Assim, para evitar perplexidades que o direito repele, é mis

ter aclarar, no texto modificando, a situação dos Procuradores dos Tribunais
de Contas dos Estados,na unificação do ministério Público, que Õ anteprojeto

advoga.

'"'"' l"El(TO/~USTII"ICAÇÂO----------------....,

Emenda aditiva às Disposições Transitórias do Anteprojeto da Sub

comissão do Poder Executivo.

Inclua-se nas DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS, dispositivo com a segui!2

te redação:

"Art. . .. - Os atuais Assistentes Jurídicos da União, os Procur~

dores Autárquicos, os Procuradores da Fazenda Nacional, os Adv~

gados de Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo i!l
tegram a Advocacia da União de que trata o artigo ......••....•. ,

designados Advogados da União.

JUSTIFICAÇÃO

Sendo imprópria a representação da União em Juízo através do M,!.
nistério Público, já apresentamos emenda objet.ívanoo a organização da Advoc.!!.

cia da União.

Constituinte MAURÍCIO CORRí:A
= Pt..EH.... IO/cOMISSÃO/SUOCONISSÃO _

COMISSílO DA ORGANIZAÇílo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA

300409·1

Assim, adotada a emenda, os atuais Assistentes Jurídicos, Proc.!!.

radares Autárquicos, Procuradores da Fazenda Nacional, Advogados de Ofício e

Procuradores junto ao Tribunal Marítimo, assumiriam a Advocacia da União, na
qualidade de Advogados da União, para o exercício da Advocacia co-iteocíosa e

da Advocacia Consultiva.
É a justificação.

r."1r- Tt:~TO/..uSTlfICAÇÃO----------------....,

Retificando a emenda apresentada a esta Comissão,

sob protocolo nº 300.057-5 , reapresentamos a sugestão nQ 242-9,

publicada em avulso, como forma de anexar o quadro demonstrativo
"População Projeção IBGE para 19 de Julho de 1.985", como ade,!!

do à citada emenda.

1":"1---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-------------------,

Emenda aditiva ao AnteprOjeto da Subcomissão do Poder Executivo

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispasi tivo:

"Art. .,. - A lei disporá sobre a organização e o funcionamento
da representação judicial ou extrajudicial e consultoria jurídl
ca da União na Administração Pública Federal direta e indireta,

tendo por atribuição a defesa dos seus interesses como parte
autora ou ré, assistente ou opoente.

§ 1º - Nas questões entre a União e outras pessoas juríd,!.

cas de direito público interno e respectivas auta.!.
quias, empresas públicas e sociedades de economia

mista, pessoas jurídicas de direito privado e pe~

soas naturais, será obrigatório o patrocínio da Ad
vocacia da União.

§ 29 - A Advocacia da União é dirigida pelo Procurador-Ge

ral da República, nomeado pelo Presidente da Rep.Q
bilca.

§ 3º - Integram a Advocacia da União os Procuradores da R!:.
pública que optarem na forma do disposto ao art. 53
desta Constituição, os Assistentes Jurídicos da

União, os Procuradores de Autarquias Federais, os
Procuradores da Fazenda Nacional, os Advogados de
Ofício e os Procuradores junto ao Tribunal Marít,!.
mo. fi

JUSTIFICAÇÃO

Tendo em vista que se vedou ao Ministério Públi~o a representa

ção judicial e consultoria juri,d.ica das pessoas jurídicas de direito públl

DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI

(PopulnçJ.o _.Proleç40 IIJGE p"lnJ.1 o de julho de 1~S5)

Estado}Tenl.t6rlo Deputado! Popuhlção (tl.) percentual «("'~) (afb) Proposfa_

Acre • 358, 0,0'204 O," ,
Amazonas • 1.'l:a8. 1.2146 2,56 3

ROndõnnla • '131. 0,53132 1.0a ,
...,. 17 4 am, 3,0989 6'" •
J4J1ranblo ,. 4641, 3-4234 6,S8 ,
PlILuf lO 2430. l,1!l25 3,60 •
coa" 22 5893. 4,3470 8,'1'3 •
RIo Grande do Nortlt • 2126, 15l}B2 3.15 3

Parafba 12 3016, 2,2247 4,47 •
Pernambuco 25 6 'l70. '.99" 10,04 lO

AJa&Q48 ~ 2245, J,fSSO 3.32 3

getg\pe • 1.1&'1. O.t<{93
1~~

2

BOhI. 39 10.'131. 7,9158 "Esp!rlto Santo lO '2211, 16510 3,39 3

aJo de Janeiro " 12761. 9.4176 18,92 19

Mlnu-Geml8 " 14 1!l00. 10.1698 21,64 22

Se Paulo .. 2) tJ57• 21,8161 43,97 <.
ao"" 1V ."". 3,2M7

~~
,

Df3trlto Federal • 1·~m. 1.1641 2

Hato Groso • 14.80, t.fl911 2,19 2

Mato Grosso do Sul < •• 1004, 1.1132 2~' 2

POnnA .. ..,. 5,9558 11,97 12_..
catarJuA ae 40 096, 3.0214 ." e

Rio Grande do Sul 31 a 458, 6,2597 12,58 13_...
• 214, OJ,571 0,:11 ,

",,,..""" • ,.., 0,0767 0,15 ,
...,"" <... .135 Mf, (b 100,00 203

Centro GráfICO do Sanado 'Federal - Bras1l1a - DF

EMENDA

300411·2
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de 130 mllhôes de pessoas. O mesmo se pode dizer dos membros do Co~

selho Monetário Nacional, também submetidos no anteproJeto à prévia
aprovação do SenadQ Federal.

Quanto à prévia aprovação, pelo Senado, dos Secretários

da SEST e Secretaria do Tesouro, trata-se de estabelecer aos indi
cados um respaldo que dlmana da representação popular. As duas S~

cretarias são órgãos recentes na Adminlstração Públlca, com grandes
responsabilldades na programação dos recursos públlcos da União.

Flnalmente, não se pode deixar que a execução da política
nuclear esteja restrlta às responsabilidades do Poder Executivo. A
questão nuclear afeta não apenas a população atual, mas as gerações

vindouras, sendo de estranhar que a melhor avaliação de seu principal
responsável na Adminlstracão Federal escape ao processo constitucio

nal consolidado.

~
~

- 'O ..Art. 20

Senador Constltuinte JUTAHY MAGALHÃES

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Dê-se a segumte redação ao Art. 20, § 39, do AnteproJeto
da Subcomlssão do Poder Legislatlvo:

§ 39 - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Ter
ritõrio Federal elegerá, pelo menos, quatro Deputados.

r.lr---------- PLENAAIO/coI.lISsio/t:UBCOl.lISsio- --,

1';"1---------------- T[XTO/~uSTIf'ICAÇÃO---__-_---------,

Nada impede que uma explosão demográfica súblta,c~

mo a gar1mpagem do ouro no Amapá, conduza a uma s1tuação eleltoral

que, 1ndependenternente do tempo·de duração, eleve o un1verso de e

leltores. ESte será, incluslve, um fator de amadurecimento polítlco

e econômico lndicador da necessidade de superação da tutela federal.
Não há porque, havendo eleltores,llmltar a representação da cidada
nia na Cãmara dos Deputados. O número de quatro deputados, metade
do número mínimo de representantes por Estado, é, aqu2, também mín!

mo, não máximo. Os Terrltórios Federa1s são partes da Unlão, não

tendo substãncia federativa, mas devem ter plena representação na
Cãmara dos Deputados.

~
~

Acrescente-se ao § 7º in fine do art. 38 do Antepr~

jeto da Subcomissão do Poder Legislativo.

§ 7º .•. e dos atuais substitutos.

JUSTIFICAÇAo:

m----------------TEXTO/"IUSTIFICAÇio--- --- ,

Suprimam-se os seguintes dispositivos do Anteprojeto da Subcomissão
do Poder Legislativo: arts. 32 e 33; §§ do art. 34; art. 37; §§ 1º

e 6º do art. 38; e arts. 39 e 40.

JUSTIFICAÇÃO:

São de natureza ordinária as regências contidas nos di~

positivos que esta emenda propõe suprimir, quando não ~atéria regi.
mental do Congresso Nacional, enquanto que o § 6º do art. 38 viola
o princípio federativo.

A emenda visa a estender aos atuais Ministros Subs

titutos que são os Auditores, em número de 4 (quatro, a mesma disposl
ção de caráter transitório que se aplica aos Ministros Titulares.

Presta a norma proposta um tributo à equidade, uma
vez que dá tratamento isonômico a quem se encontra mutatis mutandis
em situação paralela. Ubi eadem ratio, ibi eRdem dispositio.

O acréscimo trata do relevante problema da substi
tuição dos Ministros e Juizes do Tribunal de Contas, dando-lhe foro
constitucional e pondo fim a um do~ mais graves dos vícios dos tribu
nais: A MOROSIDADE DAS DECISoES.

dos
DOS

O dispositivo é salutar porque responde a um
cruciais problemas da administração da justiça: A SUBSTITUIÇAo
juíZES.

~
~

r.lr---------- PLEHAAIO/COl,1l5SÃO/sUBCOWlssio --,

• COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

I';"I--------------AUTO"---- -,
Senador Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

A modelar e~pediência do Tribunal de Contas da
União no que concerne à substituição de seus Ministros Titulares, pre
vista no oec-Iei 199, que é a sua Lei Orgânica, complementado pelo R~

gimentó Interno, merece consagração constitucional, dada a fragilida

de de um mero decreto.

A vantagem de um corpo especializado de substituti

vos que dê não apenas continuidade, obstando a sua solução, seja por
motivo de doenças, licenças, acidentes, faltas e impedimentos,mas que
até. mesmo venha trazer dinamização, através de um trabalho paralelo
de distribuição e relação dos processos, é uma experiência que merece

divulgada em todos os Tribunais do país.

Ganha a administração, através da permanência de
seus serviços, ganha o juridiscionado, que não tem o julgamento de

seus processosadiado pelos mais variados motivos.

A norma ora sugerida exige que os substitutos te
nham as mesma qualificações dos titulares, no que concerne a idade,~

periência e idoneidade.
Em contrapãrtida, assegura aos substitutos as mes

mas garantias clássicas da magistratura, consubstanciadas na vitali
ciedade, irredutibilidade e inamovibilidade.

Essas garantias, ditas tradicionais, são antes ~

~ .9E. 'cidadão ~ -do jurisdiconado do que privilégios dos detento

res dos cargos.
No Direito Constitucional moderno, não existe lugar

para privilégio, já que vigora como principio maior a isonomia que a~

segura a igualdade de todos perante a lei
No caso,. porém, dos magistrados, a fim de que sejam

salvaguardada a independência e a }isura do julgador é de mister que

~
~

Senador Constltulnte JUTAHY MAGALHÃES

JUSTIFICAÇÃO

111 ( ••• ) do Governador do Dlstrito Federal, do Preside~

te do Banco Naclonal de Desenvolvlmento Econôrnlco e Soclal-(BNDES),

do Secretário da Secretaria do Tesouro e do Secretário da Secreta

ria de Controle das Empresas Estatais (SEST), do Presidente da c2
missão Nacional de Energia Nuclear.

Acrescente-se ao inclso lI! do Artigo 10 do anteproJeto

da Subcomlssão do Poder Legls1ativo:

A aprovação prévla do Governador do Dlstrito Federal pelo
Senado Federal é norma Já descrlta no Art. 42, lnC1SQ 111, da vlge~

te Carta Magna. Só deverá calr se houver mudança no processo de e~

colha do Governador, caso em que a Constlt~inte se incline pela
equivalência do Distrito Federal com os Estados Membros da Federa 
ção.

Dlspensável dlscorrer sobre as amplas atrlbulçôes doBNDE~

banco de Segunda Llnha e de trad~cional fomento à expan~ão e dlver

slflcação industrial do país, mas, tal como Já prevê o anteproJeto

quanto à escolha do Presldente do Banco Central, não se deve atri

buir poder de escolha que gere consequências, boas ou más, para mais

r.lr----------- PL(HAR10/cONISsio/suBcoaussio ---,

• COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

1';"Ir---------------- TEXTOIJUSTIF1CAÇAO--- ,
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a elegibilidade
com nossa tradi

tais apanag~os cubram o funcionário público encarregado da prestação
jurisdiconal.

Além do mais, passa-se a exigir do substituto que
se submeta a concurso de provas e títulos, com o que se apura a capa
cidade técnica dos Auditores, possíveis futuros integrantes do Tribu
nal.

Não prospera o argumento pelo qual se estão sendo conc~

didas vantagens ao Ministério Público, há que se lhe impor as me~

mas vedações. E não prospera por contemplar situações jurídicas
distintas entre membros de poderes distintos

Na forma sugerida pela emenda, mantem-se
dos membros do Ministério Público, em consonância

ção política e constitucional, e na melhor forma de Direito.

=----------------tEXTO/JUSTlflCAÇio--- -,

constituint~O'Nilson Gibson

~
~

l: Constituinte !I~LI0 ilOSAS

1'":"1---------- PI.ENAIUo/cOloltSS.i.O/SUBCOI.I 55io_,.,--,.,--_-:--::,--- ---.,
Com. de organizs9ão dos Poderes e Sist. de Governo

EMENDA
300418-0

Acrescente-se uma alínea, no art. 79, do ANTEPRQ

JETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO , cow a seguinte reda

ção

"d"- O Congresso Nacional funcionará, anua1rrente,

na Capital da República, no período de 19 de

r:-r tEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

Dê-se ao ítem 111, do art. 41, do anteprojeto
elaborada re1a Subcomissão da Organiz,ç30 do Poder Judicifrio e

do Ministério Público, a seguinte redqqao:

"Juízes de Direito sedi-,dos em Vr.r~s, 'v,r~s

Especiais dos delitos contra a natiure aa , inclusive do j'~ri, J.lÍ

zados, câ r-cunscr í.ções e c oacrc-is";

O Poder Legislat~vo deve diminuir os seus períodos

de recesso para o estritamente necessário. As datas constantes

da EMENDA ora proposta parecem-me adequadas para uma visão melhor

dos p~óprios trabalhos legislativos e da operosidade de seus inte 

grantes •

fevereiro a 30 de junho e de 19 de agosto

15 de dezembro. "

Justificativa dos

L!J AUTOR

[- Constituinte JOsg THOMAZ NONO

---------- I'I.,U.lRIO/CONISSÃO/SUllcou"sio----- _

e= COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODo E SISTEMA DE GOVERNO

a

~
~

JUS T I F I C A r ~ c

A ameaça a o meio ambiente oons t í, t'lÍ .m

maiores perigos à sobrevivênci~ da humanidade.

Torna-se imperiosoa cria~ão de Vrr~s j~dici 
ais especiais para aprec~ar e Julgar os atenta~os e crimes con

tra a natureza.

o direito à vida, necessari~me!lte, re"-"cr
pr-ote -ão ao meio ambiente•.1{ clegeneTla ...;to ambjen~:l c cns t Ltuí, 3

s.tpr-es são dq qua Lí.dade de vida e, c onsequent.emente , e':l m- fase

posterio~, da pr6pria vida.

A sua preservc,,'ío e v-loJ'izq<;&.o é ':!'l.' <bs Fr~

ocupacôes permanentes dos espírit'ls, c1lj"s contm.buí.ções ccns ........ m
do 11 Encontro Nacional 80'~re o lJ.specto Social da ,)ouf.rin:; ..sp!

rita.

=----------------TEXTO/JUSTIl'ICAÇÃO----- ...,

r::T----------------TUTO/.lUSTIFICAÇÃO----------- -,

(modificativa)

Dê-se, a9 artigo 44 do Anteprojeto aprovado pela Subco
missão do Poder Judiciário e do Ministério Público, a seguinte re
dação:

tJ Deoutado VIVALDO BARBOSA

PI.E"'A'\lO/CONISSÃO/SUBCOMISSÃO _

[COMISSI10 DA ORGANIZAÇl10 DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

EMENDA
300419·8

"Art. 44. Os memebros do Ministério Publíco, aos
quais se assegura independência funcional, gozarão das
mesmas garantias, vencimentos e vantagens conferidas aos

Magistrados, bem como paridade de regimes de provimento
inic~al na carreira, com a participação do Poder Judici~

rio e da Ordem dos Advogados do Brasil, promoção, remo
ção, disponibilidade e aposentadoria com a dos órgãos j~

diciários correspondentes. 11

JUSTIFICAÇÃO

A redação do artigo 44 constante do Anteprojeto diz que

os membros do Ministério Público "terão as mesmas vedações" dos Ma
gistrados. ~ sabido que aos Magistrados, dentre outros impedimen
tos, tem sido proibido o exercício de atividade político-part,idária.

~ A razão de ser da vedação repousa na circunstância óbvia

de o Magistrado~ membro do Poder Judiciário, exercer função judi
cante incompatíve~ com a prática política.

Os membros do Ministério Público, entretanto, não são in
tegrantes do Foder Judiciário. Bem ao contrário, pertencendo ao p~

der Executivo, não há como se lhes aplicar restrições pertinentes
apenas ao Judiciário.

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:

- Acrescente-se artigo à Seção VIII do Ilnteprojeto,renumerando-se os de
mais:

"Art. - O Presidente da Reoública,em casos de extrema necessidade e
urgência,ooderá exoedir Decretos-Leis, que não cederão versar
sobre assuntos da comoetência exclusiva do Congresso Nacio
nal,ou de cada uma das casas,bem como,sobre matérias relati

vas às relações entre os Poderes do Estado, ao Regime Federa
tivo,à Organização dos Juízos e Tribunais, aos direitos e
garantias individuais e coletivas,à nacionalidade,cidadania,

direito eleitoral, sistema monetário e Estatuto da Magistrat.!:!.
ra e ods Ministério Público.

§ lº - Se a emenda importar em aumento de desoesa,deverá o Chefe
do Poder Executivo indicar a resoectiva fonte de custeio.

§ 2º - O texto do Decreto-Lei será submetido no dia dessa oublic~

ção ao Congresso Nacional,que ouderá ratificá-lo ou emen
dá-lo, ficando o mesmo incluido na Ordem do Dia, em regime

de urgência oara esse fim,oelo crazo de sessenta dias.
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§ 3º - Na falta de deliberação no prazo estabelecido no § anteri

or ,o Decreto-Lei será considerado rejeitado.

§ 4º _ Ocorrendo a rejeição, o Decreto-Lei perderá,a eficácia desde
a sua edição, podendo,todavia, o Congresso Nacional atribuir dettermi
nados efeitos às situações jurídicas aperfeiçoadas durante a sua vi
gência temporária.

§ 5º - No caso de emenda,que deverá ser subscrita por um terço dos mem

bras das duas casas do Congresso Nacional, o texto final aprovado 

será submetido à sanção do Presidente da República, aplicando-se o
Processo Legislativo Ordinário.

- Acrescente-se inciso ao art. 19 do Anteprojeto:

" VII- Decretos-Lei

~ !mportante descartar, desde lo~o, ero prol da análise

verdadeiramente justa e isenta acerca do instituto do decreto lei,
os preconceitos tão frequentes e radicalizados na apreciação desse
ato normativo, sejam aqueles de todo contrários à sua manutenção

em nosso sistema constitucional, sejam aqueles que idolatram tal
medida legiferante, por considerá-la indispensável ao funcionamen

to do contemporâneo Estado intervencionista. Tudo por que o decr~

to-lei não é satânico nem divino em si mesmo, dependendo a sua

utilidade social e democrática do regime jurídico que lhe fixe a
Constituição em cotejo com as normas editadas primariamente pelo
Poder Legislativo, com destaque para a lei ordinária. Seria dizer,
na expressão de GERALDO ATALIBA, que - " •••0 decreto-lei só pode
ser dimcnsmonado comparativamente com a lei, ou com outras normas

do sistema. Só pode ter seu regiroe jurídico determinado em coníro~

to com o sistema positivo, no qual inserto. Enfim, o decreto-lei

será tal ou qual, conforme a disciplina que o sistema jurídico lhe

dispense" (in "O Decreto-lei na Constituição de 1967", Ed. RT, 1967

Tenha-se em conta, nesse sentido, que a maioria das
constituições de índole democrática e social da Europa adotam' pr~

sentemente o decreto-lei como instrumento de normativização extra
ordinário, que é deferido ã competêncik da Chefia do Poder Execu~i
vo para o enfrentamento de situações críticas e emergenciais, por

isso mesmó sujeitas ao imediato e pleno controle político das As
sembléias Populares (Parlamento, 'Congresso, etc.). Vale colaci~
nar, a tItulo de exemplo, as Constituições da Itália de 1947(art;.

77 e 87), da República Federal da AlelPanha de 1949 (art. 109 (4),
29), da Grécia de 1975 (arts. 43 e 48), de Portugal de 1976 (arts.
172 e 201) e da Espanha de 1978 (art. 86). De um modo geral, e
respeitadas as variantes de cada sistema constitucional, a previ

são do decreto-lei compreende a nomeação do órgão politicament~
incumbido da sua edição (5 Chefe. do Poder Executivo), a indicação

das situações que autorizam e justificam a sua utilização, as ma
térias que lhe podem servir de objeto (por inclusão ou exclUsão)~
a forma de controle parlamentar ou congressual, bem como os efe!

tos do decreto-lei em face da posterior ratificação, emendas ou
rejeição determinadas pelo Poder Legislativo.

No Brasil, diferentemente do que ocorre nas atuajs de
mocracias européias, o decreto-lei tem estado a serviço de gover

nos autoritários, e anti-democráticos, o que se deu no perlodo do
Estado Novo e nas ditadcras militares pós 1964. Em realidade, sua

criação e utilização nesses instantes infaustos da vida política

nacional apresenta o indisfarçável propósito de centralizar nas

mãos da autoridade ~aior do sistema dominante, a exemplo do sist~

ma tecno-burocrãtico-militar instaurado em 1964 e recrudescido
em 1968, o poder normativo do Estado, isto para fins da exclusão

do Poder Legislativo do processo de decisão polltico, econômico

e.social. A par disso, o órgão por excelência representabivo da
soberania popular (Congresso Nacional) sofreu as mutilações dita
das pelo arbítrio e intolerância dos governantes de então, seja

por via dos intermitentes recessos congressuais decretados pelos

atos institucionais e complementares, uns e outros de triste mem~

ria.

Essa obstinação das ditaduras militares em alijar o Poder

do Povo (Legislativo I do processo decisório institucionalizado
mais se evidencia, ainda, através das sucessivas alterações intr~

duzidas no processo de elaboração das leis, morroente naquele rela
tivo â lei ordinária, tudo feito de molde a enfeixar nas mãos
dos Generais-Presidentes a iniciativa exclusiva das leis de cunho
econômico e financeiro, a impedir emenda parlamentares nessas m~

térias de superior importância, bem como de maneira a se impor a
aprovação dos projetos do Executivo por "decurso de prazo", com

medida derradeira a ser conseguida através da obstrução legislat!
va pelas lideranças áulicas e servis da ditadura. Tudo isso sem
esquecer a expansão desmesurada do poder regulamentar autônomo
do Executivo, que, sem nenhuma cerimônia , passou a expedir decr~

tos sobre todo tipo de assuntos, valendo-se do decreto-lei como

expediente no~~ativo.ancilar, um e.outro a serviço do esvaziamento
das Casas de representação popular (Senado e Câmara dos Deputados) .

Nesse sentid~, merece" transcrita, por oportuna, a exposição do
Professor de Direito Constituc~o~al CARLOS FOBERTO DE SIQUEIRA CA~

TRO, que assevera em obra dedicada ao Poder Legislativo:

" f; digno de nota que, no Brasil, a pregação da ineficiência co~

gressual serviu de pretexto, entre outros, para a reedi~ão, que
entre nós tem sido cíclica, do autoritarismo burocrático a partir
de 1964, desta vez alimentado pelo pacto das forças conservadoras

e contr:-revolucionárias, instaladas nos quartéis, na intelj,gent?.!f.
tecnocratica e no capitalismo interno e ~xterno. O Congresso rec~

beu, então, após o golpe vitorioso, a pecha de Poder moroso, anti
quado e problemático, acabando ultrajado pelos administradores da
verdade desenvolvimentista e pelos saneadores sem mandato da prop~

lada corrupção e incompetência dos políticos com manda~o. A bem d!
zer, as instituições tradicionais da soberania, os clássicos Três
Poderes independetês e harmônicos entre si, foram substituIdos por

um modelo político tecnocrático-militar ••• O paradoxal nesse pr~

cesso, que hoje já pode ser avaJiado em retrospectiva histórica,

é que as elites de planejadores do Novo Brasil nem de longe cuid~

ram de bem aparelhar o Congresso, como ocorreu com outros setores

da Administração, preferindo submetê-lo ao arbítrio do Executivo.
Em verdade, transformaram-no em simples instituição de chancela
das ações de governo, devendo sua própria sobrevivência a essa fU~

ção subalterna e bem assim à conveniência de melhorar a imagem do
regime militar no plano internacional. Oe fato, a legislação rev~

lucionária editada no perlodo de 1964 a 1969 teve em mira desart!

cular o resíduo de cOl'lpetéllcia decisória do Congresso, deixando o
campo livre para a adoção do planejamento de base técnico-militar,

que encara com desdém o processo de discussão e consenso parlame~

tar ••• Sob esse novo modelo técnico-burocrático-militar, a ~
latria de cunho corporativista, em que sempre radicou a concepção
de sociedade civil em nosso PaIs, ganhou novos protagonistas, a

saber, toda sorte de especialistas em organização e método do d~

senvolvimento capitalista, abertamente dedicados à política de
privatização dos lucros e da socialização dos prejuízos do Estado

empresarial •••E sucedeu que nas poucas vezes em que o Congresso d~

safiou esse pacto de sujeição foi sumarjamente colocado em rece~

so. f; que, por definição, os regimes autoritário-burocráticos for
talecem o Executivo, consoante a penetrante análise de FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO: " O fortalecimento do Executivo envolve central!
zação amuentada, o que mina a tradição federal, onde ela existia
antes. Envolve também a eliminação ou forte redução do papel do

Legislativo. Além do mais, o Judiciário é controlado na prática

se não teoricamente, pelo Executivo ••• Ppr outro ladQ, a racional!

dade formal exige o fortalecimento de um corpo burocrático de té~

nicos, especialmente no campo econômico; por outro'lado, estes r~

gimes expressam a vontàde política das forças armadas como inst!

tuição, Desta maneira, o Executivo depende da burocr~cia tecnocr!
tica e do único partido real, as forças armadas" (cf. "O Congresso

e as Delegações Legislativas", Ed. Forense, Rio, 1986, págs. 23-26)

Dal concluir o Prof. SIQUEIRA CASTRO:

"Em nosso País, onde o Parlamento experimentou e sobr~

viveu às tempestades cíclicas do autoritarismo, pode-se dizer, com
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=----------------n:XTO/JUSTIFICAÇÃO -,

JUSTIFICATIVA

Emenda ao oarecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo

- Suorimir as Seções IX e X do Anteorojeto.

EMENDA
300421-0

~
~

O regimento indicou uma Subcomrssão esoecífica cara CUIdar de

fiscallzação financeira e do orçamentn.ü tratamento dado à matéria na
Subcomissão do Legislativo é uma suoeroosição indevida.

Poder Executivo indicar a respectiva fonte de custeio sempre que

a med~da ensejar aumento da despesa pUblica.

Por fim, acredita-se que a presente proposição, ao

lado de preservar o decreto-lei em razão de sua serventia para

o bom funcionamento do contemporâneo Estado social e democrát.f.
co de Direito, possa extirpar de vez o caráter autoritário e

anti-democrático que tem sido emprestado a esse instituto na
recente história constitucional do Brasil, adequando-lhe, em s~

ma, às exigências da democracia orgância e da independência e

harmonia entre os Poderes do Estado.

Ademais, passa a ser facultada, mediante guorum e~

pecial, a apresentação de emendas ao texto do decreto-lei por par

te dos Senhores Deputados e Senadores. Se a emenda (aditiva, s~

pressiva ou modiíicatival à proposta do Executivo for afinal apr~

vada pelo Congresso, abre-~e a oportunidaoe para a san9ão (ou v~

to) presidencial, caso em que se adotarã, no que couber, o proce~

s~ de legislação ordinário.

A grande e imprescindível novidade que se contém na

presente proposição, em face da vigorante sistemática constit~

cional do decreto-lei, está em que o decurso in albis do prazo e~

tipulado para a discussão e votação legislativa importa doravante
em rejeição do ato normativo do Executivo, ao invés de aprovação
tácita. Com isso, ~~taura-se a supremacia do Congresso Nacional

no cronpo legiferante, impedindo-se que manobras obstrutiva~ por
parte da maioria (ou minoria) governronental possam redundar na
indesejada aprovação do texto do decreto-lei enviado pelo Pres.f.

dente da RepUblica. Em qualquer caso (rejeição expressa ou tácl

ta, por decurso ãe prazo), a ineficácia do decreto-lei retroag.f.
rá à data de sua edição, eis que tal significa a desautorização

pelo Poder Legislativo da norma jurídica editada excepcionalmeE,

te pelo Executivo.

Todavia, para ressalvar o devido tratamento às eveE,

tuais situações jurídicas ocorridas na vigência temporária do
decreto-lei, desde a sua edição até a rejeição congressual, peE
mite-se ao Congresso atribuir a essas situações determinados

efeitos de direito, consoante faz, de forma sobremodo útil e

criativa, a vigente Constituição da Itália (art. 77, parte f.f.

na11.

OMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS POOERES E SI5TEMAS DE GOVERN

Deoutado VIVALDO BARBOSA

Oeoutado VIVALDO BARBOSA

COMI5SAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E 5ISTEMA DE GOV.

""--------__ PL.E"AAIO/cONISSÃo/suoCOMISSÃO- --,

""---------- PLENARIO/COr.lISSÃO/SU8COMISSÃO --,

r;;----------------TEXTO/JuSTlfICAÇÃO---- _

Emenda ao oarecer do relator da Subcomissão do Poder Executivo ~
Substitua-se no artigo 12º,a exoressão "Suorema Tr.bunal Fede
ral" Dela " Suoremo Tribunal Constitucional "

mesmo Autor:

E no que respeita ã f.igura do decreto-lei, observa o

" •••em que pese não possuir sentido unívoco nos dife

rentes países em que tem sido adotado, e nem mesmo em sua própria

evolução histórica no Brasil, o decreto-lei reveste-se de nítido
caráter de urgência e de extraordinariedade, quando não de autocr~

cia, isto tanto entre nós quanto alhu~es, consoante dão conta, em

França, os reglements de necessite e, na Itália, as ordinanze di
necessitã. Basta ver que seu malsinado ingresso no processo legi~

lativo brasileiro deu-se pela porta do art. 13 da Carta outorgada

em 1937, indisfarçadamente inspirada na Constituição polonesa d~

cretada dois anps antes pelo Marechal PILSUDSKY, tendo sido rei~

corporado ao ordenamento pátrio após o hiato liberal representado
pela Constituição de 1946, isto por força do art. 30 do Ato In~

titucional n9 2, de 1965, e garantido sua presença, a partir daí,
nas sucessiyas mutilações da ordem constitucional perpetradas p~

los governos militares após 1964, Em razão dessa indole excepci~

nal, quase sempre autocrática nos países ãe pi.ecârí,o desenvolvi

mento político-institucional, parece indisputável que os limites

de aplicação do decreto-lei devam submeter-se aos esquemas de i~

terprctação restrita, evitando-se qualquer elastério capaz de ron
pliar seu permicioso raio de atuação ••• " (idem, págs. 106-107).

Nada obstante essas consjderações doutrinárias, que

revelam-se tão judiciosas quanto verdadeiras em face do autorit~

rismo de Estado no Brasil, é certo que se cuida hoje, nesta hist~

rica Assembléia Nacional Constituinte, de inspiração democrática

e voltada para o futuro da naçãó, de se compor uma partilha de cm~

petências institucionais e um processo legislativo que permita às
instituições governativas o oportuno e célere enfrentamento das
crises, das emergências sociais, políticas e econó~icas, enfim
das situações adversas à grandez~ da pátria comum, Para tanto

calcado nos melhores e mais democráticos modelos constitucionais
europeus, a presente proposição, ao invés de rejeitar "tout court"

o instituto do decreto~lei, o que seria precipitado e pueril, bu~

cou, traçar-lhê uma configuração jurídica consentânca com a dem2
cracia orgânica e com ~s indeclináveis responsabilidades dos g2

vernantes neste ocaso d~ século XX, que exige a pronta atuação do

Estado para resg~ardo do bem comum e do progresso coletivo.

Faz-se oportuno destacar, por primeiro, na proposta

que ora se submete ao superior exame dos Senhores Constituintes,

que a expressão - "~~ de~ necessidaC'e ~ urgência"
reveladora da excepcionalidade õe tal expediente normativo, sub~

titu5. a que tem sido tradicional entre nós - "em casos de urgêE,
cia ou de interesse pUblico relevante", conforme prevista no art.

55, caput, da Constituição Federal em vigor.
Por outro lado,_ pão mais se indica as materias acerca

õas quais se pode editar decretos-leis, cowo são hoje e segurança
nacional, finanças pUblicas, normas tributárias, criação de caE
gos pUblicos e f~xação de vencimentos (C.F. - art. 55, incisos I,
11 e III). Sabe-se, bem a propósito, que esses permissivos, por

sua abrangência etmológica, ajudada pela tolerância legislativa

e pretoriana do período ditatorial, acabaram por possibilitar a
edição de decretos-leis para o regramento de qualquer assunto co~

siderado relevante ou de interesse do Poder Executivo. Para col
bir esse abuso, e a exemplo do que faz a Constituição espanhola
(art. 86, 11, a proposição enumera de forma categórica as mat~

rias que não poderão servir de objeto do decreto-lei, dentre ~

las, por exclusão, todas aquelas reservada à lei ordinária, ond~

o sistema constitucional tributário poderá incluir a criação e a
majoração de trib~tos. E~umerou-se, pOr igual, os temas de supe!

lativa importância para a organjzação nacional, por isso mesmo
considerados insubtraíveis da discussão e votação no âmbito do P~

der I,egisla t5vo.
Para que não haja indevido comprometiwento das finan

ças pUblicas atraves da edição de decreto-lei, deverá o Chefe do

JOS~ HONGRIO RODRIGUES, que a história parlamentar brasileira é
,uma história de resistência ã opressão, ã ditadura e de luta pela
manutenção da liberdade" (idem, p.261.
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JUSTIFICATIVA

A emenda é para ser consistente com a proposta de criação

do Tribunal Constitucional.

Já se encontra em andamento a interiorização dos órgãos

da Justiça Federal, como permitido pelo art. 124, da Constituição em vi

gor, reproduzido no art. 23 do anteprojeto.

De outra parte, para execução da reforma agrária, se pr.2.

Poder Judiciário

Poder Judlciária

.."., TtxTO/JUSTltlcAÇio. __,

Constituinte VICTOR FONTANA

""~----_---_ Pl~HAA10/COlIIlssio/sUBCO"lssio'-------------'

Comissão da Or anização dos Poderes e Sistema de Governo

~
~

põe a criação de varas especializadas da Justiça Federal.

Assim, onde e enquanto não e'lo:istirem os JUlZOS federais

competentes, é de se ampliar a exceção prevista no § 3Q , para se admitir

que a Justiça Estadual julgue as ações de desapropriação, onde o que se

discute é o valor da indenização a ser paga, abreviando-se o julgamento

da causa e ensejando melhor condição de defesa para o expropriado.

Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:

"Art. 35 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e ju!.
gar os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregado

res, inclusive da administração Públic-a direta e indireta, e outras con

trovérsias oriundas de relação do trabalho, regidas por legislação espe
cial, ou que decorram do cumprimento de suas próprias sentenças.

Os juízos federais das capitais dos Estados, vi vem empe!.

rados pelo enorme número de processos em andamento. A situação se agrav~

rá com as ações que resultarão da execução da reforma agrária. Além des
tas , neles são ajuizadas as ações expropriatórias necessárias para a

construção de rodovias, ferrovias e outras obras públicas federais. Daí
a conveniência da modificação proposta.

~-_-_---_--------TEXTO/~uST1FICAÇÃO----------------...,

III-COMISSIlO DA ORG. DOS PODERES E SlSTEt4A DE GOVERNO

§ 12 - As decisões, nos dissídios coletivos, esgotadas

as instâncias conciliatórias e a negociação entre partes, poderão estab~

lecer normas e condições de trabalho.

§" 2Q - Nas decísões a que se refere o parágrafo ante-

rior, a execução far-se-á independentemente da publicação do acórdão, e

a suspensão liminar dela, quando autorizada em lei, será decidida em pl~

nário pelo Tribunal Superior do Traballio".

Cosntituinte SIQUEIRA CAMPOS

,- Pt.EN ...1II10/cOJ.lI$SÃo/sUBCOM1S5ÃO----------~

f:J

~~
Suprima-se o ítem ~XYdo AGteprojeto da

~
~

SUBCOMI.?

Justificação SilO DO PODER LEGISLATIVO.

A presente emenda transfere, da Justiça Federal para a

do Trabalho, o julgamento das causas trabalhistas, em que a administra

ção pública, direta e mdí.reta , é parte. Além de desafogar a emperrada
Justiça Federal de 1ª instância, a proposta acaba com um privilégio ina-

Poder Judiciário

J U S T I F I C A ç li O

Acabar com 3 trist3 figura do Território Federal,

é forma de limitar o intervencionismo dr governos centrais au

ceitável. tocráticos.

,
O § 2Q permite a execução do julgado, antes ou indepen

dentemente da publicação do acórdão, nos casos de dissídios coletivos.

EMENDA
300425-2

Constituinte RENATO VIANNA

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Mini~

tério Público.

EMENDA N~

PeaÚ§AD DAOjJ@AJ'IZA;;:12=:o~·SISTI.-IdA Q,c@;/);;:;RA D )
~----------------T~XTO/Ju$TlFICAÇÃO----------------__,~

~

Constituinte VICTOR ~ONTANA

"" PLEHARIO/COl,llSSÁo/sUBCOMlssio.-----------,

Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

~_---_--_---_---_TEXTOIJUSTlFICAÇio----------------_,

Poder Judiciário

Dê-se ao § 3Q , do art. 24, a seguinte redação:

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder JudiciÁ
rio e do Ministério Público o seguinte dispositivo:

,,§ 3Q - Processar-se-ão e julgar-se-ão na Justiça Esta

dual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em

que for parte instituição de previdência social e cujo objeto for benef.!.

cio de natureza pecuniária e AS AÇÕES EXPROPRIÃTÓRIAS INTENTADAS PELA U
NIÃO, entidade autárquica ou empresa púb Lrca federal, sempre que a coma!.
ca não seja sede de vara do juízo federal, devendo o recurso, que no ca

so couber, ser interposto para o Tribunal Federal competente".

"Art. A competência do Supremo Tribunal

Federal para Julgar representações por ~nconstitucionali

dade abrange leis e atos normativos federais, estaduai~

e municipais, competindo a argüição aos Chefes dos Minis

térios Públicos locais, aos representantes Judiciais dos

Estados e Municípios, às Mesas das Casas legislativas da

·União, Estados e Municípios e à Ordem dos Advogados do

Brasil. 11

Justi ficação
JUSTIFICAÇÃO

A emenda acrescenta ao § 3Q , do art. 2/1, do anteproje

to - que reproduz o texto vigente (art. 125, § 3Q ) - a competência para

a Justiça Estadual julgar as ações expropr íatjirãas intentadas pela U

ruao , suas autarquias e empresas públicas, nas comarcas onde se situam

os imóveis expropriados, quando não exista vara local do juízo federal.

~eLa Çonstituição vigente - Art. 119, I, ~. com a reda-
ção dada pela Emenda Constitucional n2 7, de 1977 -, compete ao SQ

premo Tribunal Federal processar e Julgar orig~nariamente, apenas ,

a representação do Procurador-Geral da República, por inconstituciQ
nalidade ou para interpretação de lei ou ato normat1vo federal ou
estadual.
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--
Pretende esta Emenda outorgar aos Municípios poderes e

meios suficientes para gerir diretamente, com equilíbrio e dignidade,

os serviços públicos que lhe estão afetos, âtendendo aos anse~os do
povo brasileiro.

Constitu~nte RENATO VIANNA

~ TEXTO/JUSTJFJCAÇÃO ...,

a sua integrJ.dade e eficácia comprometidas, impedindo o pleno exeE

cício de sua magna dest~nação const~tucional.

A grande maioria dos crimes que abalam a disciplina e a
hierarquia, base das ~nstitu~ções luilitares, estaria excluída da

previsão constitucional, como também estariam os atos les~vos de

todo instrumental ind~spensãvel à defesa da Pãtria.

Deve, portanto, a norma constitucional remeter ã lei ordi

nária a definição dos cr~s'militare~~maquelas restrições do
citado art. 40, incompatíveis com ~ destinaçíío das Forças l\rllllldas

e, assim, comprometedoras da própria defesa da Pátria.

substituam-se os §§ 19 e 29 do art. 24 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Legislativo pelos segu~ntes'

"Art. 24 . .............................................
§ 19. Os projetos de lei de que trata este art~go, se

o solicitar o Presidente da República e a Câmara dos Deputa

dos aprovar, serão aprec~ados dentro de 60 (sessenta) dias~

a contar do Seu recebimento na Câmara dos Deputados, e de i
gual prazo no Senado Federal.

Const~tu~nte DJENAL GONÇALVES

6 Comissao de organiz'-ã~~%Co~o~O/i?o&e5r.iéses"istema deGoveE.
no

~
~

Ao anteproJeto da Subcomissão da Organ~zação do Pdtler Judic~ãr~o e
do Ministério Püblico,

dé-se a seguinte redação ao Art. 39 que trata da compos~ção do Su
perior Tribunal Militar,.

õ.1r----------------TUTO/.ruS1IFlCAÇÃO-----------------,§ 29. O pres~dente da República poderá sol~citar, e i.!.J
a câmara dos Deputados aprovar, em caso de urgênc1a, que o
projeto seja aprec~ado em sessão conJunta do Congresso Na -
cional dentro do prazo de 60 (sessenta) dias."

JUSTIFICAÇÃO

O decurso de prazo a que alude o art. 51 da Const~tu!

ção vigente foi-nos legado pelos Atos !nst~tuc~onais n9s 1, de 09

de abril de 1964 (art. 49) e 2, de 27 de outubro de 1965 (art.59).

Inobstante sua origem, forçoso é reconhecer a valida
de do inst~tuto em apreço que, com a f~xação de prazos para a ma

nifestação parlamentar, imped~u as manobras protelatórias que re
tardavam a tram~taçâo das proposições oriundas do Poder Execut~ _
vo.

Todavia, esses prazos estáo a ~erecér críticas da mai
oria dos nossos constitucionalistas, todos julgando ser a exigüi
dade de tempo empecilho para um perfeito e seguro pronunciamento
do Poder Legislativo.

"Art. 39 - O Superior Tribunal Militar compor-se-á de

quinze Ministros vitalícios, nOmeados pelo Presidente da

RepúblLca, deoo~s de aprovada a escolha nelo Senado Fede

ral, sendo tr~s entre ~ficiais-generais ~a ativa da Mari

nha, quatro entre ofic~ais-genera~s da ativa do Exérc!

to, três entre oficiais-generais da ativa da Aeronáut~ca

e cinco entre civ1.s."

Em conseqüênc~a, alterar a redação dos ~tens ~ e ~ do §
19 do art. 39, respect~vamente:

"§ 19 .................
a) - pelo menos um dentre advogados .............
b) - pelo menos Um dentre auditores .............

EMENDA
300429·5

JUSTIFICAÇÃO

A manutenção da'~atual constitu~ção da Corte permLt~rá man
ter a celeridade do jUlg~ento, bem comú o aprofundamento da anã

lise dos processos, característica marcante do STM, segundo os
seus maiores crIt1cos - os advogados.

portanto, o texto preconLzado, atentendo aos fins necess!

rios da Justiça Militar, é, ainda, o ma~s adequado.

Constituinte DJENAL GONÇALVES

"."'c=-o-m-~.,.·-s-s..â,..o-d:-e-o=-r-g-a-n-;i;~ç~6cod~s~D/p~d~~~s--e----,S'"'i,...s...,t,...e-m-a--,d,...e-G,..o-v-e-E.....,
no

~
~

Ao anteprojeto da Subcomissão da o~gan~zaç5o do Poder Jud~clár~o e

do Ministér~o públ~co,

seja substituída a redação proposta para o Art. 40 e seus parágr~

fos (§§19 e 29), pelo segu~nte texto:

Por tudo isto, e aprove~tando o momento em que o instituto
se presta a propósitos bem mais democráticos, entendemos oportuna
a dilatação dos prazos nas bases propostas pela presente emenda.

comí.s sao de organizãço:o"'I~~~3\lPõa:;~ese Sistema de Go
verno

Constitu~nte DJENAL GONÇALVES

______________ AUTOR

~ ru:lo/Ju!lltlrlCAÇÃO------------

"Art. 40 - A Justiça Militar compete processar e

os crimes militares definidos em lei."

JUS'X!FIClI.ÇÃO

Julgar
Ao anteprojeto da subc~ssãêÍda Organização do Poder Judiciário e

do Ministério "1?UEíico,

seja suprimido o art. 57.

Forçoso é entender que as Instituições M~litarcs compree!!
dem um conjunto harmõnico, composto de pessoas, bens morais e p~

trimoniais, enfatizando-se, nestes, as instalações, arIl~aIllentos, Dl..!:!
nições, eto,.

Os crimes militares, portanto, deverão ser defin~dos pelo

legislador de modo a considerar a plen~tude desse complexo objeto

de proteção.
A se manter a redação constante do art. 40, "caput1',. e

seus parágrafos 19 e 29 do anteprojeto, as Forças Armadas teriam

JUSTIFICAÇÃO

Compatibil~zar com a'atual composição do Superior

na1 Militar, cuja redação é proposta para o Art. 39.

Trib~
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INCLUA-SE,ONDE COUBER, NAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DO CAPíTULO" DO JUDICIÃRIO E DO MINISTt:RIO P!iBLICO ":

JOSt: GENOINO NETO

COMISS~O DE ORGANIZAÇAO OOS PODERES

III-c - SUbcomissão da Organização do Poder Judiciário e
do Ministério Público.

"Art. - Ficam os Procuradores das Autarquias Federais e os Assisten

tes Jur!dicos da Uniio equiparados aos Procuradores 'da Rep~blica em

direi tos e vantagens. n

Dê-se nova redação ao artigo 12 do anteprojeto da Su~

missão e suprima-se o art. 13, rerunerando-se os demais

Slbsequentes.

JUSTIFICAÇÃO

De há muito vem sendo estabelecida no Serviço Público Federal, odi~

5a discriminação contra os Procuradores autárquicos e Assistentes Ju

rídicos.

Pelo falso entendimento que se estabeleceu, esses servidores, que e

xercem funções jurídicas somente compatíveis com o mais alto índic~
d~ capacitação profissional, percebem vencimentos inferiores aos ~~

curadores da República, como se as atribuições~ de uns e de outros m
ferissem na generalidade que os habilita ã mesma retribuição sala

rial.

Basta salientar, a título de ilustração, que os feitos que tramitam

no Tribunal Federal de Recursos, numa proporção superior a Sessenta

(60) por cento, promanam da Previdência Social, e são defendidos p~

los seus Procuradores, como se pode constatar no "Diirio de Justiçd'

das quintas feiras~pela publicação dos Acórdãos dqquela Egrégia COE

te. Isso sem falar nos judiciosos Pareceres exarados nos processos

emitidos por essa ilusLrada Classe.

"Art. 12. As serventias do foro judicial e ext:rajJ:licial ,

compreendidos os cartórios e ofícios correspondentes a juízos ou foros e seus
serviços auxiliares e anexos, registros públicos, tabelionatos, notários e pro

testo ficam oficializadas, dispondo os Tribunais competentes, no prazo ce sei;

meses, sobre a integração das mesmas nas sua estrutura e dos titulares, serven
tuários e demais servidores delas em quadro de pessoal do Poder Judiciário." -

.:usTIFICATIVA

Com esta emenoa pretendemos restabelecer a redação orig!

nal do Substitutivo do Relator da Subcomissão, que torna estatizados os serit!
ços notariais e registrais,

lali] PLENÃIUO/COIolISSÃO/SUBCOlollSsAO-----------l =~
l..._I_I.::.I_--'Com:..::.....::..c:.da:::...:O:.::r"'gc::an:..;:.• ...:do:::;:::s_p'-o:.:d:.:e::rc::es=....:e:....::S::ic::st.=ema=:....::dc::e...:Go=vc::e::r:;I1O=- .::-;J

r;"l---------------- n:XTo/.luSTlFIC..ÇÃO----------------~

JUSTIFICAÇ~O

~~ 'tEXTOI.ruSTIFICAÇÃO------------------,

~
~

A extinção dos órgãos da justiça militar é uma exigência premente da
sociedade brasileira em busca de sua efetiva democratização.

A emenda proposta tem o objetivo de estender tarrbém à esfera da jus

tiça o conceito de subordinação do poder militar ao civil, não havendo porque
existir uma justiça especial para os militares. As Forças Armadas poderão dis

por de instâncias próprias para aplicação de suas normas regimentais internas,

mas sem o caráter de Tribunal de Justiça. O Poder Judiciário deve ser exclusi
vamente civil, uno e igual para todos os cidadãos.

Suprimam-se a Seção VI - Do Tribunal e Juízes Militares e seus arti

gos.38, 39 e 40, os §s 22 e 32 do art. 42 e O art. 57 do Anteprojeto, renume

rando-se os demais; e inclua-se em Oisposições Transitórias o seguinte artigo:
"Art. Ficam extintos os órgãos da Justiça Militar federal e

estaduais.n

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Min.Púb. (3-c)

Acrescenta, onde couber os seguintes artigos, suprimindo o art. 20:
"Art. A Constituição poderá ser reformada ou emendada, se-

gundo as normas previstas neste Capitulo.
§ 12 A reforma visa a alterar a estrutura do Estado, a organi

zação ou a competência dos poderes da soberania, a declaração de di
reitos e suas garantias e as normas previstas neste capitulo.

§ 22 A emenda visa a alterar normas não compreendidas no pará

grafo anterior.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo (3--a)

JUSTIFICATIVA

=_....... TUTOI"uSTlfIC..çio -,

e do Mini~

Transitó-

~
~

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário

tério Público, acrescente-se, no Capítulo das Disposições

rias, após o 55, o seguinte artigo, renumerados os demais:
Art. 56. Os Tribunais de Contas dos Estados conservarão a a

tual composição do seu corpo de Procuradores. Na vacância desses car
gos, passarão a exercer suas funções membros da carreira do Ministé
rio Público. Aos ocupantes dos cargos que vagarem, ficam assegurados,

a qualquer tempo, todos os direitos, vencimentos e vantagens do titu

lar do mais elevado cargo da carreira do Ministério Público.

Em face da pretendida unificação do Ministério Público,que o

anteprojeto advoga, reservando-se as suas funções junto aos Tribunais

de Contas aos membros da carreira, é"mister dispor como se processará
essa transição, à vista de que os atuais ~rocuradores, que ali as exe~

cem no momento, compõem quadro próprio, constituído de cargos isolados

de provimento efetivo,
O que propomos é que tal objetivo seja alcançado à proporção

que forem vagando os cargos daqueles Procuradores, como fórmula que,
sem constituir privilégio abusivo, preserva situações plenamente cons

tituídas e contra as quais não seria justo que a nóva Carta se insur

gisse.
Essa alternativa parece mais racional do que sub ta ir-lhes as

funções, não só em razão da experiência acumulada nos assunto~ perti
nentes ao campo de atividades das Cortes de Contas, como também pela ~

conomia que'propiciará, evitando-se a sua disponibilioade, de juridic!

~ade disc~tível, sobre onerosa, porque exigiria, com o se~ afastamen
to, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir-lhes a fa!

ta.

COMISS~O DA DRGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

,.", 'LUA'uolcOlomnÃolsu!lCOWI:ldo-----------,

tJDEPUTADO EUCLIDES SCALCO
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(3-a)

Acrescente-se à alínea!:!. do art. 7Q do antepI:Pjeto:

Esta emenda nada mais objetiva do que a disciplina da tramitação

das emendas constituõãonaís na forma aprovada pela Subcomissão de garantia da
Constituição, Reforma e Emendas, que representa um grande avanço no processo

legislativo brasileiro.

§ 3º A Constituição não poderá ser reformada nem emendada na

vigência de estado de sítio nem de estado de emergência.
Art. A proposta de reforma da Constituição poderá ser apr~

sentada:
I pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, por

maioria dos seus membros;
U por mais da metade das Assembléias Legislativas dos

Estados, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria

de seus membros;
lU por meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo

menos, mais da metade das unidades da Federação.

Parágrafo único. Não será objeto de deliberação a proposta de

reforma que revogue:
a) a forma federativa de Estado;

b) a forma republicana de governo;

c) o voto direto, secreto, universal e periódico;
d) a separação dos Poderes; e

e) os direitos e garantias individuais.

JUSTIFICATIVA
=============

JosE: GENOIND NETO

1iJ.---------- 'Lt:NÁ"rO/CONI5Sio/SUllcoaussio

C-
~
~

Art. Apresentada uma proposta de reforma, a ela serão ane-

xadas as propostas de emenda em curso e aberto o prazo de trinta
dias para recebimento de quaisquer outras.

b) ••• ; ••. ; o não ctJIllrimento injustificado, pela aut.Q.

ridade ~ do dever previsto neste artigo constitui crime

político.

§ IQ A proposta de reforma à Constituição será discutida e vo

tada em duas sessões legislativas considerando-se aprovada quando ob

tiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços do con-=

gresso Nacional e a ratificação de pelo menos dois terços das Assem

bléias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, manifestando

-se cada uma delas por maioria de dois terços de seus membros.

.:lJSTIFICATIVA

Pretende-se tornar mais efetivo o instituto do "regue

rimento de informações", hoje instrumento totalmente inócuo, já que não e~tá
vinculado a qualquer obrigação de resposta, por parte do Presidente da' RepQ

blica ou qualquer autoridade inqui;ida.

§ 2!! A proposta ratificad.a pelas Assembléias Legislativas será

submetida a "referendum" dentro de cento e vinte dias a contar da pu
blicação do resultado da votação das Assembléias.

§ 3º A proposta referendada pelo povo será promulgada pelas Me

sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo núm~

ro de ordem.

JOSE: GENOINO NETO ~
~

l-

Art.
legislatura.

Art.

I

.A proposta rejeitada não pode ser apresentada na mesma

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Na
cional;

(3-a)

Inclua-se onde cOlber:

"São proibidas as coligações partidárias MS eleições

para a Câmara dos Deputados."

Art. A proposta de emenda rejeitada não pode ser apresen-

tada na mesma e na sessão legislativa seguinte."

Art. A proposta de emenda à Constituição será discutida e

votada em sessão do Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo

mínimo de cento e oitenta dias, considerando-se aprovada quando obti
ver, em ambas as votações, o voto favorável da maioria absoluta de
seus membros e a ratificação de mais da metade das Assembléias Legi~

lativas, por decisão da maioria absoluta de seus membros.

§ lº Dispensar-se-ão o segundo turno e a ratificação pelas As

sembléias Legislativas, quando a proposta for aprovada por quatro

quintos do Congresso Nacional.
§ 2!! 'Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, até no

venta dias após a aprovação da proposta, três por cento dos eleito
res, de, pelo menos, um terço das unidades da Federação podem regye

rer que a proposta aprovada seja submetida a "ref.erendum" popular.

§ 3º A proposta referendada pelo povo será promulgada como
Emenda à Constituição pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Sena

do Federal, com o respectivo número de 'Ordem.

It.TJ)/"~""'iO---------------~

~
~

JosE: GENOINo NETO

CoMISS/lo DE oRGANIZAC/lo DOS PODERES

JUSTIFICATLVA

.:lJSTIFICATIVA

Buscando o restabelecimento das prerrogativas do Po

der Legislativo, propomos a presente emenda, que extingue o poder de veto do
Presidente da República sobre Projetos de Lei aprpvados pelo Congresso NaciE,

nal. Acreditamos que a extinção do poder de veto representa um dos mais ef~

tivos mecanismos de defesa do Congresso Nàcional, contra a hipertrofia legi~

lativa do poder Executivo e o excesso de autoritarismo presidencial - infeli~

mente fato bastante comum em nossa história política.

lUa - Suprima-se o art. 27 e seus parágrafos, do anteproj~'

to da Subcomissão.

Buscando preservar a identidade partidária e que os r,!!.

sultados eleitorais reflitam de modo mais transparente a representação fid,!!.

digna das diferentes correntes políticas, apresentamos a presenta emenda, que
intenta proibir as coligações partidárias nas eleições proporcionais à Câmara

dos Deputados.

tiJ.---------- ..Lt:N"~IO/CONlssio/.u.COWISllio

C-
6

de um terço das Assembléias Legislativas dos Estados

e do Distrito Federal, manifestando-se cada uma delas

pela maioria de seus membros;

de Tribunal Superior, mediante maioria absoluta de
seus membros;

de meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo
menos, um terço das unidades da Federação.

UI -

IV

U
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Constituinte E?LÍNlO MARTINS
JUSTIFICAÇÃO

Emenda modificativa ao artigo 3º.

~ Constituinte PLÍNIO MARTINS
r:r---------------- Tf:XTO/olUSTlf"ICAÇÃO'------------------,

~
~

No Anteprojeto da SUBCOMISSI10 DO PODER JUDICIARIO

E DO MINIST~RIO P~BLICO. suprima-se:

a) - a expressáo "ou Território" , por duas vezes

constantes do § 12 dó artigo 24.

O art. 35 do Anteprojeto estabelece em dezessete o número

ministros do Tribunal Super20r do Trabalho, os quais serão escolh2dos

sete entre mag2strados da Just2ça do Trabalho,"dois entre advogados n

efet~vo exercício da prof~ssão há ma~s de dez anos" e dois entre

bros do M=istér20 público.

Embora o mencionado artigo, em seu § 2~, E e~, determ1ne

eleição, tanto dos advogados, como dos procuradores, respect2vamente ,

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogad~s do Brasil e por colégio

le2toral, apenas com relação aos primeiros se faz a devida e salutar

restrição, condicionando a nomeação ao efet~exercicioda profissão

há ma2S de dez ano~.

Ora, é justa e oportuna a alteração que ora propomos quanto

aos membros do M2nistério público, não efetuada no texto cuja reforma

se pretende. O sistema de eleição deve ser mantido, porque democráti

co. Porém, é desejável restringir a escolha aos procuradores do grau

mais elevado da carreira, com pelo menos dez anos de prática junto à
Just2ça especializada, o que, além de premiar oS mais antigos e prep~

rados, poria cobro a protec20nismos e manobras aventure2ras na forma

ção de nosso ma2S alto Tr2bunal da Justiça do Trabalho, pr~porcionan

do-lhe composição de alto nivelo

III-COMISSI10 DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

,- AUTOR _

l: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

1'":"1---------- PL.f:NARfo/eOlollssAO/SUDCONIS:&AO-------------,

Incluir no llº artigo os parágrafos 3º e 4º

Art. 3º - Nos Tribunais estaduais e Regionais res~r

va-se-á um quinto, dos lugares para membros do Ministério Público,

com mais de dez anos de carreira e ad~ogados, de notório saber jurí

dico e reputação il~bada, com mais de dez anos de experiência pro _

fissional, escolhidos pelas respectivas classes em lista sextupla ,

para indicação em lista tríplice pelo respectivo Tribunal e nomea _

dos pelo chefe do Poder Executivo.

Justificaçãoa

Não se deve submeter o~ escolhidos pelas suas clas

ses, para çompor um Tribunal, ao j~lgamento do Poder Legislativo,

onde as paixões partidárias são fortes. corre-se o risco de se per

der um bom magistrado pelo simples fato de não ser ele simpático a

um forte grupo político.

JI_I'U:U.ftIO/COLll3SÃO/SUDC:OIll'SSÃO-----------, 300439..2
\.tê....O_M_l....S:...:S_Ã_O....;..D_A_D_R.;G:...A_N..:I..:Z_A.:.Ç_il:D_D_D....:S:....-P_D_D..:E_R.;ES::......:E;:......:S:..:I..:S__T.::E:...M:...AS;:......:D:..:E=-.:G:..:D_V.;:E:...R=NDJ

Subcomissão do Poder Judiciáriq"I?o/J;lPr,,~J.i,íb2....· ;u.""'-........-L.=.......= ........,

§ 3º - Lei complementar fil<ará percentual mínimo da

arrecadação do Tesourà a ser entregue ao Poder Judiciário da União.

§ 4º - Para o Poder J)Jdiciário dos estados os per-

centuais serão fixados nas Constituiçães Estaduais.

JUS T I F I C A ç 11 O

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNII10 eliminaram,

nos respectivos Anteprojetos, a figura do Território Federal.

dual, não poderá ficar na depeDdência de conversações quando da fi

o Judiciário de meios para bem cumprir sua meta de distribuir

xação de valores para o orçamento. Daí esta emenda que visa

Ó ~oder Judiciário, tanto o Federal quanto o Esta-
~
~

No Anteprojeto da SUBCOMISSI10 00 PODER JUOICIARIO

E DO MINIST~RID P~BLICO. suprima-se:

a) - a expressáo "e Territórios" do artigo 19.

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

".,- AUTOR ---,

-:0---------- f>l..r::NA"IOICOA/f3sÃ.O/$lJaCOllll~$Ã.O- --.

= TUTO/IIUSTlf"ICAÇio-------------------,

tJ III-COMISSI1D DA DRG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r
r
I
Iarmar I
I

jus ti !
-I

i
I

Justificativa

ça.

nos respectivos Anteprojetos, a figura do Território Federal.

JUS T I F I C A ç 11 O

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNII10 eliminaram.
~
~

Dep. Nilson G2bson

r:r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio-- ---,

1'":"1---------- "Ll:ItÂRiO/C/J1i155Ãolsuaco"fsdo--~- ___,

da Organização dos Poderes e S1st. de Governo

Proposta de nova redação do art. 35, § 2g , S' do Anteprojeto

da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e do M2nistério Pú

b1ico! que passar~a a tramitar com ossegu~ntes termos: .

"Art. 35
,.,.,,- Pl.~NA"fO/CO".ISsio/suacO..lssio----------___,

III-COMISS/lO DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA OE GOVERNO
"";- ~ Tf:XTO/IIUSTIf"ICAÇio-------------------,

c) os membros do Mini~tério públ2co, eleitos por colé

gio eleitoral de procuradores da Justiça do Trabalho, e es

colhidos no grau ma2s elevado da carreira, com dez anos d

prática forense junto a.Tribunal da Just2ça do Trabalho.

No Anteprojeto da SUBCOMISSI10 DO PODER JUCIARIO

DO MINIST~RIO PÚBLICO, suprima-se:
dos

a)-a expresão "e/Territórios", do artigo 51.

E
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r;-r--------------- TEXTO/JUSTIFICAÇio --,

JUS T I F I C A ç ~ o

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNIAO eliminaram,

nos respect~vos Anteprojetos, a fi~ura do Território Federal.

-r------------- ...UTOR----- ~

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

...,,--------- PLENARto/cOI,lISSÃo/sUBCOIllISSÃO- ~

IIl-COMISSI\O DA DRG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

[if AUTOR

(- Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

_-------- PLENARIO/cOMISSÃo/sfJ8COllIS5ÃO -,

tJ HI-COMISSAO DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

No Anteprojeto da SUBCDMISSAD DO PODER JUDICIARIO

E DO MINISTtRIO PÚBLICO, suprima-se:

a)- a expressão "e Territórios", do item I do ar

tigo 62 .

..,.,---------------TExTat.luSTIFIC.a.çio---------------,

JUS T I F I C A ç ~ O

No Anteprojeto da SUBCOMISS~O DO PODER JUDICIARIO

E DO MINISTtRIO PÚBLICO, suprima-se: As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNI~o eliminaram,

a) - a expressão "e Territórios" do título da SE nos respectivos Anteprojetos,a figuta do Território Federãl.

ÇAO VIII.

JUS T I F I C A ç A O

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNIAO eliminaram,

_------------AUTOR--------------
PJ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

_-------- PLENARtO/cONISSÃo/sU9CO.. 'SSÃO-- _

fl III-CoMISSl\o DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

nos respectivos Anteprojetos , a figura do Território Federal. ~---------------TEXTO/JUSTIf'ICAÇÃO------------- --,

~ Constituinte SIQUEIRA CAMPOS 11-1fi) 'LfNAIlIO/COUISSiO/SU8COIIIISSÁO----------}- 300445..7
\.r--=I;:;IJl..=C:::OM~I::S=SA:..:O::...::D::;A'-O:::R.::G:..:._D:::O::S:.....:...PO:::DERES==...:E:....::S.::;lS:::T=EMA=..::D:.:E:....::GO:::V:.:E:::R:..:NO=- .

No anteprojeto da SUBCOMISSl\o DO PODER JUDICIARIO

E DO MINISTtRIO PÚBLICO, suprima-se:

dos
a)-A expressão "e/Territórios", do item VII do a1:.

tigo 12.

~---------------nxTo/oluSTIF'IC...çio,--------------_-, JUS T I F I C A ç ~ O

No Anteprojeto da SUBCOMISSAO DO PODER JUDICIARIO

E DO MINISTtRIO PÚBLICO, suprima-se:

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNI~O eliminaram,

nos repectivos Anteprojetos,a figura dO 'ferriUne Fereral"

a) - a expressão "e Territórios" do caput do arti

go 42 e do seu § 12.

JUS T I F I C A ç ~ O

f: Constituinte SIQUEIRA ÇAMPOS

.-- PI.r.NARIO/cONISSÃo/sU8CON'"ÃO--_-------

tJ III-CoMISSAo DA oRG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNI~O eliminaram,

= TEXTO'JUSTIF"IC,lçio -,

nos respectivos Anteprojetos, a figura do Território Federal. No Anteprojeto da SUBCOMISSAO DO PODER JUDIC!ARID

E DO MINISTERIO PÚBLICO, suprima-se do artigo 15:

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

tJ IlI-COMISS~O DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

a) - a expressão 'Te os Territórios", da letra fle'T.

b) - a expressão "ou Territórios", da letra "d".

JUS T I F I C A ç A O
~--------------- TUTO/olu5TlrlcAçÃo-----------------,

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e oA UNIAo eliminaram,
No Anteprojeto da SUBCOMISS~O DO PODER JUDICIARIO

E DO MINISTtRIO PÚBLICO, suprima-se:
nos re~ectivos Anteprojetos, figura do Território Federal.

a) - o artigo 34.

EMENDA
300450-3

~-------------,lUTOR---_-----_----

= PLt.HÁAJO!COllllssjo/suaco.. 's5,io- ,

tJ Corrussão do Organização dos Pocleres e Siste1'I'!Çl de Governo

e: Deputado JORGE ARBAGE
JUS T I F I C A ç ~ O

As SUBCOMISSOES DOS ESTADOS e DA UNIAO eliminaram, ..,..,---------------TEXTO/JUSTIFIC,lÇÃO----------------,

nos respectivos Anteprojetos, a figura do Território Federal.
Acrescente-se inciso, de n 2 VI, ao artigo 37, do anteprg

jeto da Subcomissão do Poder Executivo:
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"Art. 37.

.......................................................................
VI - Os M~nistros de Estado Barão publicar, com qu~nze

dias de antecedência, os projetos de decretos, de r~gulamentos edas

instruções normativas pertinentes às suas Pastas para conhecimento

e debate, em audiência pública, com quem tenha direitos atingidos .."

o mandato de 5 anos, é um período suficiente para que o eleitor reconheça '

no seu representante um verdadeiro gestor das aspirações populares, e no c.!!

so do Legis~~~~~;dos ao mesmo cargo, após submetidos

apreciaçãl)~ -e'~'_~ ,;;::::=mentar, se ocorrer ao contrário,

será penali~~,';SE~~

Acrescente-se ao art. 42 do AnteprOJeto III-a o seguinte
inciso x;

IIX - matéria financeira ll
•

JUS T I F I C A C Ã O

A publicação prévia dos atos públicos torna transparen

te e democrático o processo político-adm~n1strativo, enseJando ava

liação mais completa do quadro social que se quer regular. Não é a

sociedade, desse modo, surpreendida por medidas discric10nárias e

des1nformadas. Aumenta-se, por fim, o grau de certeza e previsibilk

dade da ordem jurídica e de confiança nas autoridades.

fJ Constituinte RENATO VIANNA )

Pl.EHAAIO/cONlssio/SUllCO.lll~io 1

1=:,çtr=J)I%~=~~~lCYA D~@:Vs~110
7

~
~

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em 12'de junho de 1 987. A Carta Constitucional vigente, ao disciplinar a iniciati

va das leis, determina, em seu art. 57, inciso l, caber exclusivs

mente ao Presidente da Repúblicp iniciar o processo l~gislativo so

bre matéria financeira. Esta disposição consiste, sem dúvida, em

grave capitis diminutio à soberania do Poder Legislativo, a qual u~

ge suprimir no texto da novel Constituição que ora se prepara.

Este é o objetivo da presentê sugest~o que esperamos ver

consignada pela egrégia Comissão de Organização dos Poderes.EMENDA
300451-1

SEN. Leopoldo Peres

COM. ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
rsrr-r--r-r-r-r-r-r-r-r-rr- PLtNÂRIO/COMISSÃO/SUlcoMlsaÃo-- ---,

1iJ~-------------AUTOR

f

Subcomissão do Poder Execu.rE~i'o9"usTl"lCAÇio,_-__-_-----------,

Acrescente-se inc~so, de n2 VI, ao artigo 37, do antepro
jeto da Subcomissão do Poder Executivo:

Art. 37 ••••

VI- os Ministros de Estado farão publicar, com quinze dias
de antecedência, os projetos de decretos, de regulamentos e das ins
truções normativas pertinentes às suas Pastas para conhecimento e de
bate, em audiência pública, com quem tenha dire2tos atingidos.

I:' c0=';"'"° nCTO. 'A"""' JI_I
w::;::""----,------- I'UNÁ"IO/C:OWI,siol&uaC:OIllISSÃO ~ I 300454-6
Ó;~Jlhssí\DDA OO<fM)!;ZAf?W DoS1DreRe:s<sS/SJE!-IA[JEQIJl=JIEiJ
..,,.---------------Tf;ltTO/.lU'TI'ICAÇÃO,---------- --,

Acrecente-se ao Anteprojeto da Subcomissão do Pode

Legislativo a seguinte Seção VI, renumerando-se as demais Seções
e respectivos artigos:

A publicação prévia dos atos públicos torna transparente e
democrático o processo político-administrativo, ensejando avaliação
mais completa do quadro social que se quer regular. Não é a sociedade,des
se modo, surpreendida por medidas discr~cionár~as e des~nformadas. Au~

menta-se, por fim, o grau de certeza e previsibilidade da ordem Jurídl
ca e de confiança nas autoridades.

"SEÇÃO VI"

"Do exercício do mandato parlamentar"

"Art. 16 - O exercício do mandato parlamentar, entendi

do como tal, do Vereador, Deputado Estadual, DeputadoFederal

e Senador, se concretiza na tríplice !unção política, legi~

lativa e fiscalizadora.

SUBCOMISSIlO 00 PODER LEGISLATIVO
~....:..-----------------TUTO/.luSTlfICAÇio----------------....,

Modifique-se a redação do parágrafo 19 do artigo 29 e do pa
rágrafo 12 e do artigo 39, do capitulo que trata ~o Poder Legislativo.

!\xt. 29•••••••••••••••.•••.•••.••••.••••.
§ 19 - O mandato será de 5 anos, salvo dissolução da Câmara'

dos Deputados, com direito a reeleição.
Art. 39••••••..•...•..•••..•..••..••..••.

§ 12 - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 Senadores

com mandato de .5 anos, com direito a reeleição.

"§19 - O exercício do mandato parlamentar se realiza

dentro e fora da respectiva Casa Legislativa, constituindo

o Plenário o último momento da decisão no ãmbito da repre 
sentação parlamentar.

"§Z9 - Na execução 'das funções política, legislativa e
de fiscalização, os Deputados Federais e Senadores, a nível

nacional, e os Deputados Estaduais e Vereadores, a nível es
tadual e municipal, respectivamente, terão amplo acesso a

todos os setores da Administração Pública. l'

Pela importância da matéria, reapresento, sob a

forma de Emenda ã Comissão da Organização dos Poderes e Sistema

de Governo, proposição que dispõe sobre o exercício do mandato
parlamentar.

JUSTIFICAÇÃO

~
~

AUTOIt-~-------------

{::J CONSTITUINTE - COSTA FERREIRA

JUSTIFICATIVA: Renovo os argumentos que a justificam.

Sr. Presidente, a presente emenda tem uma finalidade especí

fica de padronizar os mandatos dos ocupantes do Poder Executiv~~fÕl~M~o

Muito tem sido dito a r~speito da presença e au
sência dos parlamentares no Plenário, como se tal situação, por
si só, englobasse toda a gama da ampla responsabilidade dos re

present~ntes do povo.
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XIV Determinar medidas de emergência e decretar o es
tado de sítio e o estado de emergência.

Na verdade, e muitas vezes, o Plenário constitui
om momento, apenas, ou um dos momentos, e por mais importante
que seja, não o único do ato legislativo, e da função maior da
representatividade política, da missão parlamentar, ou da função
fiscalizadora sobre os atos e fatos do Poder Público que compete
aos representantes do povo conhecer, apreciar e julgar.

§ IQ
ser referendados, no
e, normalmente, pelo

TOfoS os atos do Presidente da República devem
m1n1mo, pelo Presidente do Conselho de Ministros
titular da pasta correspondente.

I ~ existência qa União;
11 o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder

Judiciário e dos Poderes Constitucionais dos Estados;
111 o sistema parlamentar de governo;
IV o exercício dos direitos políticos, individuais

V a segurança interna do país;
VI a probidade da administração;
VII a lei orçamentária; e
VIII o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

e socIa í s.;

parágrafo único. Declarada a procedência da acusaçãO, fi
cará o Presidente da República suspenso de suas funções.

§ 2Q O Presidente da República não terá responsabili-
dade política, respondendo o Conselho de Ministros pelas declarações
que fizer no exercício do cargo.

Art. O Presidente da República não poderá ausentar-se
do país, sem licença do Congresso Nacional, sob pena de perda do car
go.

Art. Meqiante acusação votada por maioria absoluta
do Congresso Nacional, o Presidente da República será julgado p~ran

te o Supremo Tribunal Federal por atos que atentem contra a Constitul
ção Federal e, especialmente:

§ 3Q OS decretos de exoneração de Ministros e os de
nomeação do novo Presidente do Conselho serão referendados pelo ~re

sidente do Conselho demissionário e, se este se recusar, pelo novo
Presidente do Conselho.

~
~

Incluam-se onde couber no anteprojeto da subcomissão do
Poder Executivo.

Desta forma, considero importante dar amplitude
ao mandato parlamentar e ao seu exercício, que se realiza tanto
dentro como fora da Casa Legislativa, e a qualquer hora, dia e
local, quando o Parlamentar se reune com setores da comunidade
para auscultar e debater propostas de Governo, de Projetos de Lei,
de re1vindicações junto ao Governo, ou ã própria Casa Legislativa,
~u ainda para colher denúncias e depoimentos que interessam do po~

to de vista político e legal, quando debate pontos de vista de in
teresse público na imprensa escrita, falada e televisionada, ou
quando fiscaliz~ obras e serviços, apura atos e fatos da adminis
tração pública, que mereçam um exame mais detalhado e fora do âm
bito restrito da Casa Legislativa que integra, OU ainda, quando
se reúne nos Gabinetes Governamentais com os respectivos titula
res e seus auxiliares para o encaminhamento de reivindicações
relacionadas com o Programa de Governo.

Daí porque a importância que a Constituição esta
beleça a amplitude e o acesso do Parlamentar a qualquer área do
Serviço Público, com o fim precípuo de bem exercer o mandato que
O povo lhe confiou, conforme representação e função explicitada
pelo mandato constitucional.

~tituinte VICTOR FACCTONI

r:-r TUTO/.!USTIf'ICAÇio -,

geiros;

Art. Compete ao Presidente da República:
I Representar a Nação perante os Estados estran-

Art. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da
República e pelo Conselho de Ministros.

DO PODER EXECUTIVO
Do Pr~sidente da República a direção suprema

do Conselho e, por indicação deste,
e demitidos pelo Presidente da Rep~

O Conselho de Ministros exerce
federal.

O Presidente
são nomeados

Do Conselho de Ministros

os demais Ministros,
blica .•

Art.
da administração

Art.

§ 3Q A moção de confiança pedida pelo Conselho pode
ser votada imediatamente e será considerada aprovada por maioria sim
pIes.

§ lQ Os Ministros isoladamente e o Conselho como um
todo dependem da confiança da Câmara dos DEputados e deverão exone
rar-se quando esta lhes for negada.

§ 2Q A moção de desconfiança somente poderá ser vot~

da' se a Câmara dos Deputados houver indicado um outro Presidente do
Conselho, escolhido pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câ
mara dos Deputados.

Art. Logo ap6s a sua constituição, comparecerá o Co~

selho perante o Congresso Nacional, ao qual ap:esentará o seu progr~

ma de governo.

§ lQ Os Ministros de Estado, escolhidos entre brasi-
leiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos seus direitos
políticos, prestam compromisso perante o Presidente da República.

§ 2Q Somente membros do Congresso Nacional poderão
exercer a Presidência do Conselho de Ministros.

Art. O Presidente da República pode dissolver a Câm~

ra dos Deputados, quando o Conselho de Ministros·derrotado por uma
moção de desconfiança assim o solicitar.'

§ TQ O decreto explicitará os motivos da dissolução
e,convocará nova eleição no prazo de sessenta dias.

§ 2Q A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvi-
da por solicitação do Conselho de Ministros que, apresentando-se pela

a aceitar pensão,
direito de' graça;
cidadãos brasileiros
estrageiro;

XII
XIII

11 celebrar tratados, convenções e atos internaci~

nais, ad referendum do Congresso Nacional;
111 Nomear e exonerar os Ministros e Secretários-G~

rais dos Ministérios, devendo necessariamente exonerar os primeiros
quando a Câmara dos Deputados lhes negar a sua confiança;

IV Receber o compromisso dos Ministros e Secretá-
rios-Gerais dos Ministérios;

V Presidir as reuniões do Conselho de Ministros,
quando julgar conveniente;

VI Fazer publicar as leis e expedir decretos para

a sua fiel execução;
VII Remeter ao congresso Nacional os projetos de d~

cretos que repute infringentes das leis em vigor;
VIII Prover, com as ressalvas da Constituição e na

forma da lei, os cargos públicos federais;
IX Exercer a chefia suprema das Forças Armadas, adml

nistrando-as por intermédio dos 6rgãos do Alto Comando;
X Declarar a guerra, depois de autorizado pelo Co~

gresso Nacional, ou, em caso de invasão ou agressão estrangeira verl
ficada no intervalo das sessões legislativas;

XI Fazer a paz, mediante auto~ização e ad referen-
dum do Congresso Nacional;

Exercer o
Autorizar

emprego ou comissão de governo
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JUSTIFICAÇAO

O Parlamentarismo é, por definição, o sistema no
qual a chefia d~ governo é exercida pelo Primeiro Ministro.

A função presidencial é tão somente a de Chefe de
Estado, numa instância em que suas atribuições não devem conflitar
com as tarefas peculiares de chefia de G~verno, da alçado do Primei
ro Ministro.

Art. ,O ConselhQ de M~nistros decid~ por maioria ab~o-

luta de ~otos e~.em cafo.de empate, preponderará o voto do Presidente.

'~ para não deixar dúvidas,~uanto à inter~ret~ção,

apresentamos essa ~menda,'em,que busca~os defi~ir com ,clareza a
questão de que quem exerce a chefia de Governo é, de fato, o Primei

_ ,. ro Mini.stro.

.- nXrOIJU~nFle..çAQ----------------__.

~
~

-:-:- A.TO.:c'' '-:.---_---------

r----------- Pt.f:NÁII.lo/eolJlsalo/augeoluasio-----------.

COMISS710 DA ORGI\NIZAÇAO DO~ PODEflJ;:S.E SISl.:EJ'A DE GOVERNO

<:1'" ::

1.'CONSTITUINTE ViCTOR FACCIONI

§ 12' 'Ó' número 'dos ministérios, suas atribuições e or

ganização será regu+ado por lei ordinária.
, § 22 O Presidente qo Con~elDo poderá nomear ministros,

sem pasta.

Art. Os Ministros podem intervir nas deliberações do
Congresso Nacional e tomar parte dos trabalhos das Comissões Técnicas,
devendo comparecer a qualquer uma das Casas quando convocado por um
quarto de seus membros.

§ 12 Os Ministros de Estado prestarão, ao Presidente
da República, às duas Casas do Congresso Nacional e às suas Comissões
todas as informações que lhes forem solicitadas acerca de sua adminis

No Anteprojeto aprovado pela SUBCOMISSAO DO PODER LEGISLATIVO ,
redijam-se o § 1!j! e seus ítens I a VI, do art: 23; na f'nrma seguinté:

tração.

JUS T I F I C A ç 11 O

Art. Os Ministros de Estado serão julgados, por qual
quer crime, pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 22 Os Ministros de Estado serão auxiliados em sua
administração e poderão se fazer representar perante a Câmara dos D~

putados por Secretários-Gerais do Ministério, que substituirão os Mi
nistros em seus impedimentos.

••••••• 1 •••••••••••••••••• ,· •• ••••••••••••••••••••••• .. • • • • • • • • • • •

§ 12 Cábe privativamente' ao Primeiro Ministro a iniciatl
va de leis que:

1 disponham sobre planos nacionais ou regionais de d~

senvolvimento econômico e social;

11 criem cargos, funções ou empregos públicos ou aume~

tem a sua ~emuneração;

111 - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

IV ,- disponham sobre organização administrativa e judi 
Clarla, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;

V _ ,disponham sobre servidores pdblicos da União, seu
regime jurídico, provimento de cargos pdblicos, estabilidade e
aposentadoria de funcionários civis, r~forma e transferência de
militares para a inatividaae;

VI disponham sobre as propostas orçamentárias da União.'

"Art .. 23 ....•..•.•...•.•..•.••••• ·· .• ·•••·••····•·•·······

Constituem crimes de responsabilidade:

desatender a convocação de qualquer Casa do Co~

atentar contra:
a) a Constituição e as Leis;
b) a segurança nacional;
c~ a probidade da administração;
dJ o sistema parlamentar de governo.

Art .•

I

gresso Naciona.l;
Ir

o que propõe o nobre Relator da Subcomissão do Poder Ex~

cutivo, muito embora queira denominar de neo-parlamentarismo, é, na
verdade, uma nova modalidade de presidencialismo. Desta Forma, cabe
perfeitamente melhor enquadrar o des~jo do Relator'em propiciar um
neo-parlamentarismo ao Brasil com um texto'correspondente, capaz de
assegurar o objetivo maior de uma efetiva mudança no Sistema de GoveL
no, aperfeiçoando e consolidando a Democracia. Daí as emendas que e~

tamos oferecendo.

JJSTIFICAÇ710

As atribuições referidas neste § 1º e respectivos ítens do
art. 23 e rem~tidas ao Primeiro Ministro, abrangem poderes e de

veres.

A relação não é taxativa. visto 4ue há outros deveres e po
deres, ali não mêncio~adOs,.m?s que p~~:efei~o$ qe' optr~? regras cons
titucionais e já que se cheg9u .ao consenso da modificação do sis~ema

de governo, adotando-se o parlamentarismo misto, se'insere~ mais pro
pr í ament e nas -atr íbuí.ções do PrÍllleiru Ministro,: e 'rião do Pl:esi'Óenfe. da

Repdblica.

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI
EMENDA
300456-2

Eis por que, ap~esentamos esta sugestão.

r------- TE,.TO/oJUSTltIC...çio -.

~
~

--------------AUTOIt---------- -,
CONSTITUINTE VICTOR FACCIONIl

---------- .1.tJ:Áltlo/cOIolI~slD/"u.tOIUasio- --,

( CQMIS5g0 DA'DRGANIZAÇAD DOs PODERES E SISTEMA DE GOVERNO)Dê-se ao art. 30, ítem I, do an~eprojeto aprovado pela Subcomis
são do Poder Executivo, a seguint~ reoação:

r- TtXTO/olUSTIFICAÇio -,

'''Jl.,rt. 30.' ,Compete ao Primeiro Ministro:

I exercer a chefia do 'Governo e, co~ o auxílio
dos Ministros de Estado, a direção superior da adminis
tração federal."

Dê-se ao ítem VIII do art. 52 do An~eprojeto aprovado
pela SUBCDMISSAO no PODER LEGISLATIVO a segulnte redação:

·· .. ···· .. ·········.·· .. ············ .. ··········CO .. ······ ......



'ViII - ,julgar anualmente as contas do Primeiro
~ini9tro .rel at I vas à: administração direta e ind.ireta da
União, autarquias, empresas de economia mista, empre 
S8S pÚbJicas e fundaçpes, 'bem como apreciár os.relató 

-rios-sabre.a exeCúção"dps planos de governo."

, JUSTIF~CAÇll(}.•

. _. ,J;om esaa Emenda,. pz:etenãemos deixar cJara ..a re.§:'
ponsabiÚ.!la~'[jlo) piim!tí.i~.14inist~(r quan~õ.:ao o'rÇ'amé;;td 'das".â~târ 
quias, e~presas de e~onomia mista,- ~mp;esa; pútilicas, fund~ções e

,,",',:.; ailministtá~ão'diÍ'eta .i: indireta d;1,Únilj.o.. .. r • "
,\'~.r _~' .' ,,_.~ -:», .~- '. ~ " • ="...... ~.• \ _

Acrescente-se à Seção VIII do A~teprpjeto aprovado'~ela SUBCOM~S-

-' sao DO 'PODER í:EGISLlITIVO- o se'9ü~n'te artigo:- -

ft Art:. O Primeiro Ministro poderâ solicitar

que pr,ojetos de lei sejam apreciados rm regime
de urg~nci-a peIo Congresso Na,cional."

JU5.TIFICAÇllO .

O art. 24 do _an~eprojeto aprovado pela Subcomis
são do Poder Legislativo trata da discussão e votação de projetos de lei
de iniciativa do Presidente da República que, conforme o § 2Q , poderá
solicitar sua apreciação em sessão conjunta do Congresso Nacional dentro
do prazo de quarenta dias.
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Assim, para resguardar o Sistema Parlamentar ,de Governo comoin~

tituição permanente, sugerimos a ~resente Effienda, proibindo qualquer r~

forma da Carta Magná que implique na abolição não só da Federação e da
~epública, comq também do SISTE~A PARLAMENTAR DE GOVERNO.

J!JS'rIFi:CAÇ~O -.

Desnecessário ressaltar que esta é uma oportu
nidade que o congressista-Constitúinte não pode perder para recolocár ,
entre' as prerrogativas do-Poder Legislativo, a deliberação sobre as prio
ridades do Orçamento da União, como' forma até mesmo de assegurar um maio
~quilíbrio entre os Poderes.

A~sim,.mesmo que o Executivo continue detendo ,
pela sua capacitação técnica.de diagnóstico' preciso, a obrigação de el~

borar previsões orçamentárias, que as elabore dentro das prioridades
previamente fixadas pelo Legislativo.

E a nossa proposta de Emenda..
Oésde que sé chegou ao consenso quánto à modifi

cação do sistema de governo, ad?tanço-se o parlam~ntarismo misto, enten
demos que ao primei~o Mi~istro, na ~ualidade de Chefe de Governo, deva
ser dada também a atribuiçãõ de ~olicitar regime de urgência para apre.
eiação de projetos de lei.

~ AUTOIl"' _

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

_--------- rLIH.blo/cO/,lI"Xo/IU.COWlllio-----------

(COMISSBO Q[ ORUANI7AÇBooDQS-PODéHfS r SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300462·7

r---:--------- rLluÂkloICOUl3. 1.o/ . uJCOr.E'u l o- - - - - - - - - - ---.,

COMISSAO DA ORGANIZA AO-DOS PODEES E SISTEMA DE GOVERNO
r- TUTO!ofUSTl'fC:,I,ÇÃO' -.

No antep~ojeto aprovado pela SUBCOMrSS~O DO PODER LEGISLATIVO
dê~se:aó § 1~'do art. 20 'a 'segui~te·Téda~ãó:

"Art.· 20 .. . .. . . . . . . . . •.. . . ,,~ f: .

o§ '12 '_ - '·Não será objeto de deliberação, a' proposta
,(Ie.emendao.tenden.te a .abo l í r a F,:edo~raç-ÊÍo, a Repúbli,coa- pu.
p Sistema Par~amentaf de· Governa; os direitos, liberda
des e garanfias individuais; e·o sufrágio ·universal, dl
rptQ e secret6."

JUSTIFICAÇAO

Uma vez ~1mplantado o Sistema'Parlamentar de Governo, entendemos
que tal mudança de rumos em nos~os princípios constItucionais não pod~

rá ficar à mercê de casuísmos, como os responsáveis pela prematura ab~

lição da experiência tentada em 1961, através da Emenda nQ 4 à Consti
tuição de 1946.

r----------------nl'TO/olu:mFlcA;io,----------------..,

oê-se ao art. 22 do a~eprojeto aprovado pela SUBCOMISSllO DO PO
DER LEGISLATIVO a 'seguinte redação:

"Art. 22: A iniciativa de projetos de
eme~das à Constituição, de leis complementares,, .
e de leis ordinárias, inclusive sobre matéria o~

çamentári,a, pelas A5:;embléias. Legislat~vas estaduais,
pelas Câma~as.de.Vereadores municipais, pelos cl
dadãos e por entidapes da sociedade civil far
se-á na forma estabelecida em lei complementar."

JUSTIFlCAÇAO

Merece destaque, sem dúvida,'a importante inova
ção introduzida no antep~ojeto aprovado pela SUBCOMISSAO DO PODER LE
GISLA~IYO, facu~tando a ápresentação de projetos de lei às Assembléias
Legislativas, aos cidadãos e entidades da sociedade civil, na forma qu
dispuser lei complementar.

Julgamos, entretánto, que tal ensejo deva ser es
tendido também às Câmaras de Vereadores, como forma de valorizar esta
importante instituiçãoJpolítica municipal, considerando, ainda, que são
os vereadores os agentes políticos mais diretos e os legítimos repre 
sentantes, em instância mais próxima, da expressão da vontade popular.
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r------------------ TCXTO/4USTlf"lCAÇÃO-- __,

Incl!-l1!-se na seção V~I~ .do ant ep ro jetq aprovado pela SUBCOMISSIIO
Dà'pODER LEGISlATIVà o se~uinte dIspositivo:

"Art. Na tramitação con junta ou-em Qualquer dàs

Cas~s, as p~opostas de emenda à Constituição, e os pro
jetos de lei, complementar ou ordinária, dé iniciativa
da">; membros" da 'Congresso Naclorral;' terão pre'fe'rên~ia'50

bre a'~' p'ropo~ições''versando o mésmo' assunto ou que se-

jam idênti'cas em seus fiii.s,',âpresentádas' ul t er í ornent e
pelos órgãos do~ dema~s poderes."

JUSTI FI CAÇÃO

~
~

Sob a forma de Emenda ã Comissão da Organização
dos Poderes e Sistema de Governo, estamos reapresentando propo
posição de nossa iniciativa, que tem por finalidade disciplinar,
no próprio texto constitucional federal, as consultas plebiscit~

rias de âmbito federàl, estadual ou municipal, por iniclativa do
legislativo.

Trata-se de uma necessidade nas democracias moder
nas, ã qual o Brasil não pode ficar alheio.

,-, .,,- ,.L~NAIl10/c"N1SSÃolsIJDCO.wISSÃO --,

c::omssl\o DE OlrdINIZN',.l\o DOS PODEllES E SI5'I'EMh DE roVERro

EMENDA
300463·5

...UTO"- )

CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI

l ' .L'.....I ........I ••"".'....,

COMISSllO OA ffiGANIZAÇ/IQ OOS PO!lERES E SISTEMA DE GOVERNO

(aditiva)

JUSTIFI.CAÇIlO

Transformando o atual'parágrafo único em parágrafo 2~,

acrescentando-se ao artigo 17 ~o anteprojeto aprovado pela Subcomi~

são do Poder Legislativo o seguinte parágrafo:

Art. 38 - .

~
~'

.. fi .., .~ a ..IIArt. 17.

da Or'aniza ão dos poderes

Constituinte VICTOR FACCIONI

Altera-se o parágrafo segundo do artigo 38 do anteproieto da
SUlxx:rnissão do Poder legislativo, passando a ter a seg1UJlte redaçao :

JUSTIFICAÇÃO

§ lS O número de Senadores e Deputados, previsto
no caput, sêrá acrescido do neceSsar10 para resguardar

~ ~epresentaç~o de todos os p~rtidos políticos na Comis
são Representativa".

A fim de preservar a tradição parlamentar, propomos que
na Comissão Represe~tativa todos os partidos políticos possam parti
cipar com seus Senadores e/ou Deputados. A tradição vem da Constitu~

ção de 1946 e tem contribuído para a d~fesa comum das prerrogativas
do Congresso Nacional, apesar de todas as vicissitudes.

_----------------TEXTO/.lUST1FICAçio----------------,

,-, PLtNÁll;10/co~IS'i.o/sUIlCO..ISSio_-- __,

~-__---__- __--AUTQR--------------_
fi]

Assim; quando estamos todos interessados em ver restabeleci
das as prerrogati~a~ tradicionais do Poder Legislativo, nada mais coe 
rente que venhamos a colocar a Questão da precedência das proposições ,
a fim de que as iniciadas nas Casas do ParlamentD, po~que destas a com
petência básica da produção do Direito legislado, tenham precedência s~

bre as apresept~das ulteriormente pelos órgãos dos demais poderes.

A competência mais expressiva do Poder Legislativo, qual se
ja, o de fazer ~ Lei, vem encontrando, nos últimos anos, um esvaziamen
to injustificável, em virtude de continuadas modificações constitucio
nais.

Esse esvaziamento, em grande parte, é motivado pela'circuns
tância da precedência, a~torizada, aliás, por preceituações de natureza
regimental, das proposições do POder Executivo face às'de iniciativa de
parlamentares. Face tal distorsão, dela se tem valido acentuadamente nos
últimos anos o Poder Executivo, quando o Presidente da República, ,abu 
sando da garantia regimental, remete SUas Mensagens ao Congresso Nacio
naí sobre metetiãs que, sabiõa~e~t~" j~ se ,encontram em tramitação' nas
ca~a~ do parl~m~nt; e~ ~irtude de iniciativa de seus mem~ros. 'E,' ao
qualificarmqs ta~ c~mpo~tamento~de'abuso, o'f~zemos sem u temor de e~

tar incorrendo em erro' de apreciação do' fato; vis'to comô';-~xistindo prE
posições' em t r amí t ação nas casas Legislativas versando ãssuntos que o
Poder Executivo pretende ve~ le~is~ad9s, o qu~ lhe.~abe~ia fazer ,ser!a!,
por um~ questã~ m~sma,oe r~s8eito qOS m~mbro~ d~'Páriam~~t9,'~rientar
a Liderança do Governo no sentido de pro~ugnar pela aprovação dê tais
iniciativas, com as modfficàçõe~ qU~ entendés~e oportunas e' de seu int~

resse.

......................................................................................

_________________ 7EXTD.I.IIJST'f'ICAÇio-----------------,

res.

Parágrafo único. Cada Casa Legislativa deci

dirá sobre o pedido por maioria absoluta e o resul
tado, uma vez proclamado pela Justiça Eleitoral,
será promulgado como lei."

, A arrenda proposta visa, emprimsiro lugar, cc:npatibilizar o tex
to aprovado pela Subcan:i.ssão elo Pod3r I.egislativo cemo sistéma preconizadÕ
pela SUbcani.ssão de orçenento e Fiscalização Financeira (art.27 elo respect:!
vo anteprojeto) •

Pretenda ainda, notada1tEnte cx:m o texto proposto~ o inciso
III da Emenda, C01trlbuir para que se enrontre a fõzmula mais adequada, na
CXXIpOSição do Tribunal da Ccntas, no intuito de assegurar eficiência e auto
nania no exerclmo de suas atribuiçoos. Para tanto, propÕe-se que o Tribunal
seja calsb.tuído, empartes 19uaiS, por profissionais de notén.os c:ccl1eci.Ire!!
tos livrerrente esrolhidos pelo Poder Iegislativo, por Auditores e rrernbros do
Ministério Públiro can experiência de atuação junto ao Tribunal e por este
indicados, e por profissionais de notórlo rrereci.mento, cx:m pelo !ÍenOs la
anos da pratica, infuc:ados pelas respectivas categonas.

§ 29 - Os seus Ministros serão noraados pelo Presidsnte do
CCngresso Nacional, dentre J:;rasileiros, maiores de trinta e cinro anos, ~
decidas as seguintes condJ.çoes:

I - Un terço dentre cidadãos de reputação ilibada e _ notórios
CCI:lheciIrEntos jurídiros, econômcos, financeiros ou de adrninistraçao públ!.
ca, esoolhidos pelo CCngresso NaC1onal.

Ir - um terço dentre Audi~ e nenbJ:os. d;:> ~stér:l.o Públioo
junto ao TrIbunal, por este indicados, SegIIDàJ os cn.terl0S, em anbos os
casos, de rrerec1rrento e de antigllidade.

IIr - um terço dentre profisslonais das especialidades referidas
no mciso I, de notório rrereci.mento e idoneldada rroral, que se encon~. em
efetivo exercício da proflssão e contem, pelo nanes, dez anos de pratica,
indicados em lista tríplice pelas respectivas entidades de classe.

~
~

Constituinte VICTOR FACCIONI

Acrescente-se â Seção rr do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Legislativo o seguinte Art. 99, renumerando-se os

artigos subseqUentes:

"Art. 99 O Legislativo, Federal, Estadual ou
Municipal, poderá real~zar consultas plebiscita 
rias sobre assuntos de relevante interesse nos re~

pectivos âmbitos, desde que a iniCiativa tenh~ a
assinatura de trinta Deputados Federais ou Senado
res, de dez Deputados Estaduais ou quatro Vereado-

~ AUTOR--------"'-------

tJ
~ PLEN...'1l0/CON1SSÃO/SUBCOMI5Sio------------,

t' c::omssl\o DE ORGIINIZN',.1'.o OOS PODERES E SI5'I'EMh,DE GOVERID
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EJel)A

~ TEXTO/olUSTII"ICAÇÃO-----------------,

CONSTITUINTE EDUARDO BDMFIM

pelas

a) •••

b) •••

c) •••

d) os classistas, eleitos diretamente
classes que representam.

Art. 35 
§ 1QEMENDA

300467·8tJ COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
r:-r--------- Pl,.ENAAIO/coutssÁo/suecoillssÃO---,--------

JUSTIFICATIVA

Art. 35 
§ 6Q

Importante contribuição à participação dos Tra~alhadores
. -

no Poder Judiciário e à garantia dos juízes classistas. A eleição
di~eta pela classe que representa, legitima os mandatos e impede a
presença automática de pelegos e representantes da burocracia sin_
dical. Por outro lado, garante a participação democrática das re
ais ~ideranças dos trabalhadores.

JUSTIFICAÇiío

Dê-se à alín~a b).do § 6Q do art. 35 do anteprojeto' da
Subcomissão do poder Judiciário e do Ministério Público a seguinte
redação:

EMENDA

a) •••

b) os classistas, eleitos diretamente pelas
classes que representam, no âmbito de sua j~

risdição.

Inportante contribuição à participação dos trabalhadores
no Poder Judiciário e à garantia dos dos juízes classistas. A elei
ção direta pela classe que representam, legitima os mandatos e im
pede a presença automática de pelegos e representantes da burocr~

cia sindical. Por o~t!O lado, garante a participação democrática
das reais lideranças dos trabalhadores.

CONStITUINTE EDUARDO BOMFIM

~ TEXTOI."uSTlfIC..çio---------------_,

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

I - c~mpete à Justiça Agrária:
a) julgar as lides referentes à propriedade, à

posse, a titulação e a utilização da terra
rural;

b) zelar pelo princípio constitucional do limi
te máximo da propriedade agrária, do respei
to à obrigação social da propriedade terri
torial rural e a progressiva realização da
reforma agrária.

11 - O processo perante a Justiça Agrária será gra-
tuito, prevalecendo os princípios de concilia
ção, localização, economia, simplicidade e ra
pidez;

111 - enquanto não instalada nos seus diversos graus
de jusrisdição, os processos correrão perante
os Tribunais e Juízes Estaduais.

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art. 35 do anteprojeto da Subco~issão do Poder
Judiciário e do Ministério Público a seguinte redação:

Art. 35 - A lei disporá sobre a organização, a competên
cia e o processo da Justiça Agrária e a atuação do Ministério
público, observados os princípios desta Constituição e os se
guintes:

A Justiça Agrária é uma velha aspiração dos camponeses e
assalariados agrícolas que lutam pela transformação da estrutura
agrária em nosso país. A criação desta Justiça deve estar ligada,
necessariamente, a determinação constitucional da reforma agrária
como tarefa histórica. ,Além disso, servirá para resolver a compl~

xidade de litígios que surgem no campo, relativamente à posse, à
propriedade e a utilização das terras.

CONSTITUINTE EDUARDO BDMFIM ]~
r:-r--------- PL.ENARlotcOMlssio/sUIlCOUISSÁO'-''---------_~

=r--------------- TEXTO/,JuSTIFIC....ÇÃO'----------------,

EMENDA

~ê-se ao art. 12 do anteprojeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério público a seguinte redação:

Art. 12 - Serão estatizadas as serventias o foro judicial,
assim definidos em lei.

f: CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~ ------------ TEXTO/,JUSTlfICAÇÃO-----------------,

JUSTIFICAÇiío
EMENDA

É fundamental garantir a total estatização dos serviços

cartorários, dentro da concepção de que é um serviço público.

Dê-se ao Art. 1Q do anteprojeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público a seguinte redação:

Art. 1º - O Poder Judiciário rege-se peJo princípio aa
unidade de justiça, federalizada.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva enfrentar um dos problemas es

truturais crônicos da nossa Justiça, evitando a pulverização da
mesma a níveis federal e estadual. A unidade da Justiça aliada ao
princípio da autonomia fin~nceira e administrativa tornará a estr~

tura judicial menos burocrática, mais ágil e imune às pressões das
oligarquias regionais. É uma discussão de importância histórica,
que teve em Rui Barbosa um grande defensor, na célebre campanha ci

EMENgA
300469·4

EMENDA

Dê-se à alínea d) do § 3Q do art. 35 do anteprojeto da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público a redação
seguinte:

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM
r;;---------- PLEHARIO/cou.ssÁo/suecoillssÁO--- -,

COMISsllo DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r."I--------------- TEXTOIJUSTlfICAt;ÃO-----------------,
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vilista. Atualmente, de forma moderna, a unidade da Justiça refor
çaria a Federação em torno da União, contrariando a argumentação
inversa de fortalecimento dos Estados, que esconde na realidade a
defesa dos interesses conservadores e reacionários das oligarquias
locais.

JUSTIFICAÇÃO

A p'resente emenda visa estabelecer princ~p~os inovadores
em relação ao acesso e composição dos Tribunais, através da e
leição e do mandat_ por tempo determinado, o que democratizará
a Justiça Brasileira, impedindo-se as deformações do jogo de i~

fluência quanto a indicação de juízes dos Tribunais.

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

~ 11--1I'I.E.N;.l'llo/CO .. ISSiO/SUbCO..ISSlo~---------_,1 300475-9
P COMISsAD DE ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

'5I1BOOl.lJ6Mn M\hf)<:c.Q i1í)iJ/~f&~Q,,§;. ,'R')jV /7>, J

~
~

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM.

EMENDA

f!'J I'LUAluo/CONIS310/SU'COUlssio

~ COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO 00'5 PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Iil.-------------- AUTOR

t:

Inclua-se onde couber:
EMENDA

Art. - O Poder Judiciário P. exercido pelos Tribunais Ju
diciais e Juízes que devem gerir a Justiça em nome do povo.

JUSTIFICAÇÃO

Inclua-se onde couber:
Art. - O processo judicial é um serviço público e será

prestado com rapidez e gratuidade.

Art. - Os Juízes que procastinarem a decisão dos proce~

sos além dos prazos previstos em lei perderão o cargo.

A present~ emenda visa conceituar o Poder Judiciário
forma nova, vinculando-o a soberania popular-

de

JUSTIFICAÇÃO

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

·.M<ssilo DE ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
r--------- PLtNAft.O/cOIUSSio/lSIJIlCOIllISsio----------_,

l":J

~
~

Inovação fundamental para dar celeridade ao processo ju
dicial, bem como para garantir uma eficiente prestação jurisdi
cional, é a gratuidade do processo e a obrigação constitucional
dos Juízes em darem rápido julgamento aos litígivs.

EMENDA

Inclua-se onde couber:
Art. - Cabe ao Poder Judiciário a defesa dos direitos

:-r------------AUTOftl--------------

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM
r.r--------- I'lEHÁ'uo/cOIolI:s'Sio/sUBCOUISSÃO--...,.- -,

COMISSÃO DE ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

dos cidadãos, a resolução dos conflitos de interesses públicos
privados e a repressão' à violação da le~!lidade democrática.

EMENDA

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva a determinação dos grandes
princípios da competência do Poder Judic~ário. Inovando quanto
a garantia da repressãG à violação da legalidade democrática. a
exemplo das tentativ~s de golpe de Estado.

Oê-se ao art. 31 do anteprojeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público a seguinte redação:

Art. 31 - Compete à Justiça Eleitoral registrar os Parti
dos políticos, organizar o processo eleitoral •• proceder as el~l

ções e sua apuração, julgar os litígios eleitorais. organizar o
alistamento eleitoral do país, além de outras atribuições pre
vistas em lei.

JUSTIFICAÇÃO

A presente emenda objetiva definir a competência primor
dial da Justiça Eleitoral, evitando competência para cassação
de registro de partidos políticos que tem sido utilizada histo
ricamente para restringir a liberdade de organização e'a demo
cracia em nosso pàís.

~
~

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

,--------- 'LIEHAllIO/co..ISSÃo/SU'COM.ssio----------

(!l. eDMISSilO DE ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE G.0VERNO

W,-------------AUTOft--------------
[~

,.."., TEXTO/<lu:nl'lcAçio -,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇ1i.O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVE O '-- ...J

, Tt::XroIJttsn....cAçÃO --,

r:
Anteprojeto da Subcomissao do Poder Executivo

O art. 59 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 59 - Omandato do ::residente da República é de 4 (quatro)
anos I vedada a reeleiçao."

EMENDA

Inclua-se onde couber:
Art. - O Juízes dos Tribunais Judiciais terão mandato

temporário, com direito a uma recondução.

Art. - Os Juízes dos Tribunais Judiciais serão eleitos
pela categoria dos Juízes de carreira e.por advogados, na for
ma que a lei estabelecer.

Parágrafo Onico - Os Juízes Classistas serão ele~tos di
retamente pela classe que representam.

t: CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

r:-I--------- PLf.:HAR10/COlllssio/sUBCOlllISSÃO----------_,

EMENDA
300477·5
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=----------------TEXTO/..tUSTIFICAÇAO----------------...,

EMENDA ~~DIFlCATlVA

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

EMENDA
300481-3

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEV.A DE GOVERN
~---------- PLEHARIO/cOMISsÁo/suacoNlssÁO----- ---,

Iil,.....--------------AUTOR
[-

Promulgada a nova constituição é urgente que se reali

ze eleições para presidente da República, de modo a legitimar o
o poder político. O mandato deve ser de quatro anos porque se
afina mais com a nossa realidade política, de igual modo que as

eleições para o Congresso Nacional.

Justifi:cação

O art. 13 do AnteprOJeto passa a ter a seguinte redação:

= ....,... TEXTO/.lUSTIFICAÇio -,

"Art. 13 - O Governo é constitufdo pelo Primeiro-Ministro e de

mais integrantes do Conselho de Ninistros."

Justificação

EMENDA
300478-3

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVE

~ l'LEHÁflIO/cONIS!lÃo/sUIlCOMIS3ÃO------------,

f:,.....--------------AUTOR---------------

Um governo parlamentarista, corno é a adotada por esta Comis

são, não deve ter a figura do Presidente da República. Este é o
chefe de Estado e participa da indicação do Governo, sem, entreta~

to, confundir-se com ele.

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

Dê-se ao art. 39 do Anteprojeto a redação seguinte:

"Art. 39 - O Presidente da República será eleito dentre bras~lei

ros natos maiores de 3S anos registrado por Partido Político ou
Coligação Partidária e no exercício dos direitos políticos, por
sufrágiq universal direto e secreto, 90 (noventa) dias antes do

térnno do mandato presidencial".

Justificação

,.....- AUTOR _

[J
r:-r---------- PLENAAIO/CONI'SÁO/SUBCONISSÃO------------,

, OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEV.A DE GOVEllN

~
~

~ importante que se consagre explicitamente no texto cons
titucional a existencia de Coligações partidárias, inclusive

nas eleições presidenciais.

= TEXTO/..ruSTIFICAÇio -,

Emenda Modificativa

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

O art. 14 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

.,.,...-------CO=N:::S=-T=-I=T=U=-I=N=TÊuTED=U=A=R=DO::-B=O=MF=I=M:-------

~ 1'1.IEHÂflIO/cOI,ussÃo/sUDCO.. lllSÃO-- --,

COMISSÃO DA ORGANIZAi Ao DOS PODERES E SISTEMA DE GOVE

EMENDA
300479-1

"Art. 14 - compete ao Presidente da República nomear o Primeiro
Ministro e - por indicação deste - aprovar e nomear os demais •
integrantes do Conselho de Ministros, tendo em conta consulta '
aos Partidos Políticos com representação no Congresso Nacional."

r.-r TUTO/.l\lS,IFICAl;"O -,

Anteprojeto da
O inciso XIV do art.

redação:

Subcomissão do Poder Executivo
10 do Anteprojeto passa a ter a seguinte

§ 1 9

§ 29

§ 39

........................................................

........................................................

........................................................

"Art. 10 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Justificação

..........................................................
XIV - celebrar tratados, convenções e ~tos internacionais "ad re

ferendum" do Congresso Nacional."

Justificação

~ muito importante que toda a matéria referente à política
externa fique sob controle do Congresso Nacional que representa
o povo brasileiro.

O funcionamento do sistema parlamentarista de governo re
quer o entendimento político entre as várias correntes políticas.
Daí propormos que na indicação do Primeiro-Ministro todos os Par
tidos Políticos com assento na Congresso Nacional devem ser con

sultados.

=- TEXTO/,JUSTIFlcAt;ÃO -,

Emenda Modificativa

Anteprojeto da subcomissão do Poder Executivo
O art. 41 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM ~
~

W--------------AIJTOR--------------....,
c= CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

~ PLENARIO/cONlSSÃO!StJ8CONISSÃO------------,

OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300483-0

Justificação

Não é possível a existência de dois tipos de Minis
tros de Estado, a dos que são passíveis de moção de desconfiança
e a dos que não o são. Tal divisão é odiosa. e prejudica cOMplet~

mente o funcionamento do sistema parlamentarista.

"Art. 4~ - O Conselho da República é composto pelos seguintes me~

bros: .

I - o Presidente da República;
II - O Presidente da Câmara dos Deputados;
III - O Presidente do Senado Eederal;

IV - O Primeiro-Ministro;
V - Os lideres de todos os Partidos com representação na Câmara

dos Deputados;
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VI - o Presidente do Tribunal COnstitucional;
VII - Seis cidadãos brasileiros natos, com m ais de 21 anos, se~

do dois indicados pelo Presidente da República, dois elei
tos pelo Senado Federal, dois eleitos pela Câmara dos Dep~

tados, com mmndatos de 2 (dois) anos, vedada a recondução."

1iJ~-------------AUTOR

~ CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM
~---__-- PLEHARCO(COll'SsÃo/suacoMlssÃO------ ---,

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVE

Justificação

Emenda Modificativa

Anteprojeto da subcomissão do Poder Executivo
o art. 25 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

~ importante, para a consolidação da democracia, que um
orgão com as características do conselho da República temha

a representação de todas as forças representadas na câmara
dos Deputados. Dai propormos a inclusão dos líderes de todos
os Partidos com assento na câmara dos Deputados.

"Art. 25 - Os Deputados Federais eleitos em eleições extraordi
nárias iniciarão nova legislatura, com mandato de 4 (quatro)
anos ..11

Justificação

.., "tEXTOIJUST1fICAÇÃO-----------------,

PU:HARIO/CONISSÃo/sUBCONISSÃO-----------

C1:0MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE}'.h-DE GOVEWd
~
~

O parlamentarismo, para solucionar as crises pollt~cas,

pode interromper a legislatura com a dissolução da Câmara dos
Deputados. Entretanto, cada Deputado é ele~to para um mandato
de quatro anos. Não cabe ~ois a utilização do saldo da legisl.5!;
tura interrompida.

Emenda Modificativa

Anteprojeto da subcomissão. do Poder Executivo

o art. 33 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM
fJ--------------AUTOR 11_]
.....---------- PLENAR10/cONIS5Ão/suecONlssÃO-------------, 300487..2
• COMIssÃO DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVEID O
\.......:~..;:.::::..-~.=-:=:...=~~=--..:=-====-==-.::.==:....=.:=--==-.;.::=

I - na reunião em que tomarem posse o Primeiro-Ministro e demais

Ministros de Estado;
11 - quando for sua a iniciativa da convocação.

"Art. 33 - O Primeiro-Ministro presidirá o Conselho de ~ünistros:

,-, TEXTO/olUSTlfICAÇio -,

Parágrafo único - As deliberações do conselho de Ministros serão
tomadas por maioria de votos, cabendo, a quem o presidir, a dec!
são em empate ainda que produzido pelo seU voto.

Justificação

Anteprojeto da subcomissão do Poder Executivo
Inclua-se nas disposições transitórias o art. seguinte:

"Art. - AS eleições para Presidente da República serão realiza
das no prazo de 120 (cento e vinte dias) a partir da promulga

ção desta Cons ti tuição •"

A presidencia do Conselho de Ministros deve ficar a car

go do Primeiro-Ministro. Esta formulação reforça o sistema parl.5!;

mentarista.

CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM
r--------------AUroft--------------,

1:
(;;"1---------- Pl.EMAR10/co»lssi.oJsÚBelJol'I\l~io _.

MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE!'.A DE GOVE11N

~
~

Justificação

Promulgada a nova Constituição é urgente que se realize
eleições para Presidente da República, de modo a legitimar o po
der político no pasi e adequá-lo às novas normas constitucionais
Consideramos que isso deve ocorrer nO prazo mais curto possível
e de forma a permitir a realização da campanha eleitoral. No no~

so entender, 120 dias após a promulgação da nova carta é Um prazo
bastante exequivel.

'-" T'EXTQ/~US"t'f\c..çio_--------- -_-...,

EMENDA SUPRESSIVA

Anteprojeto da subcomissão do Poder Executivo

Fica suprimido o art. 16 do Anteprojeto

.-- AU'1OIt _

P%onstituinte VICTOR FACCIONI
,.,.., Pl-LNÃ''lO/c:ONI5sÃotau8coMlilllÃO------------,

~
~

Justificação
Inclua-se onde couber no anteprojeto da Comissão de

Organização dos Poderes e sistema de Governoi e~.-lt ~ f {(( vu i. lr-o.

t injustificável o mecanismo constitucional que distinga - pr
vile~iando - a função do Senado Federal da Câmara dos Deputados.

Especialmente no mecanismo de queda do governo parlamentar,deve
ser a câmara dos Deputados como orgão representativo da população

do país responsável pela moção de desconfiança.

Art.

§ llnico

A lei organizará o Serviço Jurídico da
União junto à Administração Federal, dir~

ta, indireta e para-estatal.

Os membros do Serviço Jurídico da União,
com atribuiçõés- pr6prias, denominar-se-ão

Procuradores Federais, assegurando-se-lhes
os mesmos direitos, vantagens e garantias
deferidos ao Ministério_Público.
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Art. A Chefia do Serviço Jurídico da União se
rá exercida pelo Consultor Geral da Rep~

blica.

JUS T I F I C A T I V A

A organização do Serviço Jurídico da União, mais
que uma aspiração de seus integrantes, é uma necessidade, à luz dos
interesses que são patrocinados por Procuradores da Fazenda Nacional,
Procuradores Autárquicos, Assistentes Jurídicos, Procuradores junto
ao Tribunal Marítimo e Advogados de Ofício.

No que respeita à fiscalização da Lei, o Ministério
Público da União detém organicidade, o que não ocorre com os demais
serviços jurídicos, relativos à defesa da União no litígio judicial
e à prestação de assessoria e consultoria a 6rgãos da administração
pública federal, autarquias, fundações federais, Distrito Federal e
Territ6rios.

Os membros das diversas categorias integrantes do
Grupo "Serviços Jurídicos", já pelo enunciado de suas tarefas, atuam
na execução da dívida ativa, apenas para exemplificar, pelo que a
natureza da atividade recomenda e, mais, exige, uma organicidade à

nível nacional, com direitos, v~ntagens e garantias que assegurem o
elevado e eficiente desempenho da atividade.

Essa organização, a nível uno e nacional, além de
evitar tratamento diferenciado entre servidores com atribuições
iguais ou equivalentes, formará, nos termos da proposta de disposi
tivo constitucional, uma estrutura nacional que, chefiada pelo Con
sultor Geral da República, organize, consolide e dinamize a defesa
da União.

b - Dez classistas e temporários, em representação paritária dos
empregados e empregadores, escolhidos pelas representações de classes
e nomeados pelo Presidente da República, vedada a recondução por mais
de dois períodos.

§2º - Será criado em cada Capital uma sede do Tribunal Regional'
do Trabalho. ALei instituirá as Juntas de Conciliação e Julgamento, p~

dendo, nas comarcas onde não forem ínstituidas, atribuir sua Juirsdi
ção aos Juizes de direito.

§3º - Poderão ser criados por Lei outros órgãos da Justiça do Tra
balho.

§4º- A Lei, obseryando o disposto no §1º, disporá sobre a Const!
tuição , investidura, Jurisdição, ~petência, Garantias, e Condições
de exercício d~ 6rgãos da Justiça\d~ Trabalho, assegurada a, paridade
de representação de empregados e empregadores.

§5º - Os Tribunais Regionais do trabalho serão compostos de dois
terço de Juizes Togados vitalícios e um terço de Juizes Classistas.

Art compete à Justiça do Trabalho conciliar a julgar os
dissídios índividuais entre empregados e empregadores, os.Jitigios r~

latívos ao acidente do Trabalho e outras controvérsias oriundas de re
lação de trabalho.

Parágrafo ~nico - Havendo impasse nos dissídios coletivos, cabe
rá à Justiça do Trabalho proferir decisão definitiva e inrecorrívelo~

servada a proposta patronal rejeitada.
Art ......• das decisões do Tribunal do Trabalho somente caberá r~

curso à Seção Constitucional do Supremo Tribunal Federal, quando con
tr&riarem esta Constituição.

JUSTIFICATIVA

Acolhida a Proposta, ~ lei ordinária regulará as
atribuições, a carreira e o enquadramento dos atuais membros dos Se~

viços Jurídicos, detalhando a estrutura funcional da nova ordem.

A presente Emenda baseou-se em sugestão oferecida
pela Associação dos Procuradores Autárquicos Federais do Rio Grande
do Sul que achamos por bem acolher e encaminhar à apreciação desta

douta Comissão.

Convém observar, por outra face, que a proposta,
tal como formulada, oportuniza à Nova República o resgate da rele
vância de seu Serviço Jurídico que foi, ao longo do regime anterior,
sendo esvaziado de importância, conteúdo e motivação para o trabalho,
em prejuízo do Estado.

Destaca-se que a denominação "Procuradores Federais"
atende à predominânc~a da atividade do procurat6rio forense, sendo
abrangente da assessoria e da consultoria, pàdendo, ainda, a defini
ção da atribuições, prever tarefas ou poderes supletivos, complemen
tares ou substitútos daqueles privativos do Ministério Público Fed~

ralo

\'
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Deste a sua integração ao Poder Judiciário, através da Constitu!
ção de 1946, a Justiça do Trabalho vem mantendo as suas característi
cas, quais sejam - poder normativo, concentração, oralidade, imediat!
vidade e representação paritária de empregados e empregadores - e são
estas características que a distinguem dos Juizes e Tribunais da Jus
tiça Ordinária.

São também estas características,que colocam a Justiça do traba
lho como um poder judicante eficiente e célebre, onde a Lei não Cons
titue um critério único para a solução dos problemas sociais, e sim, um
conjunto com ponderações de conveniências no contexto s6cio-econômico.
Vale salientar que a Lei não é fonte exclusiva do dir~to.

Assim, parece-nos que as mudanças ,na estrutura dos Tribunais e
'Juizos do Traba'~o deverão ser vo(\adas para um aprimoramento da estr~

1tura existente,e nunca,para uma reestruturação, como proposta pelo di~

no Relator.
Neste sentido, entendemos que o a~mento do quantitativo de Minis

tros, justifica-se e impõe-se como solução à uma maior celeridade. Da
mesma forma, a criação de Tribunais em cada Estado Constitue um neces
sidade preemente para uma pronta solução dos litígios recursais.

·As Juntas de Conciliação e Julgamento, caracterizadas pela simpl!
cidade processual, pela rapidez e pela gra~uitidade, Constituem h uma I

conquista inalienável da classe Traoalh~dora e empresarial.
Nas questões entre empregados e empregadores, faz-se necessária a

participação de seus representantes para assegurar a prevalência dos
critérios Jurídicos. que decorrem da formação Jurídica Profissional em
conjunto com a consciência dos problemas econômicos. A representação '
classista na Justiça do Trabalho permite que aflore o direito espontâ
neo, contribuindo decisivamente para a instituição de um'direito novo;
adaptado às exigências.do quotidiano.

Entendemos que a supressão do poder normativo da Justiça do' Trab~
lho e da Representação Partidária, conforme pretende o Digno Relator ,
representará um 'retrocesso Jurídico e Processual Trabalhista e nas con
quistas Sociais das cl?sses.

Por fim, entendemos necessária a supressão do Art.48 do Capí
tulo 111 das disposições Transitórias; para que se processe uma per fel
ta adequação à presente emenda que reputamos de suma importâDciá . pa
ra a manuntenção da paz Social.1

EMENDA
300489·9

Deputada Constituinte.: SADIE HAUACHE

0,--------- Pl.U1ARtOfCOI,ussio/sUBCOIolIUioC emISSÃO DA ffiGANIZAÇÃO OOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

=-----_- TEXTO!JUSTIFICAÇi,O ,

Emenda S~bstitutiva da Seção V do Capítulo I - Dos Tribunais e
Juizes do Trabalho e Supressiva do Art.48 Capítulo 111 - Das Disposi
ções Transit6rias elaboradas pela Subcomissão de Organização do P~

der Judiciário ~ Ministério Público.
Dê-se a seção y a seguinte redação:
Art .. , .. são 6rgãos da Justiça do Trabalho
I - Tribunal Superio~ d~ Trabalho
11 - Tribunais Regionais ~o Trabalho
111 - Juntas de Conciliação ~ Julgamento
§1º O,Tribuna! Super~or do TrabalhD compor-se-á vinte e sete Mi

nistros sendo:
a - Dezessete togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da

República, com aprovação do Congresso Nacional, escolhidos em lista ~

laborada pela Seção Especial do Supremo Tribunal Federal.
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a. ex<.genc..i.a. de o PJr.e-61..de.nte da. Repúbl1..ea se« c{m~.i.<leJtado e!..e1..to

atJta.ve-6 do -6u6JLiig.i.o un.i.veJt-6a.l e voto d.i.JLeto e -6ecJteto, -6e. obt.i.vell.'

a ma..i.oJL.i.a a.b!> of.uta dos voxos viil.i. do!> , no pJL.i.me1..JLo e-6 eJr.utZIl1..0. Se

Itelthum ea.nd.i.dato a. obt.i.velt, ha.veJLã então o -6 egulldo tUJwo de vl·tação

ao qual coneosneaiio , apenas , 0-6 doLs ca nd i dcd o» ma.I» vocados , -6en

do então eon-61..deJtado ele.i.to aquele. que obt.i.veJt ma.-'.olt votação.

EMENDA
300490-2

liJ AUTORc= Constituinte SOTERO CUNHA

r:1r---------.-- PUUl"IO/cOIl11' i o/ s UIlCOVI:u i o • ,

da Or gnn i z , dos Poderes e S'í s t ema de Governos J
'"A~ .1il"'>'-~dJ I (':;f'-tS,h:(J,T,(.V,Q'o -,

r.1~---------------TEXTO!olUSTlfICAÇio-----------------,

EMENDA
300492·9

r-------------- AUTOIt---------------

.
COMISS1\O DA ORGANIZA 1\0 OOS POOERES E SISTEMAS DE GOVERNO

tJ Deputado VIVALDO "BARBOSA

"Art. g- - g da competência extlusiva do Congresso Na

ci.onal a iniciativa das Leis."

Acrescente-se o seguinte Art. g~, à Seção I, relativa

ao Congresso Nacional, renumerando-se os subsequentes:

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:

JUS T I F I C A C Ã O _ Acrescente-se artigo à Seção I do Anteprojeto, renumerando-se os demais:

Diante do quadro aterrorizador em que vive o País

&inadimissív~l que o Congresso Na~ional continue colocando ã

margem da iniciativa legislativa propostas de tamanha relevânci~

como as que hoje cabem ao Executivo.

"art.4 - O Ouvidor-Geral da Nação será escclrddonelo Congresso Nacional,

para um mandatO,não renovável, de quatro anos,mas que não ultr~

passará a legislatura correspondente.

§ 19 - O OUvidor perderá a função em decorrência do trânsi

to em julgado de sentença condenatória por crime de responsabilidade,

cujo processo e julgamento serão da competência do Supremo Tribunal 

Constitucional,ou,em caso de condenaçãc.nor crime comum,que implique

na perda de cargo público.

§ 29 - O Ouvidor-Geral da Nação vencerá subsídios em valor

igual ao dos vencimentos e vantagens dos Ministros dos Tribunais SUP!

dores de Justiça.
EMENDA
300491·1

Con4t:-U:u.i.nte SOTERO CUNHA
m..-------------- .tVTDIt

[-

AeJLe-6eente-.6('. o -6egll.i.nte altt.i.go ao Alttepltojeto apltovado

pela Subeom.i.-6-6ã:o do Podell. Exeeu:U.vo, -6upJr..i.mútdo--6e a.-6 dÜpo-6-'.ç.õe-6

em eontJr.ãJL.i.o:

"AJr.t. 39 - O PJr.e-6.i.dente da Repü.bUc.a -6ell.â ele.i.to dentJr.e

bll.a-6.i.le.i.ll.o-6 ma.i.Oll.e-6 de tJr.Úttlt e e.i.neo ano-6 '
e no exell.eZe.i.o do-6 d.i.JLe.i.to-6 polZt.i.eo-6, pelo óuóltág.i.o U·

n.i.veJr.~a.e e voto d.i.JLeto e -6QcJr.eto.

ÁJL:t. 49 - SeJLã eOlt!>.i.deJLado. el'.e.i.:to PJLe!>ülen:te o eand.i.d~

tado que, ll.eg.i.!>tJr.ado pOli. paJLt.i.do polZt.i.c.o

obt.i.ve, ab!>ol'.uta .a.i.oJL.i.a dO-6 votO-6 vál.i.do!>.

§ li! - Se nenhum c.altd.i.dato obt.i.ve.t a ma.i.oJt.i.a ab!>ot<Lta ,

no ·pJt.i.me.i.Jl.O el,cJr.u.tlJ1.[o, nova ele.i.ç.ão &e.til Iteal-i

zada, dentll.o de tJL.i.nta d.i.a-6.

§ 39 - Lei Complementar disporá sobre o Ouvidor-Geral da 

Nação,que será dotada de recursos humanos ,orçamentários e materiais 

necessários ao pleno desempenho de suas atribuições,inclusive corpo

instrutivo e escritórios de atendimento à população.

§ 49 _ Compete à Ouvidoria-Geral da Nação agir de ofício e

receber e processar, de maneira célebre,oetições I sugestões ,queixas I re
clamações, de qualquer pessoa,no que se refere à atuação de qualquer

autoridade da República e das entidades vinculadas ao Poder Público
ou que exerçam atividades delegadas, podendo requisitar informações ,

ter acesso a documentos, proceder a diligências e investigações, pronu!!

cíando-se sobre a validade e licitude dos atos, inclusive quanto ao
abuso do poder discricionário.

§ 59 - O Ouvidor-Geral da Nação noti ficará as autoridades fal to

sas para o fim de desconstituição ou correção dos atos, reparação de
suas conseqüêncãas e superação de omissões, podendo tomar as medidas 

cautelares pertinentes.

2i! - Á nova ele.i.ção c.oneoJLJLeção apena!> o!> do.i.-6 eand.i.-

âato: ma.i» voxados , sendo co ns Lde siuio ele.i. to o

que ob:t.i.veJt Ma.i.OIt votação,

§ 69 - A atuação da Ouvidoria-Geral da Nação não prejudicará nem

interferirá na ação do Ministério Público,ao qual encaminhará elemen

tos para o exercício de sua competência.

§ 39 - O manda.to do PJte-6.i.lieJlte da. RepúbU.ea e de quatJto

anos'.

§ 79 - O Ouvidor-Geral prestará contas ao Poder Legislativo comp~

tente,que poderá destituí-lo em caso de ação ou omissão ilícita grave.

COM:tLtu.i.nte SOTERO CU/mA
~~ -- 'LI:Ni..lo/c:olll:s:sio/suecoul"jo-----------..,

COMISSÃO VA ORGANIZA ÃO VOS POVo E SIST. VE GOVE~NO

T[:kTO/olUSTlrlcAçÃo-------- ----------,

! U S T 1 F I C A ç Ã o

A pJLe-6e.nte. -6ugel,tão ao texto eon-6t.l.tue.i.onal'. tem poJt obj!!:.

t.i.vo pJr.1..moJLd.i.af. apeJr.óe.i.çoa.Jt nO~-6<t-6 .i.n-6t.i.::u1..ç.Je-6 polZt.<.caó med1..al!te

§ 89 - As omissõs mandamentais contra os atos do Ouvidor-Geral da

Nação serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Constitucio

nal.

JUSTIFICATIVA

Um dos requisitos básicos para a prática da cidadania é a cri-

daní a é a .!=ri ação de caGai$ ,oor JJD..de 0$ ci dadãos lobservadores e rec) amantes do

funcionamento dos órgãos do Estado, possam encaminhar suas reclamações e

denúncias.Este é O propósito presente da sugestão.A vontade e a necessi

dade de reclamar são muitas.O que falta é a via apropriada.O Ouvidor-G~

ral não é um órgão processante nem investigador. e: um instrumento para
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- Suprimir so incisos 111 e V do artigo 9º.

- inciso 11 do artigo 9º.
- inciso VI do artigo IDº.

aciônar os órgãos, já exístentes.nara fazê-los funcionar e cobrar o seu _

desenoeoho.orestendo contas ao cidadãos que solicitarem a sua atuação.

Não interfere com as atribuições do Ministério Público, que d!::.

vam ser alargadas,nem as prejudica ou, as substitui.Atua,antes,como ins

trumento auxiliar do MInistério Público, fOrnecendo-lhe elementos necessá

rios ao exercício de sua competência, separando o que poderá ser resolvi

da em outras instâncias, evitando ,com isso,a sobrecarga ecessiva à sua a
tuação mandamental e judicante.

Pretende-se,com o enunciado dos seus ortnctcíos ea definição

de sua função, que o ór€lão venha a ser desburocratizádo, ágil e aberto a
um contato estreito com os cidadões ea comunidade. ~

Iô órgão do Legislativo, a ele diretamente vinculado.

.J.JSTIFICATIVA

As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista.

PJ DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

,-,c---------- 'I.EHAR'o/CON".sÃo/suBeOwI3sÃO----- ~

EMENDA
300495·3

OM. DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

DePUtado VIVALDO BARBOSA
EMENDA
300493·7

=----------- TUTO/,lU3TIFICAÇÃO ..,- -,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão Do Poder JudiCiário e do Ministério

Público:
Justificativa

As custas deverão ser pagas Por aqueles de elevado poder econômico,

ou que recebem da ação do JUdiciário,benefício econômico.

Iô uma contraprestação direta a um benefício recebido da administra
ção pública.

- Substitua-se no artigo 26,inciso I,alínea "a" ,a expressão" Supremo Tribunal
Federal " por " Supremo Tribunal Constitucional ".

- Suprimir a alínea "b" do inciso I do artigo 26.

- Acrescentar inciso IH ao artigo 26:
"IH - por indicação dos partidos políticos com registro definitivo pe

rante o Tribunal,de dois Advogados,observado o requisito do in

ciso anterior."
- Substitua-se a parte final do inciso H e do § !Jnico do artigo 26 por"

~upremo Tribunal Constitucional."

Constituinte VICTOR FONTANA
~ PLENÁR10/cONIS!io/s.UICOlollssio,-------------,

Comissão da Or anização dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
300496-1

- Substitua-se a parte final do inciso HI,do artigo 27 por "indicados pelos
partidos políticos com registro definitivo perante os Tribunais Regionais

Eleitorais" .

~ ~__ TEXTO/.,lUSTlf'ICAÇio-----------------,

Poder Judiciário

.J.JSTIFICATIVA Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:

A emenda visa abrir a possibilidade de os partidos políticos
participarem da estrutura da Justiça Eleitoral aumentando a responsabilidade
que tem quanto aoseu funcionamento.

A participação dos Partidos Políticos será um fator de maior

equilíbrio da Justiça Eleitoral.

"Art. 34 - Os órgãos da Justiça do Trabalho são os se-
guintes:

I - Tribunal Superior do Trabalho;

H - Tribunais Regionais do Trabalho;
IH - Juntas de Conciliação e Julgamento.

§ 12 - O Tribunal Superior do Trabalho será composto de,

no mínimo vinte e cinco Ministros, nomeados pelo Presidente da Repúbli

ca:
EMENDA
300494-5-,---------- PLtHÂR10/cOlilSSÃo/sUBC-OMISsio-------- _

t:CDMISSAO DA DRGANIZAÇAD DOS PODERES E SISTEMAS DE GDVER~OL- ~

tJ Deoutado VIVALDO BARBOSA

.."..---------------- Tf:ll:TO/.lUST1FICAÇÁO------ -,

Emenda ao paecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:

Suprimir a exoressão "Primeiro Ministro" dos seguintes pontos

do Anteprojeto:

- inciso 111 do artigo 5º.
- inciso VIr do artigo Sº.
- artigo 6º,"caout ".
- artigo 6º,§ 2º.
- artigo 9º,inciso I e IV.

- artigo IDº,inciso I.

- artigo 14º,inciso I.
_ artigo 23,§ lº.

- onde mais aoarecer.

Substituir a expressão "Primeiro Ministro" pela "Presidente da
República",nos seguintes pontos do Anteprojeto:

- inciso VIII do artigo 5º.

a) um quinto, pelo menos, dentre advogados, no efetivo !::.
xercício da profissão e notório saber jurídico especializado, e membros

do Ministério Público do trabalho, depois de aprovada a escolha pelo Se
nado Federal;

b) os restantes, dentre juízes dos Tribunais Regionais

do Trabalho, indicados em lista tríplice organizada pelo Tribunal.

§ 22 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compos
tos de: rio mínimo sete e no máximo quinze juízes, nomeados pelo Preside.!:.

te da República:

Poder Judiciário

a) um quinto, dentre advogados e membros do Ministério
Público do trabalho, com os requisitos do § 12 deste artigo;

b) os demais, por promoção de juízes do Trabalho, por an
tigúidade e por merecimento, alternadamente.

§ 32 - A lei fixará o número dos Tribunais Regionais do
Trabalho e de seus juízes, respectivas sedes, e instituirá as Juntas de
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Conciliação de Julgamento, podendo, nas comarcas onde não forem institui
das, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito.

A extinção dos mandatos dos representantes classistas

nos Tribunais do Trabalho deve ser declarada em disposição transitória.

~
~Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Constituinte VICTOR FONTANA

Poder Legislativo

... Tl:Xro!JuST't"cAr;io-----------------,

,.,.,,- PLEHAAIO/col,llSSÁo/sUllCOMlssio------------,
§ 5Q - Os órgãos da Justiça do Trabalho deverão, nos ca

sos previstos em lei, e poderão, em qualquer caso, solicitar concurso de

representantes sindicais das categorias a que pertençam as partes, nos

dissídios individuais ou coletivos, os quais funcionarão como assessores

na discussão e instrução da causa".

§ 4Q - As Juntas de Conciliação e Julgamento serão com

postas por um juíz do Trabalho, que a presidirá, e por dois juízes clas

sistas temporários, representantes dos empregados e dos empregadores, re~

pectivamente, permitida uma única recondução.

Disposição Transitória
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:

"Art. - Ficam extintos os mandatos dos atuais Minis
tros Classistas do Tribunal Superior do Trabalho e dos atuais Juízes

Classistas dos Tribunais Regionais do Trabalho".

Justi ficação

"Art. 14 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador in
vestido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado, Secretário
de Estado e do Distrito Federal, quando licenciado por motivo de doença

ou para tratar, sem remuneração, de interesses particularas.

Dentre as reformas que se aguardam no Poder Judiciário,

considero da maior importância o aprimoramento da que trata das relações

entre empregados e empregadores, conciliando e julgando dissídios indiv!
duais e coletivos. Se vivemos numa época de instabilidade nestas rela

ções, buscando um pacto social que retarda, mais se faz necessário dotar

a Justiça do Trabalho de condições para assegurar a pronta solução de

conflitos, evitando greves ou resolvendo-as, com a brevidade necessária

para resguardar as fontes de produção.

§ 1Q - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, inves

tidura nas funções previstas neste artigo ou d," licença por período su~

rior a cento e vinte dias.

§ 2Q - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á

eleição para preenchê-la se faltarem mais d.\! quinze meses para o término

do mandato.

A proposta adota o estudo feito pela Comissão Arinos, on

de relatou a matéria um dos nossos juristas mais festejados, mestre do

Direito do Trabalho, o conspícuo Prof. Evaristo de Morais Filho.

§ 3Q - Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou

Senador desempenhar missões temporárias de caráter diplomático ou parti

cipar, no estrangeiro, de congressos ou missões culturais".

Justificação

Considerando a sobrecarga de processos no Tribunal Supe
rior do Trabalho, se aumenta o número atual de 17 (dezessete) para, no

mínimo, 25 (vinte e cinco) Ministros.

A emenda suprime a possibilidade de conçressí.sta ser

',"Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador de Território, Secre

tário de Territór;io, de Prefeituras das Capitáis, ou eventualmente Prefeito".

Suprime-se a representação classista nos Tribunais (Re
gionais e Superior), eis que estes examinam matéria de alta indagação j!!.

rídica, exigindo correspondente especialização técnica.
Quanto a primeira função se ressalva o desempenho de "missões te!!!,

porárias de caráter diplomático", não havendo razão que justifique a ocupação
de missão permanente.

Mantida a representação classãsta na primeira instância,

quando é colhida e formada a prova .. não há prejuízo para os representa

dos que, ao contrário, se beneficiam de soluções mais adequadas, nas in~

tâncias recursais.

A regionalização dos Tribunais de 2ª instância, permiti~

do a criação de mais de um no mesmo Estado, como já ocorre em São Paulo,
aconselha a que exista maior número de Tribunais em lugar de elevar dem~

siadamente o número de juízes dos localizados nas capitais.

Quanto a Governador de Território, ainda, cargo de livre nomeação,

tende a tornar-se eletivo e não deve ser ocupado por Senador ou Deputado. Igual

mente não guarda a necessária hierarquia a ocupação de cargo de Secretário de

Prefeitura ou cargo eletivo em outro Poder, para ser "eventualmente prefeito"

(sic).

Suprimimos, igualmente a possibilidade de exercício cumulativo de

"cargo de magistério público ou privado anterior à diplomação".

Assim, o § 2Q , do art. 34, propõe que os TRTs sejam com

postos de sete a quinze juízes, quando Q número atual é de oito a dezes

sete juízes, incluindo os classistas.

No § 3Q , do mesmo artigo, se mantém o texto atual (art.

141, § 2Q ) no que concerne à competência da justiça comum dos Estados,
para permitir que julgue feitos trabalhistas, onde não exista Junta de
Conciliação e Julgame'lto.

Primeiro porque acumulação exige, entre outros requisitos, comp~

tibilidade de horário, sendo impossível exercer fora de Brasília, outro cargo

de magistério. Se for na Capital Fed~J;a1 não há impedimento! sendo desneces

sária a exceção.

Nos parece, igualmente, que é de toda conveniência deixar claro
que a convocação de suplente, nas licenças, só ocorrerá quando o período for
superior a cento e vinte dias.

~
~

Poder Legislativo

Acrescente-se ao art. 13, o item VI, alterando-se o § 32:

Constituinte VICTOR FONTANA

Comissão de Or anização dos Poderes e Sistema de Governo

=----------------TEXTO/.lUSTIFICAt;io--- _

r.lr---------- ..LEHÂR10/ÇO...l:s:sio/sUDÇO...I:s:sio----- ~

r

No § 4Q é estabelecido que só poderá haver uma recondu

ção de representantes classistas nas Juntas, evitando manobras que tran~

formam funções temporárias em permanentes, permitindo saudável renovação
e maior oportunidade aos membros das categorias representadas.

O § .5Q inova quando prevê a convocação, pela Justiça do

Trabalho, 'de representantes das partes em litígio, que funcionarão como

assessores na instrução e discussão da causa. Assim, não se poderá ale
gar que a eliminação dos juízes classistas impede a presença de lideran-

.• ças sindicais nos julgamentos.
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"Art. 13 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador: VIII - Suspender, total ou parcialmente, a vigência de atos norm~

cívos da Administração Pública Federal, direta ou indireta, que exorbitarem do

poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa".

VI - que deixar o partido sob cuja legenda foi eleito. JUSTIFICAÇÃO

O chamado VETO LEGISLATIVO tem como principal objetivo
guarda do princípio da legalidade.

a salva

§ 32 - Nos casos dos incisos III e VI a perda do mandato

será declarada pela Mesa da Câmara respectiva, de ofício ou mediante pr.Q.

vocação de qualquer de seus membros, de partido político ou do primeiro
suplente, assegurada plena defesa".

São comuns as práticas de arminí.stradores que, a título de regul~

mentar normas legais, legislam agredindo-as. Praticam atos sem condições de

eficácia ou sustentação jurídica.

Justi ficação

Todos reconhecem que o exercício democrático só se efe

tiva com a existência de partidos estruturados, fortes e representati

vos.

De outra parte os mandatos eletivos são partidários e
não pessoais. Assim não é justo desfalcar o partido de seus representan

tes, por decisão exclusiva do detentor do mandato.

Neste caso, muito mais rapidamente e como efeito imediato e apl!.

cação geral, pode o Senado Federal, através de resolução, suspender a vige~

cia da norma, sem se precisar usar do recurso judicial.

A ação encontra respaldo na própria função fiscalizadora do Poder

Legislativo, que sempre merece aprimorada, ao lado de abrir aos represen

tados a oporturqdaoe de colaborar no cumprimento das lei, denunciaoo aos seus
representantes as suas transqressões.

EMENDA
300501·1

]

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Constituinte VICTOR FONTANA

õ.l---------------- TUTO/"u'flfICAÇÃO'---------------_-,

,-"r---------- Pl.EHAlIllO/CONISlio/sI,lllCOMI••io---------_---,
permitir.

Hoje com um pluripartidarismo exagerado nem isto se deve

Quando nos livramos da "camisa de força" do bipartidari~

mo, se permitiu ao congressista deixar o seu partido "para participar c.Q.

mo fundador de novo partido".

PODER EXECUTIVO

~ TEXTO/.ruSTlfICAÇÃO-----------------,

Poder Legislativo

Constituinte VICTOR FONTANA

~~ Pl.uÁRIO/eONI'do/sUBCOWISSÃO------------,

Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
300499·6

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:

"Art. 13 - O Governo é constituido pelo Presidente da República,
pelo Primeiro-Ministro, e no máximo, por dez (Iü) integrantes do Conselho de

Ministros" .

Dê-se ao art. 15, suprimindo-se o parágrafo único, a se-
JUSTIFICAÇÃO

guinte redação:

"Art. 15 - Os Deputados e Senadores. perceberão, mensal

mente, subsídios e representação iguais, e ajuda de custo anual, esta
belecidos no fim de cada legislatura para a subseqüente".

Justificação

A emenda in::lui a igualdade de subsídio, representação e

ajuda de custo entre Deputados e Senadores, esclarecendo que esta é anu
al. Mantém a tradição de se fixar os valores em uma legislatura para vi

gorar na seguinte, evitando-se a fixação em causa própria.

A proposição tem por fim limitar em dez, o número máximo de Mini,!
tros, o que deve ser estabelecido qualquer que seja o sistema de governo adot~

do.

.oir-se-á que a matéria deverá ser regulada na lei de organização

administrativa do Governo Federal e não no texto constitucional. Entretanto,
dado a nossa formação e meios adotados para resolver problemas e disputas poli

ticas, é conveniente por um fim aos permanentes acréscimos da maquina admini,!

traÜva, muitas vezes ampliada até para poder aproveitar os talentos de dete.!:

minado ministeriável. Isto sem falar em Ministros Extraordinários e nas fu~

ções às quais se atribue prerrogativas, direitos e vantagens concedidas aos

Ministros de Estado.

O parágrafo é eliminado por flagrante impropriedade e dQ.
bio objetivo, quando pretende remuneração "suficiente para assegurar sua

independência" .

Não ~ncontrdmos nos países mais desenvolvidos, das chamadas demo-

cracras ocidentais, nenhum com tantos servidores de primeiro escalão, (como
Estados Unidos, Argentina, França, Portugal, etc ... ).

Constituinte VICTOR FONTANA

A redução do número de Ministros propicia maior contacto .con ' o

Chefe de Governo, o que facilita a execução do programa e uni fica o comando a~

ministrativo, evitando-se superposições de tarefas e geração de conflitos.

..,., TU.TO/.lUSTlflCAr;:i.O ,

Permite maior racionalidade na aplicação dos recursos do erário ,
com a conseqUente redução de despesas .

PODER LEGISLATIVO Torna mais fácil a fiscalização, pelos dirigentes, do cumprimento
das ordens transmitidas.

Inclua-se no art. lO, o item VIII, renumerando QS sequíntes:

"Art. 10 - .

Leva ao apr ímoramento da máquina administrativa que deve ser mais

estável, para poder ganhar em produtividade, especialização técnica" eficienc.!,
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a e profissionalização, reduzindo-se o exagerado número de cargos em comissão.

Estes aliás, mais se prestam para as prolongadas brigas e disputas entre cor
religionários, quando das trocas de governos, emperrando os serviços públicos
que devem ter execução permanente _e contínua.

sentação para evitar as normais tentações de majoração e a maior facili

dade em obtê-la.

Em Portugal, a Constituição de 25/04/76 fixou o mínimo

de 240 e máximo de 250 Deputados na Assembléia da República (art. 151).

=----------~_----T[XTO/.lu'T1,.lt..çiD----------------~

A Constituição Espanhola de 24/12/78 adotou o mínimo de

300 e o máximo de 400 Deputados (art. 68).

Se pretendemos reduzir o número atual, não cogitamos de

fixar um mínimo, visto que a tendência será sempre de se atingir o limi

te do permissivo constitucional.

EMENDA

300502·0

Constituinte VICTOR FONTANA

Comissão da Or aniza ão dos Poderes e Sistema de Governo

[1r-------------- IoU1"OI

1"":""1---------- 'LlNAJ"'o/co..lllIio/.u.CO.I.llio----- ~

Poder Legislativo

Dê-se ao art. 2Q e seus §§ a redação seguinte, incluin
do-se a Disposição Transitória correspondente:

Ouço dizer, e no meu Estado fui instado a formular esta

proposta, que a eficiência, funcionalidade e representatividade da Câma

ra tem declinado, na medida em que se amplia o número de seus componen

tes.

"Art. 2Q - A Câmara dos Deputados compõe-se de até qua
trocentos e vinte representantes do povo, eleitos dentre cidadãos maio

res de vinte .!:~ anos, e no exercício dos direitos politicos, em cada

Estado, no Distrito Federal e nos Territórios.

Além da óbvia sobrecarga de despesas, até a base física
fica tumultuada, já agora com quatro anexos, sem contar o desejo, em boa
hora contido, de construir novo plenário, anexo de anexo, novas salas de

Comissões, escadas rolantes, etc.

§ lQ - Dbservado o limite máximo previsto neste artigo,

o número de Deputados por Estado e pelo Distrito Federal será estabeleci

do pela Justiç!j. Eleitoral, proporcionalmente à população, com os reajus

tes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha menos
de cinco ou mais de sessenta Deputados.

§ 2Q - Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Territó
rio será representado na Câmara por três (3) Deputados.

§ 3Q - D mandato dos Deputados é de quatro (4) anos, sal
vo dissolução da Câmara dos Deputados".

Disposição Transitória

Uma das formas de vencermos as dificuldades econômico-fl

nanceiras em que vivemos, ampliando recursos para imprescindível e urgeE'.
te aplicação no campo social, é instaurarmos regime de austeridade e efl

ciência em todos os setores da administração pública.

Os elevados índices de renovação das Casas Legislativas

indicam a insatisfação que reina no seio de nossos representados. Se is

to ocorre, ninguém se salvará ou se reelegerá aumentando o número de re

presentantes, mais sim, pela confiabilidade conquistada no cumprimento

de suas relevantes funções.

A proposta prevê artigo a ser incluído nas Disposições

Transitórias, de sorte a respeitar os atuais mandatos, oriundos das ur

nas de 15 de novembro de 1986.

EMENDA
300503-8

III- a -Subcomissão do Poder Legislativo.

CONSTITUINTE HENRIQUE EDUARDO ALVES
~ ,t.I:H.... Jo/co....ssio/.u.co ..'ssio-----------,

ORGANIZAÇÃO PODERES SISTE\~ DE GO\~RNO

1"":"1---------------- TtJ:~D/JU5TIfICAeio----------------__,

"Art. - Fica ressalvada a composição da Câmara dos

Deputados eleita em 15 de novembro de 1986, observando-se, a partir da
primeira eleição subseqüente, a composição prevista no artigo 2Q".

Justificação

A emenda manté~ a exigência atual de 21 anos para elei
ção de Deputado Federal, onde o político só pode chegar com um mínimo de
maturidade e experãêncí.a. Inclui no "caput" o Distrito Federal que foi

esquecido.

Entendemos que é excessivo o número atual de Deputados.

Nossas Constituições anteriores estabeleciam o número de

representantes por unidade federada, proporcionalmente à população: um

(1) para•.setenta mil OO.ODo) habitantes, em 1891; um (1) para cento e
cinqüenta mil (150.000) habitantes até o máximo de vãnte (20), mais um
para duzentos e cinqüenta mil (250.000), em 1934 e 1946; pela Emenda

Constitucional nQ 17, de 1965, houve o aumento para trezentos mil
(300.000) habitantes até vinte e cinco (25) Deputados e, a partir daí,

um (1) para cada quinhentos mil (500.000), sendo que, em 1967, este úl
timo número foi ampliado para hum milhão (1.000.000).

Dê-se ao § 29 do art. 20 a seguinte redação:

"29- A Constituição não poderã ser emendada na ngencia do

estado de sítio, de intervenção federal ou do Estado de
emergência. II

JUS T I F I CA~

Na eleição de 1970, quando tínhamos 94.865.000 habitan

tes e 28.966.114 eleitores, a Câmara ficou com 310 representantes. O te",

.to em vigor (art. 39) foi aprovado pela Emenda nQ 25/85, que fixou em
487 o número de Deputados, que era de 420, na redação dada pela Emenda
Constitucional nQ 8, de 1977. Deve ter sido esta decisão que inspirou a

adotada pela Comissão Arinos.

. Há propostas aprovadas em outras subcomissões, prevendo o
estado de emergência, com a suspensão de algumas garantias indivi

duais. Se é aconselhável a intocabilidade constitucional durante a
intervenção federal, que se,pode limitar a urna unidade da Federação,
tia fortiori U ,tal precaução deve ser tomada, em se tratando de esta

do de emergência, de muito maior"arnplitude e extensão.

Na verdade, em um país com' a nossa explosão demográfica,

não é possível vincular o número de membros da Câmara ao de habitantes

ou de eleitores, este agora ampliado com o voto dos anal fabetos. Nem se
deve deixar para a lei ordinária definir a expressão numérica da repre-

Sala da Comissão, em
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W AU1'DR---------- _

[- Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

III-

EMENDA
300504·6

tJ SENADOR RUY BACELAR

,---- PI.CNAIlfO!COUISSÃotIUICOllltlSÃO----- _

~ COM. DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300506-2

r:-r TI!xTo/JUSTIl"ICAÇio -, = TEllTOt"'U!lTIFICAÇio -,

No Anteprojeto da SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINIST~RIO

POBLICO, suprima-se, onde houver:
No Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo:

Onde se lê:

Tevritórios ll
• "DISPOSIÇOES TRANSITaRIAS

Art. 45 - O disposto nesta Constituição, relativ~

JUS T I F I C A ç Ã O ao Sistema de Governo, entrará em vigor na data da sua promulgação e
não será passív~l de emenda em um prazo de cinco anos."

Com essa providência, pretendemos compatibilizar os tex

tos daquelas com a desta Subcomissão.

As SUBCOMISsDES DOS ESTADOS e DA UNIÃO el~minaram, nus
respectivos Anteprojetos, a figura do Território Federal. Substitua-se por:

"Art. 45 - O disposto nesta Constituição, rel~

tivamente ao Sistema de Governo, entrará em vigor quando da posse do
Presidente da República a ser e Leat o em substituição ao atual e não s~

rá passível de emenda em um prazo de cinco anos".

JUS T I F I C A ç Ã O

r:-r TUTO/JUSTlFICAÇio -,

JUS T I F I C A ç Ã O

Inclua-se na Seção IX - Disposições Transitórias - do
Anteprejeto da Subcomissão do Poder Executivo, O seguinte:

"Art. - As eleições de que trata o Artigo 49 des-
ta Constituição, realizar-se-ão cento e vinte dias depois de promul

gada esta Constituição.
Parágrafo único - O Congresso Nacional, dentro de 30

(trinta) dias da promulgação desta Constituição, a~rovará lei desti
nada a estabelecer as normas gerais e especiais para a eleição de
que trata este artigo."

O atual Presidente da Repúbl~ca foi eleito para

governar o nosso País no sistema presidencialista para um mandato bem
caracterizado corno de transição.

Não seria, portanto, aconselhável institu~r esse
novo sistema para um governo que, após a promulgação da nova Constitui
ção, num período curto que vai se caracterizar corno de preparação p!
ra a próxima eleição pres~dencial -- diria mesmo, um período de efer

vescência política, com lançamentos de candidaturas pelos partidos p~

líticos, realização de convenções, etc. -- não poderia se estruturar
e funcionar facilmente, dada as complexidades da formação de um g~

verno misto de parlamentarismo-presidencialismo.

O ideal, então, é que se aplique esse novo sist~

ma a um governo de período mais longo e eleito pelo povo já com a de~

tinação de ser urna nova f~Tma de governar o País.

Daí, a~nosso ver, justificar-se plenamente a emen
da ora apresentada a consideração dessa Subcomissão.

Aplicar a proposta de modelo neoparlamentar~staao

atual Governo da República, é, ao nosso ver, no mínimo, urna atitude

temerária.EMENDA
300505-4

r:-r----'-----------AUTOR----------------,e: SENADOR RUY BACELAR

l:CXMISSMl DAORGANIZAçi'OOS/rooo~S'E"si~ DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

= TtllTO/"'uSTlfICAÇÃO-------------------,

Agora, nossos compromissos são muito fortes com a dêmocra

cia para que deixemos de perder a oportunidade de fazer a correção.

A nossa própria tradiçao constitucional sempre figurou que

IItodo poder emana do povo ll apenas pelo verso autoritário que acompanha

a nossa história é que se repetiram as expressões erroneamente.

EMENDA
300507·1

As idéias da democracia impoem a visão de que o poder e a
soberania pertencem ao povo. Os titulares de órgãos do Estado apenas

exercem funçÕeS em nome do povo.

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO,OO l'(lER

LEGISlATIVO E 00 ro:El .UlICIARIO E 00 MINISTERIO P\l3LlCO:

'Suprimir a palavra~ do titulo do capítulo e dos demias artigos on

de for referida.

p1bonstituinte VIVALDO BARBOSA J
• ~8MISSAO OE ORGAN!íAçKB'DosioP~ÕE~~~ E SISTEMAS DE GOVER

Ao reapresentarmos nossa idéia de eleição para Presi

dente da República cento e vinte dias depois de promulRada a nova
Constituição Brasileira em face de não ter sido aceita pelo ilustre
Relator da Subcomissão do Poder Executivo, como sugestão de norma, fa
zemos a constatação de um fato que há alguns meses ~t~~;-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 ~lenamente sua tarefa, ao ser promulRada a nova Consti

tuição. Ainda mais, a classe política vem se convencendo, meSmo den
tre aqueles que defendiam o mandato de seis anos, de que é inevitável
a realização de eleição presidencial em 1988, admitindo-a a 15 de no
vembro. A posição que defendemos desde o início dos trabalhos da Con~

tituinte e que parecia heresia para alguns - decidir sobre o mandato

presidencial em curso no ámbito da Constituinte - passa a ser defe~

dida pela grande maioria dos Senhores Constituintes.

Assim, a se admitir a realização de eleição presiden
cial no próximo ano, acreditamos que a nossa sugestão não encontra n~

nhum impedimento para seu acolhimento, seja do ponto de. vista juríd2
co, sob o prisma ético e mesmo lógico. -

A nova Constituição, passará a ser o divisor de águas
entre o Brasil do arbítrio, ~o passado e o Brasil novo, pujante, sob~

rano, da democracia plena e da esperança.

Necessãr~o 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.
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tJ DEPUTADO JORGE LEITE

PLEHAA10/cONISsio/suaCOlill!lsÃO ---,

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO)

EMENDA

300508-9

" Art. - Todo julgamento será público e fundamentado."

JUS T I F I C A ç Ã O

=--------------- TEXTO/JUST1FICAÇio -,

Inclua-se nas Disposições Transitórias do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Executivo o seguinte artigo.

" Art. - As eleições para o sucessor do atual Presidente
de República realizar-se-ão em 15 de novembro de
1.989.

Parágrafo único - O Presidente eleito tomará posse no dia
15 de março de 1.990."

É do costume de todas as Constituições e Leis fundamentais
que este princípio fique íns~to no Título do Poder Judiciário. Algumas
correntes metodológicas preconizam que tal princípio deva constituir
o quadro das-garantias do indivíduo.

No entanto é conviniente que este ordenamento fique entre
os princípios norte adores do Poder Judiciário, porque somente a ele c.§.
berá julgar, tendo a Constituição escoimado outros tipos de Julgame~

to.

r:-r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO --,

JUS T I F I C A ç Ã O

As eleições em 15 de novembro de 1.989 são a homenagem
maior ao centenário da República. A posse a 15 de março de 1.990 de
corre da necessidade de não ser reduzido o mandato presidencial.

t?EPUTADO JORGE LEITE

,.,,- PLENAIloID/cOlillSsio/suacolil.ssio------------,

ORGANIZAÇÃO DOS PODERSS E SISTEMAS DE GOVERNO

~
~

tJ DEPUTADO JORGE LEITE

-:r--------- P1.EHAAIO/COWJ5Sio/su.COIU:uio------- _

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO)

EMENDA
300509-7

Acrescente-se ao Art. 4~, inciso lI, do AntePJojeto da Su~

comissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, a seguinte alínea:

" e - Julgar ações sobre atos de que participara em decisão
administrativa."

r:-r--------------- TE.XTD/JIJ5T'I"CAÇio----------------,

Exclua-se do texto do artigo 39, do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Executivo a pàlavra

RABSOLUTA"

JUS T I F I C A ç Ã O

Exigir maioria absoluta para a convocação de Ministros se

ria obstaculizar a ação do Congresso Nacional.
Deve-se, portanto, facilitar a convocação de Ministros de

Estado.

JUS T I F I C A ç Ã O

Após a Lei Orgânica da Magistratura Nacional -os Ju~zes pa~

saram a julgar Mandados de Segurança contra seus ~róprios atos. Tal atl
tude constitui aberração, já que o poder conhecimento dos atos cabe a apenas uma
pessoa. A técnica do recurso não resolve, porque os mesmos são formais
e a limitação em sua propositura enseja a que se pratique injustiça nos
órgãos encarregados de ministrá-la.

,,- &UTOII _

EMENDA MODIFICATIVA

= TUTO/olUSTII'ICAÇÃO -,

~
C DEP(JTAPO JORGE lEITE

PI.IEH.."lD/CONlssio/sUIlCOIilI!lSÃO------- -,

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO)

EMENDA
300510-1

Constituinte JOSt DUTRA
,.,,- I'LENAIIIO/COlollssio/sUBCOWISSÃO- -,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300513-5

r:-r---------------'tEXTO/JUS'tIFICAÇÁO-------------__-,

Dê-se ao parágrafo único do artigo 31, do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Executivo, a seguinte redação.

Modifique-se a redação do parágrafo unico do art. 56 do anteprojeto
da SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIARIO E DD MINISTERIO POBLICO, pela se
seguinte.

JUS T I F 1 C A ç Ã O

"Parágrafo ÚNICO O Conselho de Ministros será composto
de, no mínimo, um terço (1/3) de membros

do Congresso Nacional, escolhido dentre
estes o Vice-Primeiro Ministro, sempre

com base nos crit:érios do art igo 14 de~

ta Constituição."

"Art. 56. -- ...
Parágrafo Onico - Ficam criados, devendo ser insta
lados no prazo de- um ano a. contar da promulgação
desta Constituição, Tribunais Regionais Federais

com sede no Distrito Federal e nas capitais dos E~

tados do Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio de Jane!
ro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul".

= TEXTO/JUllTIFICAÇio -,

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto da Subcomissão do PQ
der Judiciário e do Ministério Público;

A presente Emenda visa a criar a figura do Vice-Primeiro
Ministro, com atribuições a serem definidas n~ Regimento Interno do
Conselho de Ministros.

tbEPUTADD JDRGE LEITE

-:r-------;--- PLENAA10/CONlssio/tUICOlil.SSÃO-----------,

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300511-9

JUSTIFICATIVA,

Nunhuma objeção tenho no que concerne à instituição
dos Tribunais Federais, porque entendo que os mesmos poderão dese~

penhar importante papel no que diz respeito à prestação jurisdiciQ
nais do Estado. Não posso compreender, entretanto, pnrque só pod~

rão ter sede " NO DISTRITO FEOERAL E NAS CAPITAIS DOS ESTADOS DE
PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO, RIO GRANDE DO SUL E SAO PAULO",portanto
só contemplando as regiões NORDESTE, LESTE E SUL.

Porque essa discriminação com o Norte e com o CEN
TRO-OESTE? Será que os brasileiros radicados nessas duas regiões
não carecem do Poder Judiciário, nessas ,duas áreas? Porque impor
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" Sacrifica o procedimento pela desconfiança que imprime às de
mais provas, gerando contradições, repetições, enfadonhas e su
pérfluas diligências, tumultos, iniquidades e injusti cas, "

Deixará o Judiciário de ser órgão repetidor da prova policial passando,
realmente, a apurar a responsabilidade final em juízo.

A rapidez na distribuição da justiça por certo seria a forma de recom
posição de sua imageTn, hoje comprometida pela morosidade do procedimento bi fási
co ( procedimento provisório e ação penal), fato que traz como uma das consequen
cias, a impunidade. -

CCHISSAD DA ffiGANIZAÇAO DOS PClBlES E SISTEMA DE GOVElWJ

mais esse castigo a uma região já profundamente castigada, no curso

,de toda a sua história, como a AMAZONIA? A essas perguntas não

acredito que existam respostas. Até porque não se pode conceber

que um brasileiro habitante do Estado do Amazonas tenha que defen

d~r o seus direitos no Tribunal Regional Federal com sede em Pernam

buco. Isso é um absurdo, um desrespeito e uma discriminação adio

sa que merece ser repelida, de logo.

E por tudo isso que ~rocuro, com esta emenda, para

combater a injustiça que se pretender perpetrar contra os brasilei

ros dessas regiões esquecidas, que procuro estabelecer sedes dos

TribunalS Regionais Federais também nas capitais do Amazonas, Pará

e Minas Gerais, por ser de direito e uma questão de justiça.

Constltuinte JOAQUIM BEVILACQUA

',----------- .. L(.,••IO/C.DWISS;.O/~u.CO...,ssio-- ,

tJ
EMENDA
300516-0

=---------------- T[J'10/0l1.l:51I'I.::";40 --,

SUBCOMISSAO DO PODER JUDICII\RIü

S~NADOR JOÃO LOBO

tJ PLINAIIIIO/cOM.slio/aUICOlil.SlÃa

e rCCMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERPS E SISTEMAS DE OOVERNO

EMENDA
300514-3

EMENDA

r::1---------------- TUTOJ.lUSTIFICAÇio -,

Inclua-se, no título referente ao Poder Legislatl
vo, onde couber, o seguinte dispositivo:

Nó Art. lS, item b, onde se lê:

b) - Trlbuna~s Federals e de Justiça dos Estados •••

"Art. C•••• ) - II da competência exclusiva do Congresso Nacional le
gislar sobre matéria financeira.

Leia-se:

Parágrafo único - A iniciativa das matérias, referidas no "caput"
deste artlgo, pertencem ao Presidente da República e aos Membros
do Cone:resso Nacional."

b) - "Tribun..is Superlores •••••••.••••••••••••••• "

Sala das,Sessões,

JUSTIFICATIVA

Intentamos fazer com que somente o Congresso Na

cional possa legislar sobre matéria flnanceira.

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Constltuinte JOAQUIM BEVILACQUA

EMENDA
300517·8

Atualmente, o Congresso Nacional não tem a inicia

t1va de leis que versem matéria finance~ra, Ror.uM lado, mas, por

outro, o Poder Executivo não ouve o Legislativo em assuntos. que

de várlas formas, vêm onerando por demais a Fazenda Nacional.

r:-r---------- ,.l.[ .. ".IlD/c:c"lssia/ ..u.c.oWI.si.~-----------,

CCJ.lISSAD DA ffiGANlZAÇ/lO DOS PClBlES E SISTEMA DE GOVElWJ

r:-r---------------- T[:l.10/JI.I511":I.I;&C------------------,

SUBCOMISSAO DO PODER JUDICII\RIO

Pretendemos, se acatada a nossa sugestão, ver to

das as matérlas que versem as finanças públicas passarem pelo cri
vo do Congresso Nacional.

EMENDA

Suprima-se o item "c" do Art. lS.

Sala das Sessões.

= TEXTO',lU5TlfICAÇio -,

Dá nova redação ao Inciso III do Artigo 41 do Anteprnjeto aprovado pela Subco
missão II!.C. que passa a ter a seguinte redação:

Art. 41 - São Orgãos da Justiça dos Estados, do ürstr í.to Federal
e Territórios: SUBCOMISSAO DO PODER JUDICII\RIü

= TtlTO/.lllSTlrl:AÇ;.C --,

EMENDA
300518-6

Constituinte JOAQUIM BEVILACOUA

tJ CCJ.lISSAO DA ffiGANIZAÇ/lO DOS PClBlES E SISTEMA DE GOVElWJ

r:-r---------- I'i,.[Il••'O/COlollssio/SUSCOllllssio ,

EMENDA
300515-1

f!J AUTOR
~ CONSTITUINTE JOSE MENDONÇA DE MORAIS

PL.ENAIIIO/COWlssio/IiU.COlill.sio-------------,PCOMISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - lI!. c.

1- .
1I- .

III- Juízes de Direito, sediados em Varas, inclusive do júri,
Juizados de Instrução Criminal, circunscrições e comarcas.

EMENDA

JUSTIFICATIVA

Objetiva-se com a inclusão do termo: "Julzados de Instrução Criminal"
o encontro de fórmula para o problema da impunidade, contribuindo para desfazer
uma das causas da violência urbana e/ou rural.

O Juizado de Instrução é a forma de garantia da efetividade acusatória
e,ao mesmo tempo, é garantla dos legítimos interesses individuals de defesa.

D Juizado de Instrução evrta os abusos policiais de ações investigató
rias, especialmente do inquérito policial mal dirigido, que se pauta pelos exa
geros e ertn.trar íeoades ,

Com efelto, tal conduta policial traz mais embaraços que áuxilio à
Justiça e, como diz Canuto Mendes de Almeida:

SuprJ.ma-se o J..tern "d" do Art. 15.

Sala das Sessões,
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=r---------------- ,.tnO/"lu:n.,I:..çÃC------ ~_, ,-",- ,.ClllolohlSTlr.:aç:i.t'------------------,

Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

:-r----------- '"l.I •••lo/co'"'5$;,o/sUICOlllssic.--- _

COoIISSAO DA rnGANIZAÇ1lO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNJ

~
~

Constituinte JC\,l\QUIM l3EIIIL1\q)UA

.,.,- l'u •••uo/cQaussÃo/sUICOlflSSÃO-----------

COoIISSIlO DA rnGANIZAÇI\D OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNJ

~
~

SUlCOMISSIlO DO PODER JLDICIAflIO<

EMENDA .s •. '

SlECOOSSAO DO POOER JLDICIAflIO

EMENDA

seção UI
, <

Do''lX~ Superior de Justiça
:,

Ao ~rt. 15-, "e", dê-se a s'egu~nte redação:

f· • ~::,- J"
.. '- • I,.

c , ~.<'

Art. 15.
~~t~seo..Art. 19 e seu parágrafQ':muco pelo 'seguinte:

. ~.·t

~,..- '[JllO/.lU:51IfICAr;AC -,

e) os conflitos de jurisdição entre os Tr1

bunais Superiores e entre estes e os delllaj;s Tr~buna'isI

COoIISSIlD DA rnGANIZAÇI\D OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNJ

Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

,..- I'LI ... IIIO/coWISSÃo/sUICOlllssic _

t:J
EMENDA
300520-8

"Art. 19 f- O Tribunal SUperior de Justiça, can sede na capital da lle

píblíca e jurisdição ~ tociO·~ territõrio nacicna1, lXJl!?Õe-se de tr.inta e se~
(37t Ministros, cem mais de tr.inta e cinco (35) anos de idade, nc:nvaaOOs pelo Pre

<sidenta da República,. sendo dezessete (17)- dentre Desembargadores dos Tr~

de Justiça dos Estados e eX> Distrito Federal e Territõrios e treze (13) dentre ~

. sacl:largadores dos Tribunais Federais de Recursos, e tm quinto dentre IIlelIbros do

Ministério Público Federal ou Estadual e advogados, cem mais de dez (10) anos de

efetivo exercício do cargo e de prática forense, respechvarnente, de rotõrio ~

ber Jurídico e reputação ilibada."

"parágrafo único - A naneação dos M:U1istros far-se-á mediante indi~

cão ao Presidente da República, em lista tríplice, organizada pelo próprio TribE.

nal, depois de aprovada a escolha em audiência pública pelo Congresso Nacional,

salvo quanto a magistrados" •

L- _
SUBCI)'.IISSIlD DO PODER JUOICIARIO

EMENDA

_,, ... ~,:o, ..

Const1tuinte JOAQUIM BEVILACQUA

_----------- ".I..... ~/tt .. :.:.lt.J~~t::: .. !>!>i:_
r e
C co-'lSSl1D DA rnG!\N1ZAÇI\O OOS PmERES E SlSTEWI OC GOVERt-IJ

EMENDA
300523·2

Ao Art. 17 dê-se a segu1nte redação:

"Art. 17 - Compete à Seção Espec1al processar e

c:::::

i
i

I

__________ 't~'f/~.~~" :..:;.- -----------

SUSCI)'.IISSAD DO PDOER JUDICIAflID

EMENDA

julgar orig1nariarnente as revisões crimina1s e as ações resci

sórias de seus Julgados".
Art. 20.

"Art. 20 - Ccrnpete ao Tribunal Super10r de Just1ça:

I) - processar e Julgar oraçanaraarrentae

a) - nos crimes camms e de responsabo.Ladaôe , os rne;rhros dos Tr±

bunars Federais, dos Tribuna1S de Just1ça dos Estaàos e do Distr1to Federal e dos

Constituinte JOAOUIM BEVILACQUA

COoIISSIlD DA OOGANIZAÇI\D OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNJ

terr~tór~os;

~ --: I'LI.aluo/cOlllISSÃo/sUIlClHIISsio-----------

tJ
EMENDA
300521·6

b) - os confl1tos de Jur1sél1çâo entre seus órgãos, entre os Tn

bunaa.s Federais, entre estes e os Estadua1s, entre os Triliuna1S Estadua1S e entre

Trili-mal e Juiz de pnmeira anstâncaa a e.le não subordinados;
,.,-, 't:notJUSTlfl::&r;ic: -,

SLI3CI)'.IISSIlO DO PODER JLDICIAflID

EMENDA

Art. 18.

Suprima-se do Art. 18 a seguinte expressão:

- "Tribunal Superior Federal".

c) - os mandaàos àe segura'1ça contra atos ào Presiàente da Re?i!
blrca , dos l'J.ullStrOS de Estados, das !'lesas da câmara e do Senado Federal, do Tr~

nal de Contas da uruâo, ou de seus Presidentes, bem caro dos Tribuna1s ou de seas

nenbros, os gua1S esteJam dlretamente sujea.tcs à jurasdtçâo do Tribunal, e do Prcr-e
tor-Geral Federal e os :urtpetradcs pela União contza atos do GC1\:erno do Estado, do

D1str1to Federal e dos Terr1tõr10s contra outro;

d} - as revisões crJ.minais e as ações rescisór~as de seus julaa

dos;

e) - o "habeas corpus", quando o coator ou o pecaerrta for Tribu

nal, autondaàe ou funcacnârâo , CUJos atos~~s diretamente ã jur1~

cão do Trlb.mal SuPerior de Just1ça ou se tratar de crimes sujextos à mesma Jun~

d:u;ão em úruca anstâncaa, não se anc luando nesta a:rnpeténc1a os "habeas corpus"

cont.ra atos prat1ca~os sãnqularrrente flE'los Juizes de outros Triliunais, SUJeitos ao

Julgarrento destes;

f)' - os litig10S entre Estados est.ranqearos ou orqarusrros illteE
nacionais e a urn.ão I • os Estados I o Distr~to Feàeral e os Territõr~os;
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g) - as "causas e conflitos entre os Estados, o D1Strlto Federal'

ou entre uns e outros, anclus.íve , os respectavos órgãos da aõminrstracão indJ..reta;

LeJ.a-se:

h) - a harologação das sentenças estrangeiras, e ••••••••• três (03) pelo Congresso Nacional e três

1) - a extrafução, requrartada pelo Estado escrançeazo, (03) pelo Poder Executivo Federal~

H) - julgar em recurso ordínâraoe

a) - as causas em que forem partes Estado estzanqearo ou orgaJ11.é

no internacional, de um lado, !' de outro, mum.cípao ou pessoa dcnucí.Laada ou res.!

dente no Pais 1 e

Sala das Sessões,

b) - os "habeas corpus" decadados em única ou últ:una instãncia

pelos Trilitmal.s Federals ou Estaduàis, se'denegatói:la .a deca.sâo , não podendo o re

curso ser substituído por pefudo org:tnário.

EMENDA

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

'-lr- TtllTO!JUSTlfICAÇic -,

EMENDA
300526-7

Constltuinte JOAQUIM VEVILACQUÁ

[D!ISSIID DA ffiGANIZAÇÁO DOS F'I:ll:RES E SISTEMA a:: G1J\IEJWJ

IH) - Julgar, Jrediante recurso extraordanárao, as causas década

das em úmca ou últ:una .anstaficí.a pelos TribunalS Federaz.s de Recursos e Tribunais

Estaduais e do D1Strlto Federal e Territórios, quando a decisão reccrradas

a) - contiraraar ou negar vigêncJ.a <l.tratado ou lei federal;

b) - julgar vâlida lei ou~tivode Governo local oon~

tado ar. face de lei -federal , ou

c) - der ã Iea federal interpretação diverçente dá que lhe tenham

dado o própno Triliunal Superior de Jushça 001 TriblL'"13.is Federais ou Estiaduaa.s e do

D1Strlto Federal e dos Te1Titónos.

Parãgra Úluco - O Tribunal Superior de Jushça funcionará em Plenário

ou davadf.do em Turmas, cuja c:anpetêncla e =nposição serão estabelecidas pelo Reg!
nento Internol!.

Ao Art. 14, § 49, dê-se a segulnte redação:

Art. 14 -

§ 49 Os Ministros vitalícios serão indlcados:

dois (02) pelo Presidente da República'e três

(03), dentre membros da magistratura, pelo prõprio Tribunal.~
~

Constitulnte JOAQUIM BEVILACOUA

~ ..~r",,'u:./c:.'" ",ic/ .. u~:.t... 3030":

l!.J (;(!.l] 55/10 DA ffiGANIZAÇ/lO DOS F'I:ll:RES E 5I5TEW\ a:: GOVEJW)

,.,-, ,.1.'D/~~·S~lIl:":i: -,

SUBCOMiSSÃO DO PODER JUDICIÁRIO Sala das Sessões,

EMENDA

Inclua-se no Art. 14, § 19, a segulnte expressão:

~c: CONSTITUINTE JQA~!!IM BEVIJ.ACQUl\
__________ P'LtN,lJI,IO/co..ISsio/suacoaflSSio-----------

tJ [D!ISSIID DA ffiGANIZAÇ/IO DOS F'I:ll:RES E' SISTEMA a:: G1J\IEJWJ

EMENDA
300527·5

........ "salvo quanto a mag~strados".

= TEXTOI,/USTlfICAÇÃO -,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

EMENDA

Sala das Sessões,
Art, 14.

Onde se lê:

Art. 14 - O Supremo Tribunal Federal compõe-se de d~

zenove (19) Ministros, nomeados pelo Presidente da República, sen

Constituinte JOAQUIM BEVILACQUA

~ PLINJ.1Il10/c:oUlssio! ..UICOIlIUi:l-----------

[D!IS5/10 DA ffiGANIZAÇ/lO DOS F'I:ll:RES E SISTEW\ a:: G1J\IEJWJ

EMENDA

300525·9

do onze (11) vitalícios e oito (08) com mandato de doze anos, •••••

Leia-se:
..,.., 'I'tnD/JUSTII'C"C;;,O-----------------,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

EMENDA

"Art. 14 - O Supremo ,Tribunal Federal compõe-se - de

on~e (11) Minlstros, nomeados pelo Presidente da República, sendo

cinco (05) 'vitalícl0s e seis (06) com mandato de doze (12) anos .. "

No Art. ,14, § 39, onde se lê:

••••••••• quatro pelo Congresso Nac~onal e quatro p~

lo Poder Executivo Federal.

Sala das Sessões,
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r.;----------------Tt1l10IJUSTIfI::&çic- ---,

SUBCOM ISSÃO DO PODER JUDI CI ÁR 10

Constituinte JOAQUIM BEVILACOUA
C7T---------- PLI ..UIlO/c.Olllssiulsu.. COWIUit- _

C;o.USSAO DA ffiGANlZAÇAD OOS Pt:Xl:RES E SISTEWl CE GIJVEIW)

EMENDA

300528·3

§ 29 - Os atuais Hilllstros do Tribunal Federal de Recursos ficam

transformados em Mllustros do Trwunal Superior de Justiça, aproveatados os ori~

dos do õrgão do Ministério PÚbllco e da classe dos advogados para os lugares de~

tJ.nados ao quinto consta.tucaonaj , Os cargos vagos e os que se vagarem, eventDa!
nente, serão preenchidos segundo a proporcaonal í.dade estabeâecada nesta Constitu!
ção.

§ 39 - Enquanto não instalados os Tribunais Federa1s de Recur

sos, a sua crnpetência será exercida peio Trwunal Federal de Recursos do D1Str~

to Federal, can sede na Capatzd, da República. Na corçosãcão iníclal dos Tribu

nai.s Federa1s de Recursos, a noreaçâo de seus rrenbros, pelo Presidente da Repúbl~

ca, far-se-á can base em infucaçoos formukadas pelo Tribunal Superior de Justlça.

..............................................

Art. 14.

§ 89 -

EMENDA

Onde se lê:

§ 89 - A Seção Constitucional será composta pelos

Ministros com mandato e quatro (04) dos vitalícios

AJ:.mmCO FILl{)

DO ART. 45, DO
CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

§ 89 - A Seção Constitucional será composta pelos

Ministros com mandato e dois (02) dos vitalícios ••••••••••••••••

Sala das Sessões,

Modifique-se a redação do inclso 111, do art. 45, adótando-se a

seguinte:
111 - O exercício de oütras funções que lhe forem atribuídas por

lei, desde que compatíveis c~ sua finalldade, sendo-lhe
vedada a representação judiclal e consultoria Jurídlca das
pessoas juríd1cas de dire1to público, salvo, quanto ao

Minlstério Público Federal, a representação judiclal da

União Federal.

Art. 14.

EMENDA

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRiO

J.USTIFICATIVA

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo

prlnclplo da legalidade - e tendo em vlsta o controle dos atos
adminlstratlvos e a responsabilidade clvil, penal e admini~tratl

va dos agentes estatais - constitul mister que extrapola em muito

o âmbito dos critérlos de mera administração. A relevância dos
bens, 1nteresses e serviços que ela envolve, outrossim, exige 

como, aliás, se exige para a tutela dos .denominados interesses

difusos que seja atribuída, na defesa tederal, à úníca lnsti
tuição apta, normativa e filosoflcamente, a esse indelegável ofí

cio.

EMENDA
300529·1

Constituinte .TonoqTM BEVIT.ACQUA

ClJolISSAO DA ffiGANlZAÇAO OOS ~ES E SISTEWl CE GIJVEIW)

=- "L~ ......1I0/COWlssio/su.COalISsic-- ,

=---------------- n:no'"Il,ISTIUtAÇic -,

•••• "podendo funcionar em Turmas".

Suprima-se do Art. 14, § 99, a segu1nte expressão:.

Incluam-se nas Dasposâçôes Transitõnàs os segui1ltes parágrafos:

prestigiadas e

atribuem ao Mi
~epresentar em

art. 143),

229 e 231),

Não é por outra razão que as mais

democráticas Constltuições da era contemporânea
nistério Público, com exclusivldade, o encargo de

Juízo o Estado Nacional.
É o q?e se vê nas Constituições da Colômbia (v.

da Grécia (v. art. 90, ne 1), de Honduras (v. arts.

do México (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique

O anteproJeto, entretanto, ignorando essas consi
derações, veda ao Ministério Público Federal a representação JU

dlcial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da
órblta das atribuições do Minlstério Público Federal a represen

tação judlcial da União, deixando-a ao desamparo da defesa que
atualmente lhe é dada, a qual é exercida com ipvejável indepen~

dência, porque comprometida apenas .com a lei e com os valores ba
silares da nacionalidade •

É necessário, em razão disso, restabelecer, quanto
ao Ministério Público Federal, a titularidade para a representa
ção judlcial da União.

Justamente por abrigar o Minlstérib Público Fede
ral, dentre suas excelsas funções, a representação judicial da
Nação Braslleira, é que o Procuratório da União Federal aproveita

e se beneficia dos prlncípios que infórmam a atuação do custos
legis (flScal da lel), como sejam â independência funcional, o

compromisso com a legalidade e o desassombro'em face dos podero

sos que exorbitam tanto dentro quanto fora na Adminlstração
púb].lca.

Justlça, •.

~
~

...........................................

stOCOMISS1'I0 DO PODER JUDICIARIO

EMENDA

§ 99 -

_______. 'I'·~l._·

§ 19.- Enquanto não instalado o Tribunal Superior de

sua crnpetêncla será exercida pelo SUpraro Tribunal Federal.

Sala das Sei~õ~s,

..... . ----.- ,., ..... :~ .. :)..:'l 0:: .. ·)&:-----------1

c.ea-tl5SA9..OA CRGAN)V\~_~_e.....SlS~ ~ OOVERNJ __..--J

c-- - ---·-----;;;~ti~:n-te-J;;:~~------ -----J
I.. o_o ---=-----

,-:---- --

r-

I
\

\
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EMENDA MODIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

SUEOJMISSÃO 00 PODER LEGISIATIVO Tr:XTotolusTIFICAQio----- -,

= TUTO/olUSTlI'ICAÇio ,

EMENDA
300534-8

EMEl'IDA
300535-6

PLU.... IO/COUlSSÃO/iu.cO.. IIIÃO _

COMISSAO DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOYERNO

A alteração dos limites mínimos e máximos de deputados
por unidade da Federação tem como objetivo corrigir as distorções
verificadas durante o iegime militar e aumentar a representativid~

pe dos estados mais populosos do país.

Dê-se ao § 22 do art. 22 a seguinte redação:
"§ 22 - übservado o limite máximo previsto neste art., o número de
Deputados por Estado, Território e o Distrito Federal, será estab~

lecido pela Justiça Eleitoral, parea cada legislatura, proporcional
mente à população com reajustes necessário para que nenhum Estado
e o Distrito Federal tenha menos de oito (8) Deputados, nem mais de
noventa (90).

tJ CONSTITUINTE GONZAGA PArRIOTA

COM.OA ORG.DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

e= CONSTITUINTE EDUARDO SOMFIM

~ PLUAI'lIO/coW.ssÁo/au.colllISSÃO-------------,

Nos Estados Unidos da Amérlca - fonte primordial
.do constituclonallsmo brasilelro - embora sem prevlsão na Carta
Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da Unlão
em Juízo quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em que
a reverênçla à Lei Malor encontrou e mantém sua mais elevada con
sagração hlstórlca.

Pelo visto, não é por mera cOlncldêncla, ou por

simples tradição, que as funções de representante do Estado e da
Sociedade, Justamente com a de flscal da lel, se colocam sob la
respon$abllidade de uma instltulÇão única, o Mlnistérlo públlCO,
tanto na Nação berço do moderno constltucionallsmo, como em ou
tras em que a democracla velO a ser conqulstada quando Já se V1S
lumbravam as novas perspectivas que o ano 2000 abrirá para a hu
manidade.

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so
berania popular e o lnteresse público, como bases da organização
constltuclonal_ Diante dlSSO, fácll é perceber-se que somente uma
instltulÇão deflnlda a nível constltuclonal, atuando com lndepen
dêncla e sob o princípio da legalidade - vale dizer, orlentada
pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com
n~cessária eflcácla e sem limitações dlscrlclonárias, a flel de
fesa do interesse público, de que é tltular o Estado de Direlto,
em nome da Nação a ele subJacente.

É oportuno lembrar, bem a propóslto, que o ante-
proJeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constltu
cionals, instltuída pelo Decreto nQ 91.450/85 e que contou com a
presidência do ilustre Senador Afonso Arlnos de Melo Franco, eXl
be, no art. 312, § 3Q , normas su~almente semelhante àquela
ora su erida.

(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v.
art. 250 Q , ítens 1 e 3).

= ttxTotolusTlflCAyio ,

Inclua-se ~omo incisos e Parágrafos ao Art ••••.
Do Poder JudiciárioDEPUTADO FRANCISCO AMARAL

,- -::- P1.II:NAlllO/ço.ussio/autCOMIUio-----------tJ lD4Iss/fiJ IE rnGANIZAÇÃO OOS l'llERES E SI5TEWI IE rovERMJ

EMENDA
300532-1

tes Orgilos
Art. O Poder Judiciário é exercido pelos seguin-

na Capital

Incluam-se no § 12 do artigo 16 do Anteprojeto da Subcomissão
da Organização do ~oder Judiciário e do Ministério Público as expre~

sões - "entidades sindicais de grau superior".

JUSTIFICATIVA

o § 12"acima mencionado enumera as pessoas e entidades que
serão partes legitimas para propor ação de inconstitucionalidade pe
rante a Seção Constitucional do Supremo Tribunal Federal.

O dispositivo não inclui as entidades sindicais, falta essa
que não se justifica.

Nas modernas democracias, os sindicatos têm refevante parti
cipação na economia, representando os direitos e aspirações dos tra
balhadores.

Federal e

I Supremo Tribunal Federal;
11 Tribunais e Juizes Federais; .

111 Tribunais e Juizes Eleitorais;
IV Tribunais e Juizes do Trabalho;
V Tribunal Militar e Juizos Militares;

VI Tribunais e Juizos Agrários;
VII Tribunais e Juizos dos Estados, do Distrito

dos Territórios;
VIII Tribunais e Juizes Estaduais Especiais.

Parágrafo Primeiro - Os tribunais Superiores têm séde
da República e Jurisdiçilo em todo o Território Nacional;

Assim, sua inclusão, como parte legitima, na hipótese em cau
sa, parece-nos de suma importância. Parágrafo segundo --Os~trtbenaís~e'Júfzes~Estadoais.

gozarilo de PoaeréS~EXecmtlqO~e~Absglüto-para julgar os crimes bár 
baros e aplicãr-ã;pena fi~a:estipYlaaa em Lei complementar e.Códi
go Penal.

~-__--_---------_TIXTO/.lu!lTIFIC"l;io----------------,

Suprima-se o art. 28 e seus parágrafos, do anteprojeto
da Subcomissão do Poder Legislativo.

,- ,I,UTOII _r: CONSTITUINTE EDUARDO BOMFIM

,- PLENÀllil0/c:OMISliofIU.cOllllssio-------------,
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EMENDA
300533-0

Parágrafo Terceiro - Lei Complementar, denominada Lei
Orgânica da Magistatura Nacional, estabelecerá normas relativas à

organizaçilo, ao funcionamento, à disciplina, às vantagnes, a inde 

pendência econômica-financeira, aos direitos e aos deveres da magis
tratura Nacional, estabelecerá normas relativas à organizaçilo, aõ
funcionamento, à disciplina, às vantagens a independência econômi
co-financeira, aos direitos e aos deveres da magistratura, respeit~

das as garantias e proibições previstas nesta Constituição ou nela
decorrentes.

JUSTIFICAÇAO

No regime efetivamente democrático, não se justifica a

delegação de Poderes. Em cada hipótese concreta, cabe ao Legislat!
vo exercer o seu poder de legislar,' daí propormos a retirada do
texto constitucional a categoria de lei delegada.

Parágrafo quarto - Criaçilo dos Tribunais e Juízes Esta

duais Especiais -

JUSTJFIC~ÇAO

No campo da criminaIidade, nossa Lei (código) é por d~

mais elástica no tocante à punibilidade dos atos ilícitos penais.V!
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= --,-_ tI:XTo/Ju'TlflCAÇÃO----------------,

Adite-se, onde couber, ao Anteprojeto da Subcomissão da Organ~zação do Poder Ju
ilicuino e dç> M1nistério Público o seguinte artigo:

Art. Poderã ser rescandada a sentença que envolva patr:im5ru.o púbhco da
União, Estado e Município, proferida a partaz do governo dí.scr.íodonárao de 1964
até a pranulgaçâo desta COnstituição.

EMENDA
300536-4

1987.aI das sessõ:1 01

~~r":::i::;:t'G -

Em resumo, constatado o "Crime Bárbaro·, seu respons!
vel seria julgado por um Tribunal Especial que aplicaria uma única
pena já determinada no Código e, o condenado a cumprir integralme~

te sem o direito de defesa ou se tivesse, em nada influenciaria
visto que o julgamento pelo Tribunal Especial seria irreversível.

Neste caso os assaltos, por exemplo, seriam uma modalidade de
·Crine Bárbaro" desde que praticados de maneira brutal e desumana,
ceifando vidas ou causando inutilização física a terceiros. Assim,

seriam também, os atentados, terrorismo e outros, desde que prati
cados nos moldes do ·Crime Bárbaro". Neste, é bom repetir que a
própria população reclama a necessidade de seu julgamento sem o m~

nor ressentimento. Portanto, conhecidos os cúmplices, a sançaão já

estaria determinada em Lei (Código). Era como se o indivíduo fosse
condenado a cumprir prisão perpétua a pena seria aquela, tivesse '
ou não o criminoso comportamento exemplar, etc. Desse modo, certo
estaria de que a base em que se assenta a justiça viria á ser for-

temente erguida, a sociedad~'confiante naquela, e a própria Polícia d~
votada no· cumprimento do devar teria seu papel compensado com a ju~

ta e tempestiv a licação da Lei.

Se numa hipótese extrema viesse esse Tribunal Especial
opinar pelo não julgamento ou condenação por aquele órgão especial,

no caso, voltaria o processo a Instância de origem para o julgamen
to pelo Tribunal do Juri local. Igualmente, aconteceria no caso de
absoluta comprovação da inocência do acusado.

Como se conclui acima, o Tribunal Especial (togado) t~

ria uma única competência, qual seja, a de aplicar no caso do ·Cri
me Bárbaro" e somente aí, após acurada análise da matéria, uma pena
fixa para tanto já determina em Lei, átl seja, uma única pena. Desse
modo o criminoso ao ser condenado pelo Tribunal Especial não mais '
teria o direito de redução da pena.

Constatado haver o acusado praticado o crime em estado

de loucura momentânea seria este julgado naturalmente pelo Tribunal
do Juri . No entanto, fosse o crime praticado antes desse estado

mórbido (insanidade mental), seria competência do Tribunal Especial
(togado).

Admitido O caso de comprovada insanidade mental perma
nente, seria o acusado submetido a rigoroso tratamento médico, ape
sar do custodiado na qualidade de subjudice, e nesta condição per 

manente até sua cura final.
Craia-se que essa seja a única forma simples e segura~

ça para se diminuir em grande percentagem os chamados homicídios bárb~

ros, de se por o criminoso na cadeia com pena criteriosamente a _

plicada e de se fazer cumprir integralmente a medida punitiva.
E dos modos de se fortalecer a ação da Justiça para '

que o Poder Judiciário mereça crédito da opinião pública. E também
a forma pela qual o sistema policial se empenhará na sua função de
Polícia Judiciária, com mais eficiência, mais segurança e arrojo '
por saber que os esforços estarão sendo compensados e a sociedade

satisfeita em ver a justiça cumprir seu dever, segregando o infra
tor da Lei.

Qual o procedimento para se julgar um "Crime Bárbaro"?
Ora, evidenciado está que neste tipo de crime todas as provas estão
à tona, todas as circunstâncias são evidentes. Conhecendo-se porta~

to o criminoso, seria o crime sumariamente julgado, e o seu respo~

sável, condenado imediatamente. Idêntica providência seria aplicada
no caso em que o acusado estivesse foragido, e se conhecendo por 
tanto a autoria do fato delituoso.

Assim, teria em cada Estado, um Tribunal Especial (t~

gado) para os casos específicos de "Crime Bárbaro". As diligências
r-;

policiais (inquéritos) seriam remetidoas ao Ministério Público, e des
te, ao Juiz competente da Comarca. Havendo pronúncia, aí, seria o
processo remetido dentro de prazo sumaríssimo (estipulado no Códi
go) ao órgão competente (Tribunal Especial), onde proceder-se-ia o

julgamento sumário.

As considerações acima, servirão apenas de suporte, pa
ra o assunto propriamente dito, nesta sugestão. Assim, dentro das
anomalias do crime, isto é, nas suas diversas formas de perpetra
ção, acha-se aquele em que pela sua maneira brutal e perversa, é
chamado de "Cpime Bárbaro", ond~ se evidencia a mais clara e nitida
forma de julgamento. E um crime em que a própria opinião pública o

julga sem nenhuma sombra de dúvida, condenando muitas vezes, o cri
minoso ao linchamento, dada a inequívoca certeza de sua perpetra 
ção. E um crime cercado de todas as características desumanas,orna

mentado pelo sadismo e pela sede lombrosiana.
O mérito da questão aqui, é saber o que se pode consi

derar "Crime Bárbaro", quando já se tem defenido em Lei o delito
qualificado - Para isso, sua pena aumentada - onde estaão enfei

chadas todas as circunstâncias inerentes ao aumento da sanção pena
Todavia, o "Crime Bárbaro" ultrapassa essa expectativa, indo esbar
rar na opinião pública, ferindo de modo dramático a sensibilidade '

de cada um. Dai, o povo se manifestar procurando muitas vezes faze
justiça com as próprias mãos. O julgamento nesse caso é fácil.

prova é evidente, e, a dúvida não existe. O criminoso nem se quer
contesta, dada a indubitável clareza do delito. Assim, se poderia
descrever o "Crime Bárbaro" como sendo o delito que praticado com
requintes de pervesidade, sadismo ou outra maneira qualquer de
selvageria na pessoa humana, viria de modo revoltante abalar a o
pinião pública. Desse modo, se teria uma diferença de crime quall
ficado. Este, é passivo de uma análise, de um estudo, de um deba
te, e até mesmo de dúvida quanto a sua perpetração, por quem vai
aplicar a Lei. No entanto, no "Crime Bárbaro", não há o que anal!

sar, debater ou estudar; isto porque, '0 fato está por demais evi

denciado e claro,.à cuja imputação não haverá contravérsia. Nem'
mesmo o acusado tem alegações para sua defesa, no que tange a sua
prática brutal. Logo, não é difícil se julgar o "Crime Bárbaro".E
este qu~'deixa maior sequela na sociedade. Ele concorre para o
descrédito da Justiça, dada a morosidade como é julgado , caindo

muitas vezes, o fato delituoso, no esquecimento da opinião pública,
passando o criminoso à mera expectativa de piedade, sendo uitas ve
zes beneficiado em seu julgamento.

rias são as formas admitidas na aplicação da pena. Um mesmo crime
pr exemplo, poderá ser punido de diversas maneiras. Levando-se em

conta para isso, uma infinidade de fatores. Mesmo, após a aplicação
da pena, sem nada restar para a defesa do responsável pelo fato cri
minoso, aquela é diminuída de intensidade confor~e outros fatores '
exigidos para tal situação~ Dessa forma, e a partir daí, todo o
interesse estará voltado para o infrator. A própria Lei que antes ,
havia estipulado uma graduação de pena, agora, no final de tudo,c~

mo que arrependida, tem a sua atenção virada e penalizada para o

condenado, se esquecendo por exemplo, da parte vitimada, que espera
uma justa reparação através da justiça. Como vemos, a Lei, dentro '
de um princípio lógico, calssifica e qualifica os ilícitos penais,
porém, o que prevalece afinal, é o interesse em proveito da liberd~

de do infrator.' Até mesmo, uma simples conduta carcerária é válida pa
ra esse fim. Ora, o que se conclui de tudo isso, é que, o fato ill
cito praticado cÓm requintes ou não de pervesidade, ao decorrer do
tempo já não se faz mais sentir na sociedade, passando o criminoso,

com o apagar das luzes a ser confundido na opinião pública, como um
simples criminoso, que tivesse praticado um delito comum.



m•Comissão daOrganização dosPoderes e Sistema de Governo • 145

EMENDA
300539-9

Senador Constituinte FRANCISCO ROLLEMBERG

,-,, -::,- . PI..ENA"IO/co"'IS!lio/IU.CO..,SS.iO----------~

, Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Gover

,-,-r AUTDR_~-----------_ _,

~_-------__--- TEXTO/ol-uSTIFICAÇÃO-------_-_~-------.

Parágrafo único -'A União, O Estado e Município poderão propor a rescJ:São
da sentença emum prazo de até 12 (doze) neses, a partir da prcrm.il.gação __ desta
CDnstituJ,ção.

JUSTIFICAC1\.O

o l?aís viveu U\ll longo período de anonl'alidade mst~tu::io

nal. O próprio Judiciário não se viu livre dos abusos do arbítrio e a Magistratu
ra teve subtraída os seus predicanentos. -

Coincide com essa fase nefasta da História recente do Era
sil um elevado núnero de sentenças e acordos finrados no Ju1i.ciário onde o pa
tnm3nio púbhco sofreu uma'sensível dmunuação, uma dínunuãçâo Lesava ao inte
resse público que o b:m senso obriga-e detel:rni.na sejam revistos os atos praticã
dos nesse período de arbítrio,em que ocorreu notória dilapidação do patrinôm.o T
púbhco.

Dê-se ao art. 19 da Seção I - "Do Presidente da Repú
blica" - do Capitulo 11 - "Do Poder Executivo" - a seguinte re
dação:

Dado a excepcionalidade da nedida, f~ca estipulado o
de 12 (doze) neses para a propositura da ação, após a prcrm.il.gação desta
tuiçâo.

prazo
Consti

"Art. 19. O Presidente da República exerce a plenit!!
de do Poder Executivo federal, competindo-lhe privativamente:

EMENDAS SUPRESSIVA

JUSTIFICAÇAO

Suprima-se o inciso 11 do art. 14 do anteprojeto da Sub

comissao do Poder Legislativo.

O exercício do mandato eletivo é uma tarefa de grande r~

lev~ncia e deve receber do eleito dedicação exclusiva. Daí consid~

rarmos incompatível com o exercício cumulativo com outro cargo.

funciona-

IV -.vetar projetos de lei;

V - dispo~ sobre a estruturação, atribuições e
mento dos órgãos da administração ,federal;

VI - nomear e exonerar os Ministros de Estado, o Governador
do Distrito Federal e os dos Territórios;

VII - prover e extingdir os cargos públicos federais;

VIII - manter relações com os Estados estrangeiros;

IX - celebrar tratados, convenções e atos internacionilis, "a';:
referendum" do Congresso Nacional;

X - permitir que forças estrangeiras transitem pelo territª
rio nacional ou nele permaneçam temporariamente, nos
termos de lei complementar;

I - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado por ele

livremente escolhidos, a direção superior da adminis
tração federal;

II - iniciar o processo legislativo, abran~endo as leis or

dinárias e a~ Propostas de Emenda ã Constituição;

lI! - sancionar, promulgar e fazer públicas as leis, expedir
decretos e regulamentos para sua execução;

EMENDA
300537-2

TUTO/olUSTI'ICAÇio----------------_,

t= CONSTITUINTE EOUAROO BOMFIM
~ 'LIIIIÀflIO/COlil.,aAO/luaCotuuio-----------

f9COMISSAO DA DRG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
- , rn nr-n=

XI exercer o comando supremo das For,as Armadas;

Acrescente-se ao artigo 35 do anteprojeto da Subcomissão do Poder JulJ!

c1ário e do Ministério PÚblico, o Par.igrafo 7º, com a seguinte redação:

o Projeto de ConstJ.tuição em elaboração prevê que em cada Estado haverá

um TRT, alterando, por consegmnte, a legislação em vigor.

"Fica assegurada, na composição de novo Tribunal Regional do Trabalho

a ser instituído por Lei, a precedência à remoção dos Juizes do TRT can jurislJ!

ção na .irea desmembrada. 11

[!J SENADOR JOSÉ AGRIPINO 0 ----------) [ _I
........., ,........... 1 306538-1

flceMissÃo DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO .

- deêlarar guerra, depois de autorizado pelo Congresso N~

cional, ou, sem prévia autorização, no caso de agressão

estrangeira,9cor~dano intervalo das sessões legislat!
vas;

XII

XIII - fazer a paz, com autorização ou "ad referendum" do Con

gresso Nacional;

XIV - decretar a mobilização nacional;

XV - decretar e executar a intervenção federal;

XVI - autorizar brasileiro a aceitar pensão, emprego ou comi~

são de Governo estrangeiro;

XVII - enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacional;

XVIII - prestar anualmente a~ Congresso Nacional, dentro de ses

senta dias após a abertura da sessão legislativa, as co~

tas relativas ao éxercicio anterior;

XIX reméter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião da a
bertura da sessão legislativa, expondo a situação do Pais
e solicitando as providências que julgar necessãrias~ e

XX - conceder indultos e comutar penas com audiência, se neces
sário, dos órgaos instituidos em lei.

para

JUSTIFICATIVA

o artigo nQ 664 da CLT divide o território nacional em regiões

efeito de Jurisdição dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Ora, na composaçao atual dos Tribunais Regionais existem juízes oriU:!! /'

dos de Estados que não são sede de Tr1bunais. Com a adoção da emenda ora propo~

ta assegura-se o d.1reito do juiz retornar ao seu Estado de or-agern, ensejando-lhe

a possibilidade de seryir aos seus conte'rrâneos com maior experiência e com cE,

nhecimento da reahdade local.

l?arágrafo único - O presidente da República poderã

outorgai ou delegar atribu~ções sobre estruturação, atribuições e
funcionamento da administração federal, provisão de cargos públi
cos federais, aceitação de emprego ou comissão de qoverno estran

geiro por brasileiro e concessão de indulto ou anistia.

Art. - Aos Ministros de Estado, auxiliares dire

tos do Presidente da República, escolhidos entre bràsileiros maio-
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res de vinte e cinco anos, no exercício dos direitos pólfticos,

compete, alêm de outras atribuições constitucionais e lecais:

I orientar, coordenar e supervisionar os órgãos e en
tidades da administração federal direta e indire

ta, na área de sua competência, referendando atos

e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decre
tos e regulamentos;

III - apresentar anualmente ao Presidente da República

relatório dos serviços realizados no Ministério; e

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições ~:. que

lhe forem conferidas pelo Presidente da República.

bilitados à vida normal. Ao contrário, as penitenciárias não passam de maros ~

pósitos superlotados, onde um ladrão de galinhas receberá dos companheiros cures

sos de suborno de policiais, punguismo, ventanismo, arrontJamento de cofres, as
saltos a bancos e estabelecimentos comerciais, distribuição de tóxicos, roubo de
automóveis, nomes e endereços de quadrilhas à quais poderá' se filiar concluida a

pena, pois jamais encontrará quem dê emprego a um egresso de penitenciária.

Dentro desta realidade, torna-se patente o absurdo de manter integrados

à população carcerária aprendizes da delinquência e conservar em liberdade ,os

bandidos e irrecuperáveis que alimentam o desassossego em que vive a socieddade

brasileira.

Impõe-se, portanto, anistiar os primários denunciados, processados e cO!!
denados por delitos de reduzida periCulosidade e abrir espeço para o recolhimento

desses milhares que, em liberdade, não só levam ao desespero as comunidãde$ paca

tas, como estãmrram a criminalidade ali,ciando jovens nas escolas, nas fábricas e
em aglomerações para o ingresso no tráfico de entorpecentes, quadrilhas de assal

tantes, arro'llbadores e outras manifestações negativas.
Iô o dssdonramento natural do primeiro passo para nova politica peniten 

ciária a credenciar a Assembléia Nacional Constituinte.

o presidencialismo instituído com a República é o
sistema de governo mais adequado às necessi~ades do desenvolvimer
to nacional, principalmente pela maior rapidez e autonomia de suas

decisões, pela autoridade do Chefe do Governo e do Estado, pela in

dependência em relação a pressões regionais e grupais.

Sala das Sessões, em 19 de junho de 1987.

o que se impõe é o aprimoramento do presidencialis

mo, adaptando-o ã nova realidade nacional.

o parlamentarismo dependente da existência de
ções históricas e sociais e políticas que não se encontram

em nosso país, traria antes mais problemas ào que soluções.

condi

ainda
~ AtlTDI!:

~ CCNSTIlU1NTE WALIOl I:E LIXA

r---------- 'L~MÂ.IO/cON1..io/.u.CO..I..iD--~--------tJ ClJoI. DA CRG. OOS POOERES E SIST. IE lDI.19.HIM. mRIlR l..EGI9.AJlIO
= TI:lCTO/.lUSTIFICAÇio -,

Emenda aditiva ao Artigo 59 do Anteorojeto da Slbcanissão do Poder Legislativo.
O item I oassa a ser o item 12 do artigo Sº..

.,.. TEXTO/,lUSTlFIC"çio -,

EtlENDA ADITIVA

.:u5TIFICAÇ1\Cl o:tlSTllUINTE WAIJ(R I:E LOCA

DA CRG. OOS PI:lERES E 51ST. I:ElDI.l9.BD4. mRIm l.ffiI9Jlll\O

.:u5TIFICATlVA

o controle da sociedade sobre í ns t í tu í ções f'Lnance t r as 'lá q.ie ser

aoerfeiçoado de tal forma Que as a:ividades do setor financeiro

tenham caráter social, e s~jam instrumentos efetivos do desenvol
vimento das ltividades orodutivas.

O Congresso tlacional é a exures são mais legítima e reor esentat íva
da sociedade.

Art. 5!! - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - Legislar sobre matér ía financeira:

JUS T I F I C A T I V A

A capacidade financeira do povo brasileiro há que ser respeitada e
o Congresso Nacional é a instância em condições de decidir sobre
a matéria, pois nele estão representados todos os segmentos da
sociedade brasileira.

Emenda Aditiva ao Artigo 52 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Legislativo.

;~~·~·;~;~~~~;·~~·;~~~~~·~~·~;~ê~~~~·~·~~~~~~~~·~~·~i~~~~.~~~~;~~~...
e as condições de negociação da dívida atual.

m----------------TUTO/.lU5TI'ICAÇio---- ...,

[ij--------------AUTDIt
[-

EMENDA
300540-2

DEPJTADD DARCY DEITOS

Esta não seria metéria constitucional, se o País não estivesse atraves

sando a mais terrível crise de segurança dos cidadãos e da propriedade. As peni 
tenciárias e casas de detenção em todo o t/=rritório nacional encontram-se superl~

tadas. Há dezenas de milhares de réus condenados por homicídio qualificado, roubo,

latrocínio, assalto a mão armada, estelionato, receptação., contrabando, estupro,

tráfico e comércio de entorpecentes e crimes contra a saúde pública, ou seja, os
delitos de maior periculosidade e que geram o clima de inquietação e de insegura!!

ça em que vive a população e que não são recolhidos às prisões por absoluta falta
de espaço e de instalações. Seguros da impunidade resultante dessa carência do

Poder Público, reunem-se em quadrilhas, bandos e profissionalizam-se no crime,
criando um clima nacional de desespero para a sociedade indefesa e à mercê dessa
calamidade, sem perspectivas de ser eliminada.

Por outro lado, as penitenciárias e prisões encontram-se superlotadas
em grande parte por delinquentes primários, autores de pequenos furtos gerados p~

lo desemprego e pela miséria, por condenados a longas penas em razão de ferimentos
resultantes de incidentes eventuais em festas e libações alcoolicas, por deflo
ramento, e 'manifestações passionais transitórias, delitos sem :jualquer pericu

losidade do agente, comparados com aqueles inicialmente referidos. Como demons

tram as estatísticas, as penitenciárias não dispõem de recursos humanos, nem de

instalações para promover reeducação e devolução dos condenados à sociedade re.!

Acrecente-se às üísposâções Transitórias:

Art. 57 - Ficam anistiados todos os denunciados, processados e condenados com sen

tença transitada e julgado, como réus' primários, por infrações à legislação penal,
até 20 de maio de 1987, excetuando-se os que, mesmo pela primeira vez, respondam
por homícãdío qualificado, roubo, latrocínio, assalto a mão armada, estelionato ,

receptação, prevaricação, contrabando, peculato, economia popular, estupro, tráfl
co e comércio de entorpecentes .; crimes contra a saúde pública e sequestro.

III COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODEREES c) PODER JUDICIARro
(!Jr---------- "1.I:N""IO/CO"IS.iO/."'.COIII"'~"-'· ""

Wr--------------AUTOIt
ê
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JUSTIFICAÇÃO

EMENDA MODIFICATIVA 00 INCISO 111, DO ART. 45, '00 CAPÍ
TULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

~
~

Seção I
Do Congresso Nacional

Do Poder Legislativo

Dê-se a seguinte redação ao Art. 29

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so

berania popular e o interesse públICO, como bases da organização
constitUCIonal. Dlante disso, fácil é perceber-se que somente uma

institulção defInIda a nível constitucional, atuando com indepen
dência e sob o princípIO da legalidade - vale dizer, orientada
pela expressão legítlma da soberania popular, pode exercer, com

necessárIa eficácia e sem limltações dIscricionárias, a fiel de
fesa do interesse público, de que é titular o Estado de DIreito,
em nome da Nação a ele subJacente.

É oportuno lembrar; bem a propósito, que o ante
projeto elaborado pela ComIssão PrOVIsória de Estudos ConstItu

cionais, lnstituída pelo Decreto nQ 91.450/85 e que contou com a
preSIdência do ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exi
be, no art. 312, § 3~, normas substancialmente semelhante 'àquela
ora su erlda.

EMENDA
300543-7

Modifique-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotando-se a
seguinte:

111 - O exercício de outras funções que lhe forem atribuídas por

lei, desde que compatíveis côm sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação judicial e consultoria jurídica das
pessoas jurídicas de direito público, salvo, quanto ao M!
nistério Público Federal, a representação judIcial da UMão
Feder.al.

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo
princípio da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos
administrativos e a responsabilidade civil, penal e administra
tiva dos agentes estatais - constitui mister que ex trapola em
muito o âmbito dos critérios de mera administração. A relevância

dos bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, exige
como, aliás, se e~ige para a tutela dos denominados interesses
difusos - que seja atribuída, na defesa fed~ral, a un,ca inst!
tuição apta, normativa e filosoficamente, a esse indelégável ofi
cio.

,.l,.tHAIlIO/COMISSÀo/8uaCOMISSÃO 1tJ COMISS~O DA ORGANIZACÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNV '- --'

Subcomissão do Poder Judicár iOn~olif,'?TOft;tt,,?j:..:s:..t:..e:..'r=..=i.::o--'-p.::ú;.=b:..:l:..:i'-'c'-'o"- --,

...-- AUTO" _

l: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Acresça-se ao artigo 11 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,
o seguinte dispositivo:

~
~

Deputado Antonio Carlos Mendes Thame

Cabe à legislação ordinária definir o número de parlamentares ,

proporcionalmente à população.

lI! - o exercício dos direitos políticos, individuais, SOClalS e coleti
vos, especialmente a garantia ao gozo de um ambiente sadio e ecologicamente equili
brado;

A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos

entre cidadãos maiores de 18 anos e no exercício dos direitos políticos, por vo
to direto e secreto em cada Estado, Território e DF.

Artigo 11 - São crimes de responsabilidade os atos do Presidente que: a
tentarem contra a Constituição Federal e, especialmente:

o dí spcs i t Ivo erige em cr ime de responsabilidade atos do Presidente da República
que atentem à garantia do meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

Justi fica-se esta previsão uma vez que o ambiente natural e seus recursos consti

tuem patnmônio inalienável cnlet ívo cujo compràmetimento, ou lesão, em regra, tor
na-se irreparável de fato ou, quando menos, reparével a custos elevadíssimos e não
integralmente passível de avallação, prctrainCio-se seus efeitos às gerações futu
ras de nossa Pátria.

O anteprojeto, entretanto, ignorando essas conside
rações, veda ao Ministério Público Federal a repres~ntação jud!
cial das pessoas de direito público. Vale dizer, retira da

órblta das atrlbuições do Mlnistério Públlco Federal a represen
tação judlcIal da UnIão, deixando-a ao desamparo da defesa que
atualmente lhe é dada, a qual é exercida com invejável indepen

dência, porque comprometIda apenas com a lei e com os valores ba
silares da nacionalIdade.

É necessário, em razão dISSO, restabelecer, quanto
ao Ministério Público Federal, a titularidade para a representa

ção Judicial da União.
~ustamente por abrIgar o MInIstério PúblICO Fede

ral, dentre suas excelsas funções, a representação JudiCIal da
Nação BraSIleira, é que o Procuratório da UnIão Federal aproveita
e se benefIcia dos prIncípIOS que informam a atuação do custos
legls (fIscal da leI), como seJam a IndependênCIa funcional, o
c~mpromlsso com a legalldade e'o desassombro em face dQs ,podero
sos que exorbitam tanto dentro quanto fora da AdmInIstração

Pública.
Não é por outra razão que as mals prestIgIadas e

democráticas Constltulções da era contemporânea atrlbuem ao M2

n~stério PúbllCO, com excluslvidade, o encargo de representar em

juízo o Estado Naclonal.
É o que se vê nas Constituições da Colômbia (v.

art. 143), da GréCIa (v. art. 90, nº 1), de Honduras (v. arts.

229 e 231), do MéXICO (v. arts. 102 e segUIntes), de Moçamblque
(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, Item 1) e do Peru (v.

art. 2509, ítens 1 e 3).
Nos Estados UnIdos da AmérIca - fonte primordial

do constituclonali;mo brasIlelro - embora sem previsão na Carta
Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da Unlão
em juízo quanto. as funções de flscal da leI, em um slstema em que
a reverêncla à Lei Maior encontrou e mantém sua mais elevada con

sagração histórlca.
Pelo visto, não é por mera cOlncldêncla, OÚ por

SImples tradlção, que as funções de representante do Estado e da

SOCIedade, Justamente com a de flscal da lel, se colocam sob a
responsab1lIdade de urna InstItUIÇão ú~lca, ~ MIn1stérIo PúblICO,

tanto na Nação berço do moderno constltuc10nallsmo, como em ou

tras em que a democracla velO a ser conqulstada quando Já se V1S

lumbravam as novas perspectivas que o ano 2000 abrlrá para a hu
manIdade.



_---------------TUTOIJUITI'tCAOÃO----------------,

Sl.bcomissSo do Poder Judiciárl0 e do Ministério.Público

~
AUTOR 1

8~ Constituinte JOPRAN FREJAT '
'-----------------------' EllEl'IDA_
W 'LadRtO/çOIUI.10'Iu.c:O...lo----------j 300546-_._ 1
C l»lISSIlO DA OOGANIZAÇAO DE POOERES E SISTEMA DE GOVERNO ._

Art. A lei poderá criar Tribunais nos Bairros,

ponsabfli5ade pelos quais pudesse~ ter de responder pe~ante o Con-

gresso Nacional.

o anteprojsto mutila a conceituação clássica do

parla~entarismo e engendra um hibridismo que fatalmente conduzirá

a permanentes crises e ao insucesso do modelo proposto.

com participaçSo da comunidade, para julgamento de causas ~iveis e

criminais, de pequeno valor ou de menor complexidade, antecedido de

tentativa de conciliaçSo, aplicando preferentemente penas de prestaçso

de serviços gratuitos à comunidade, multas e liberdade vigiada, facu!

tando ao vencido, exceto em cêrtos casos, recorrer à justiça

ria.

ordiná
AGASSIZ AIl;;;'D-A---------) r~ I

~--------- 'LUÁ'UO/~.. I..IO/.U.CO.I..ÃO-----------1 300548-8
LIJL·...:C~O:!!.J"~,I",S~S!.!!Ã~O~D~A...:'Ú~R~G~•.......:D~O~S~P~O~DE~R~E~SUE~S'"I.2ST~E!!:!·I.~.A~D~E!...!!mo~VERN~!!:O~·__....J.

~---~-----------nlU"OIJUnt'cc...qÃo_--------------__..

JUSTIFICATIVA Acrescente-se no Capít~lo referente ao ltinistério Públ1~

Em vez de criar novos Tribunais SUperiores como solução para

o acúrulo de trabalho dos Magistrados, proponho a crãação de Tribunais de Pequenas

Cpusas, com participaçSo da comunidade.

o percentual de demandas ficará reduzido na base da Justiça

e nSo na cúpUla, como se pretende com a proposta de crãação de novos Tribunais~

periores.

co:

"Art. - Ficam criados os tConselhos Hunicipais de Fisca

lização, presididos pelo representante do l1inistério Público.

§ tlnico- Os Conseltos serão inõegrados por representan

tes de sindicatos de classe e associações devidamente organizados.

JUSTIFICAclto

criminalidade.

Ademais, lesses orgardsmos oferecerão perma~ente apoio

ao l1inistério Público, contribulndo a que ele atinja seus nobres

obje;t;ivos.

O-'runcicrnamento de Conselhos- de Fiscalização no seio

da, comunidade ensejará mais estreita vinculação do Hi:1istério

Público com os pro~leoaa populares, notadamente em nossos dias

eo Que se impõe atenta vigilância na defesa dos direitos do con

sumídor. As questões pertinentes à segurança também merecerão

maior debate com vistas a reduzir os fndices da violência e da

~,~5 ... ::r i

SISTE.A DE

A:UEPROJ::::rO DA SUBCO"rSS1tO DO PODER EY.ECUTIVO

O Artigo 19 pass~ a ter a seguinte redação:

,",3m """"'.. , JI""";"1
--------- .LlllÃIlIIO/COMII.loIIUlcoliiiulo,---________ 300547-0

@),;rSS1í.O DA,ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E GOVERNO I
_----- T'[XTO/olu.TI'ICAÇlo ~--__.

m,.....:------------ .u...-:.;~--.:...:.~.:----_~~_

t

"Art. 19 - O Presidente da Rerú,;)lica é coresponsável

pelo Poder ,~xecutivo juntamente com o Primeiro~~~s

tro e o Consell:c de .4i:1istros li.

- ,;;:-_-,,-=-,-,_~~~_--,-,-,UTO'=- """"7~_~

pa AGASSIZ AlliEIDA

_--------- PL..ÁRIO/c;o...IS.lo/.uacOIilI..J:O----------....,

• COÜIss1io DA ORG.DOS PODERES E SISTE..·:A DE GOVERNO

JUS T I F...I C A ç ~ O

O Presidente da República, na condição de Chefe de

E~tado, e o Primeiro-l-linistro, na de Chéfe do Governo, _enfeixaJ,.

em suas mãos uma responsabllidade comum no exercício do Poder

Executivo.
Verifica-se aí que a pr~c~ção do nobre Relator

em atribuir, a todo ensejo, maiores prerrogativas ao Presidente,

com o indisfarçável intuíto de be~eficiá-Io, está,-na realidade,

caus~~dõ-Ihe acúmulo excessivo de tarefas, isolando-o em responsa-

bilidade ilimitada por llrr. poder-que deve ser exercido conjuntacen

te com o Conselho de Ministros e o PrimeirO-Ministro. Como o ante

projeto estabelece que a "autoridade é exercida através do Conse

lho d~ Ministros" , infere-se que os integrantes deste, inclusive

o Primeiro-~anistro, são meros prepostos do Presidente e suas

responsabilidades atenuadas n?~aSOS de falta~_o~_ cri~e~~__r~~__ l

Ao Art. 4Q do anteprojeto da SUbcomissão do Poder Leg1s

lativo acr~scente-se o seguinte inciso:

u Art. 42.., ••••••.••.•.••••••••••••••••.•.••••••••••••••

. : .
aprovar os contratos e convênios firmados pe

la ad.::i.:lstração pú';)lica direta e indireta com fins de captação de

recursos no mercado externo ",

JUSTIFI CAC1\O

âditamos, à competência do Poder, Legislativo, a

de, tacb~~, exa"inar e aprovar a cflebração de contratos e con

VêniDS de que resultem o endividamento do Pa!s,_pra~~dos pela _
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J:'rerro; t:'-'lP fisca:'J..zascr:. cc Leg:.slativc s obre os atos de Exect~ti-

V0, _:~tf=.:5e.-e::ts c= ;ue:: es :;t.e cqusa" proI'ur..clas re1=erCl;SSces na eco-

,..- AUTOlt---------------

tJ
..,, PLlNÁ"IO/COUlsslo/aulcOuIUlo-------------,

CC.:ISS;':; ~.-. C'RG. lX<3 "'C'DE:l~:3 E S~S:;,E...;' DE GOVERNO

~
~

nY~.ia in~e~ na. r;-r---------------- Tlr.TO/.,lUSTI'ICAljio----------- --,

Dê-se, ao Art. 41 dG anteprojeto da Subcomissão do Foder .

Execut~vo, a seguinte redação:

r:õ---------- 'LENAIIIIO/COIolI'$Ão/sUIlCOIi'ssio- --,

EMENDA
300550-0 IIArt. 41 ••..•.•.•.•.• , •...•.•.•.•.•.•.•..•.•..•...., ..

Leg~slat~vc esta redação:

Dê-se aO Art. 14 do a~teproJeto áa Subo?~issão do Fode~

"Ar t , ".....,

VIn ;;O'1e c~:::adãos bras.1e:'ros ns'tos , co," ':la:'s de.
35 (trif.ca e c~~co) a~os, se~do três indicados pe:~ Pr~

side~te da Re~ública, três eleitos pela Câ~ar~ dos Depli,
tadcs e três eleitqs pe~~ 5€~s~o Fe~eral, co~ c.~ldato

de 2 (doist-a:10s, ve daâa a r e co vduqâo ,

I: que exerça, ~~':l;la';;l'la "e ~te, cvr go de '::ag~ s~é-

rio a.::-.,I,.ter:..!'

a d:.pl:.;8.ção. "

ç~o da cO~~1~iaàe cox as 'iltas deliberações do POder PÚb:ico

fed~ral, eleva~io pa~a nove o nu~ero de ~e~bros do Cc~se1ho

da República.

~
~0RG. D::JS FCJ"'.'L:3 E :3I:3:rE.:.~ ::JE GCVER:1C

r.T TlUO/.lUSTI'ICAljl0 "'- ...,

..,, PLlNA'1l0/CONlSSlo/SUIÇOIlIUlo-----------,

______. AUTOlll _

l!JC hG.-l.S5IZ n.:'.•EID_~

EMENDA
300551·8

GC 'ER.'':'C,... I S:3::~

,.- 'L[lnllllo/çOIotISsio/suacOIllI"io-----------

SRG.;'.:. :Jv5 F':':J;;~:S3 E 3: ~:E.:;"

!J
r::"l TlXTO/JUSTlfICAl;io --,

Dê-se ao a~t. 18 ão a~~e~r~~~t::; ~& Subcc~issãc do Foder

Lel:.slat~vo a seg~i~te reds;ão:

Substitua-se o Art. 8. do a~t:~rcJeto da subo~ssão

d: Foder Leg_slat~vo pe:o seg~~nte:

e C~. ~s ~~r~b~içõ~s ~:€v:stas no respectivo reg~~ent8 ou ~o ate

"xr t , S~ - ....s de:iberações C:e çâ....ara dos De;.utados e

d~ 5e~~i; r~jeral pc~erão ser t~~adas co~ o ~ú7.ero ~íni~o de

u': ~:::. ~O ie seus :-e-.bros 'I

t_vc, p::"_ .:c T:i -~::-:e 28 .:"~r c:);~s':'5.el'a:'s. a ext::..nç3::: do voto dE

c:.:::.:ê..c í a ac ~~S,C crit-ric.

;.er~'lssãQ se ; ..r; !-ãvi:rá :ç.:-ese::.;a maí cr dos S6:'.l::0res r:ar::"aü".ents.

r.s e:-, Fle:1ári:. ]...53':'7, se:15.~, ccc o (rJ.8'r":<~: suge~i10, evit~:'-se

á c ~';.-,;:estc~_" ....e :::> da '::rãe= ele ;):.a; extre7.a::-,€'.ts prÓ'jud:.c:'a::'
I

a: ~~àa~e~t~ dos trabal os e à boa i~age~ àe ~eg:slativo pera~te

à O}:-.:-..:ã:. púo:'ica.
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concerne à definição de prioridades e objetivos dos gastos públicos
e à .forma de custeá-los, através dos seguintes meios:

1 - Pela participação de entidades sindicais e o~

tras representativas da sociedade civil, de âmbito nacional, que te
nham bases legalmente constituídas em todos os Estados brasileiros ,
as quais poderão apresentar propostas específicas a quaisquer das CE
missões parlamentares referidas no Inciso anterior, na forma e nos
prazos a serem definidos em lei, que disciplinará também a sua partl
cipação nas discussões;

11- Pela apresentação de propostas específicas ,
subscritas por mais de 50.000 (cinquenta mil) eleitores, Que o mesmo
tratamento estabelecido no inciso anterior para as propostas de enti
dades.

~
~

Art. A Justiça Militar compete processar
e julgar os incursos nos crimes milita 
res definidos em lei •

Dê-se ao art. 40 "CAPUT" §§ 12 e 22 do Anteprojeto da Subco
missão de Organização do Poder Judiciário e do Ministério PQ

blico • a seguinte redação :

(!jr-------,c"'o"'Nrrs.,..,..trIriOrTT"I'"NrlI"""E N'i'r"ScTO"'Nr-TG'"'I""S...S"'ün"'.---------

..", TUlO/...USTI ..lCAl;ÃO--'--------------......,

.."., ..LlN"'uo/cOI.lIss1o/&UllCO..IS'.O----------~

• COMISSAO DE ORGANIZAÇAO DE PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

ü objetivo desta Emenda é propiciar à
Justiça Militar meios para a aplica~ão equânime dos instr~

mentos legais Que a institucionalizam .

A institucionalização da participação da sociedade,
de forma direta, deve ser feita no texto constitucional, pelas mesmas
razões já expendidas quanto a inic' t)va de leis ordinárias.

r:r---------------Tt:XrOIJlISTlflCAÇio--'------ -,

w.---------------aUTOJlr: ,CONSTITUINTE NILSON GISSON

CAPÍTULO ..••

00 PODER LEGISLATIVO

r::-r TuTot.lUSTlfICAÇio -,

tbEPUTAOO JORGE HAGE

11-1~..._C_Cf.1_I_S_S_AO_O_A_OR_G_A_N_I_Z_A.:.ÇA_O_·L_OO_·_So_'PODE_co_·_,,·_~_~S_'"_·_'E_·'_S_:S_-T_E~M~AS~~-DE_-_-_GO~~V-E_-R_-NO_-_-_-_-_-_-_-_I 300555·1

Dê-se as seguintes redações ao Art. referente à composição
do Superior Tribunal Militar • constante no Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Judiciario e do Ministério Público

Art. - O Superior Tribunal Militar compor-se- á
de quinze Ministros vitalícios, nomeaodos pelo
Presidente da República, depols de aprovada a
escolha pelo Senado Federal, sendo três e~tre

oficiais -generais da ativa da Marinha, quatro
entre oficiais-generais da ativa do Exército ,
três entre oficiais-generais da ativa da Aero
náutica e cinco entre civis .
§ 19 - Os Minstros civis serão escolhidos pelo
Presidente da República ,dentre cidadãos de no
tório saber jurídico e idoneidade moral, sendo
pelo menos, um dentre Juizes-Audltores,um den
tre representantes do Ministério Público Mili
tar e um dentre advogados com mais de 10 anos
de exercício da profissão .

JUSTIFICATIVA

A composição' atual ( quinze Ministros ) permi
te, além da celeridade, um maior cuidado por parte dos Mi
nistros.no exame~ pleitos submetidos à Justiça Mllitar.

/

Acrescente-se a~ final do Art. 22 a seguin~e e~pre~

são:" obedecidos os seguintes princípios", e os Incisos abaixo:
I - Os Prdjetos de Leis ou Emendas à Constituição

de iniciativa popular terão que ser subscritos por mais de 50.000 ele!
tores ou apresentados por entidades sindicais e outras representativas
da sociedade civil de âmbito nacional, com bases legalmente constituí
das em todos os Estados brasileiros;

11- A discussão e votação dos projetos referidos no
inciso anterior serão concluidas no prazo máximo de 180 dias contados
da sua apresentação à mesa, interrompida a contagem no Iecessoparlame~

tar. Decorrido esse prazo, o projeto constará obrigatoriamente da ordem
do dia da primeira sessão ordinária, para votação sem discussão.

JUSTIFICATIVA

Tratando-se de inovação absoluta no direito brasile
ro, é indispensável que conste do texto constitucional, desde logo, um
certa definição mínima de parâmentros. Tudo o mais, de fato, poderá fl
car para a legislação complementar. Mas não estes parâmetros básicos ,
inerentes à pr6pria definição dos limites e contornos da inovação pro
posta. Assim procederam todas as Constituições mádernas e democráticas
que adotaram a "iniciativa popular" 'c:pmo por exemplo, as da Itália e
Espanha.

r:r--------------- 'tEXTO/..uSTlfICAÇio----------------,

EMENDA
300558-5

[JDEPUTAOO JORGE HAGE

..", TEXTOI.AUSTIFICAÇio----------------,

EMENDA
300556-9

li 1- A

___________ ..UTOII--------------

fr 'LI."A'Uo/coUlssio/au-COlfl"io

~c!:1lssl\0 DE ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~EPUTAOO JORGE HAGE

CAPÍTULO ...

00 PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO ...

00 PODER LEGISLATIVO

" Art. - ~ assegurada a participação da população
na elaboração da Proposta Orçamentária Anual e Plurianual, no que

Quinte Artigo:
Inclua-se na Seção IX " 00 Orçamento" - o se-

Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:
Art. - Aplicam-se aos De~utados Estaduais e Verea'

dores os dispositivos desta Constituição referentes a imunidades.
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=---- Tu:TO/"U5TII'"IC"(jio ~

CAPÍTULO •..

DO PODER LEGISLATIVO

JUSTIFICATIVA

Não há dúvida quanto ao mérito da proposta ao que
tudo indica. Se é que se pode discutir quanto ao seu cabimento neste
Capítulo, sugerimos que seja encaminhada à Comissão Temática e a de
Sistematização para que ali se discuta onde melhor se enquadra.

tDEPUTADD JORGE HAGE

Pd I'LlHAIUO/COIIISdo/IUICOIIISsio

~DMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO lU-fi

EMENDA
300561-5

r:T TI:XTO!,JUSTI,.ICAÇÃO -...,

= --; .UTOJf-- ~

ILl.-A I
~
~

Redija-se assim o § 32 do Art. 34:
§ 32 - É amplo o poder de Emenda do Congresso Na

cional, excetuando-se apenas:
a - O aumento de despesas sem a indicação da cor

respondente fonte de recursos, que poderá consistir na anulação de
outra dotação;

b - A alteração das dotaçõe~ para despesa com pe~

soaI e manutenção dos serviços já existentes.

CAPÍTULO .••

00 PODER LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA

Inclua-se o seguinte artigo na Seção X - " Da Fis
calização Financeira e Orçamentária" :

Art. - A idade limite para nomeação de Ministros
dos Tribunais de~ontas será de 6D (sessenta) anos, vedada a aposen
tadoria antes de 10 anos de serviço no cargo.

A fórmula proposta no anteprojeto ainda é extrema
mente restritiva ao poder de Emenda do Congresso sobre a Proposta Or
çamentária.

JUSTIFICATIVA

EMENDA
300562-3,-, 'Llll"IIllO/~/,u'COllll,.1o----------..,

OMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO ..J1j-
r:-r TuTotJU'TlfrCAçio --.

poEPUTADO JORGE HAGE

~ AUTOIl _

Os abusos vem se sucedendo em determinados Tribu
nais de Contas com a no~eação de cidadãos em idade avançada, que pa~

sam pouquíssimo tempo no cargo, e o fazem apenas para incorporar aos
seus proventos de aposentadoria, avantajadas quantias do dinheiro pQ
blico. Tal abuso precisa ser corrigido.

CAPÍTULO .,.

00 PODER LEGISLATIVO

Suprima-se, aO final do § 22 do Art. 22, a expre~

são:
" ••• Com os ajustes necessários para que nenhum

Estado tenha menos de B ou mais de 60 Deputados" .

..,., TuTotJU5TIFrcAçÃO_.- -..., JUSTIFICATIVA

CAPÍl1.JLD '"

DO PODER LEGISLATIVO

Inclua-se na Seção IX - "Do Orçamento" - o segui~

te Artigo:
11 Art. _ Haverá uma Avaliação Trimestral do Orça

mento Anual e Plurianual, realizada no Congresso Nacional, com a pr~

sença do Ministro responsável pelo Orçamento, mediante ampla discus

são do comportamento da sua execução e de medidas corretivas porven

tura necessárias.

Não há porque admitir-se hoje este tipo de restrl
ção à representação fiel da população brasileira na sua Câmara de D~

putados. As razões que inspiravam medidas nesta direção que estavam
relacionadas aos receios da ditadura quanto a maior independência p~

lítica e consciência da cidadania imperante nos Estados do Sul ou m~

Ihor nos Estados mais populosos. Não-temos porque conservar hoje ral
distorção na representação. A Casa que equaliza a representação dos
Estados é o Senado Federal. A Câmara dos Deputados representa é o PQ
vo mesmo e não os Estados.

§ único - Precederá a avaliação acima referida, o

envio pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional de todas as inform~

ções necessárias à sua plena habilitação para a tarefa.

JUSTIFICATIVA

poEPUTADO JORGE HAGE

'LUIA"lIO/cOIl."io/IUICOMIISio,----- _

CfOMISSJ\O DE ORGANIZAÇl\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
300563·1

É essencial a instituição de um mecanismo de acom

panhamento, pelo Congresso, da execução do orçamento, vale dizer, do
próprio programa do Governo, aO longo do ano.

....,- n::llTo/"USTI'IC...~io-----------_---~

CAPÍTULO .,.

DO PODER LEGISLATIVO

Substitua-se, no Art. 23, a expressão "Presidente
da Repóblica" por ~Primeiro Ministro", fazendo-se as adaptações disso
decorrentes nos parágragos e artigos seguintes.
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Dê-se ao art. 23 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:

"Art. 23 - E da competência exclusiva do Congresso Na-

JUSTIFICATIVA

No Sistema Parlamentarista não deve caber ao Pres!
dente da República, e sim ao Primeiro Ministro, que é o Chefe doGove~

no, a iniciativa de Leis. Assim é, mesmo naqueles países, onde o "pa~

lamentarismo" adotado não é, segue rigidamente o modelo clássico ou
puro, como França e Portugal, por exemplo. Vejam-se os Artigos 39 da
Constituição Francesa e Artigos 170 e 200 da Portuguesa.

I'l.IN,UIO/colltlSSio/IUICOMISlio _

consseo DA ORGANlZAÇAO DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERN:J

EMENDA
300566-6

cional:

premo Tribunal Federal nos crimes comuns, ou .~erante o Senado da Re

pública nos de responsabilidade.

"Dê-se ao art. 12 do Anteprojeto "Do Poder Executivo"

a seguinte redação:

Parágrafo único - Declarada a procedência da acusação,

ficará o Presidente da Repúblic.a suspenso das suas funçães."

"Art. 12 - O Presidente da República, depois que a Câ

mara Federal, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, decla _

rar procedente a acusação, será submetido a julgamento ~erante o Su-

desídios mensais, a representação e a ajuda

Il autorizar o Presidente da República a declarar

-guerra e a fazer a paz; a permitir que forças

estrangeiras transitem pelo território nacio

nal ou nele permaneçam temporariamente, nos c~

sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o ~residente e o Vice-Pr~sidente da

custo dos membros do Congresso Nacional, assim

como os subsídios do Presidente e as do Vice-

V 1 mudar temporariamente a sua sede;

VI fixar, para viger na legislatura seguinte, su~

República a se ausentarem do País;

IV - aprovar ou suspender o estado de sítio;

I - resolver definitivamente sobre todo e qualquer

tratado, convenção e ato internacional celebr~

dos pelo Presidente;
EMENDA
300564-0

lX:Cf4ISSAO DA ORGANlZACAQ DOS PllElEs F SISTEMA tlE: 1Xl11Q:l.'Il

Senador VIRGILIO TAVORA

r - - - - - - - - - 'LU.."lO/cOIl.Slio/IUlc:OMlldo----------

tJ

JUS T 1 F I C A ç A O VII - julgar as contas do Presidente da República;

VIII - deliberar sobre o adiamento das sessões; e

E o mesmo raciocínio e são os mesmos os fundamentos ex IX - conceder anistia."

postos para justificar a emenda que apresentamos ao art. 12 desse An

~eprojeto, válidas para, também, justificar esta Emenda. JUS T I F I C A ç A O

O raciocínio por nós ~sto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 1º desse Antepro)eto é válido,ta~

~ém, para justificar a presente Emenda.

EMENDA
300565-8,- .I..IIrlAl'lIQ/COMlssio/IUICOIlI.lio----------

f: ClJolISSAO DA ORGANlZAQlD DOS POOERES E SISTEMA DE GIJVERM)

-~'1li;;;;a;iiiiiõõ"''''''d;;;:;;-;-- '"'0.----------,-----tJ

re-r nno/"'us~I'lc"çio---------------_,

gem de encaminhamento do projeto ao Congresso Nacional.

Dê-se ao art. 30 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

~
~

a seguinte redação:

"Art. 30 - O Presidente da República poderá solicitar

que os projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados dentro de

quarenta e cinco dias no Congresso Nacional:

§ 1º - o pedido de apreciação de projeto- de lei dentro

do prazo estabelecido neste artigo, deverá ser enviado com a mensa _

_--------- 'I.UAIllIO/COWIUio/.UICOMISaiO----------

f:J CCHISSAO DA ORGANlZAl}Il DOS PaElES E SISTEMA !E 00l!FRt{J

das .."

Dê-se ao art. 31 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

JUS T I F I C A ç A O

~ seguinte redação:

"Art. 31 - E da competên~ia exclusiva do Presidente

da República a iniciativa das leis que:

- disponham sobre planos nacionais e regionais

de desenvolvimento eco~ô~ico e social.

11 - criem cargos, funções ou empregos em serviços

existentes ou aumentem a sua remuneração;

111 - fixem ou aumentem os efetivos das Forças Arma

O raciocínio por nós exposto quando da justif~cativa

de emenda que oferecemos ao art. 1º desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

,
§ 2º - Na falta de deliberação dentro do prazo estabe-

lecido neste artigo o projeto será automaticamente incluído na Ordem

~ Dia, em regime de urg~ncia, nas dez sessões consecutivas subse _

quentes; se, ao final de~sas, não for apreciado, considerar-se_á de

finitivamente rejeitado.
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§ 39 - o prazo estabelecido neste artigo não correrá

nos periodos de recesso do Congresso Nacional."
tJ Deputado CARLOS VIRGILlIC

PI.I:IfUIO/coM.'.lo/IUlCOM.uio,------ _

CCJolISSIIO DA DA OOGANIZAÇAO DOS POOERES E SISTEMA [E GOVERNl

JUS T I F I C A ç A O

emenda que
para justificar a

nós exposto uqando da justificativa d
desse Anteprojeto é válido, também,

Dê-se ao art. 99 do Anteprojeto "Do Poder Executivo" a se

guinte redação:

"Art. 92 - No último ano da Legislatura anterior à

eleição para Presidente e Vice-Presidente da República, serão fixa-

dos os seus subsidias pelo Congresso Nacional."

r::T--------------- TUTO/olUllTl'ICaçio-----------------,

Dê-se ao art. 15 do Anteprojeto "Do Poder Legislati

vo" a seguinte redação:

Art. 15 - Os Ministros de Estado são obrigados a co~

parecer perante a Câmara Federal, o Senado da República ou qualquer

.-_===-==..-:::-:=::--- AUTOII'--------------
f!J
tJ ,.....",......I.II""••'..io
• CGUSSIIO DA OOGANIZAÇAO DOS POOERES E SISTEMII [E GOVERtf)

~
~

JUS T I F I C A~ A C

Camos, com esta Emenda, seqüência às demais,~or nós

já apresentadas a esse Anteprojeto, visando ao estabelecimetno do

sistema de governo presidencialista, sob o modelo clássico.

prestar

~ TlXTO/tftJSTI'ICaçlo----------------.

de suas Comissões, quando convocados para, pessoalmente,

informações acerca de assunto previamente determinado.

§ 19 - A falta de comparecimento, sem justificação,

importa crime de responsabilidade.

§ 29 - Os Ministros de Estado, a seu pedido, poderão

tJ Senador VIRGíLIO T~VORA
PLIMAlllo/eOM1111o/luacOM'uio----------

lD4ISSIlO DA OOGANIZAC!lO DOS POOERES E SISTEMA [E GOVERtf)

~
~

comparecer perante as Comissões ou o Plenário de qualquer das Casas

do Congresso nacional e discutir projetos relacionados com o Minis

tério sob sua direção.

Dê-se ao art. 39 do Anteprojeto "00 Poder Exec~tivo"

a seguinte redação:

"Art. 39 - São crimes de responsabilidade além do não

JUS T I'F I C A ç A O comparecimento, sem justificação, à Câmara Federal, ao Senado da

o raciocinio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 19 desse Ant~projeto é válido,ta~

bem, para justificar a presente Emenda.

República ou qualquer de suas Comissões, os atos definidos em lei,

quando praticados ou ordenados pelos Ministros de Estado.

Parágrafo único - Os Ministros de Estado ~o respon

sáveis pelos atos que assinarem, ainda que juntamente com o Presi

den.te da República, ou que praticarem por ordem deste."

JUS T I F I C A ç A O

Ratificamos o raciocinio já exposto quando da apresen

tação de emenda ao art. 12 desse Anteprojeto.
~
~

,..- ----::-:_-,-=::-_ AUTOf!--------------

tJ

I':'T-------,----------- TUTO!olUlSTlflCAÇio.---------------.....,

Dê-se ao art. 14 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:
"Art. 14 - Por iniciativa da maioria dos membros de

qualquer das Casas do Congresso, o Presidente da República será o

brigado a prestar, por escrito, dentro de dois meses, esclarecimen

tos ou justificativas sobre qualquer ato ou omissão de sua respons~

l!J AUTOI!

ê: Deputado CARLOS VIRGIL~

I':'T---------------TlxTotolusTI'lcA;lo--------- -,

bilidade.

Parágrafo único - O não comparecimento injustificado,

pelo presidente' da Repúhlica, do dever previsto neste artigo, cons

titui crime de responsabilidade."
JUS T I F I C A ç A O

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferec~mos ao ar~. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

Dê-se ao art. 82 do Anteprojeto "Do Poder Executivo" a se

guinte redação:

Art. 89 - Substitui o Presidente, em caso de lmpedime

to, e sucede-lhe, no de vaga, o Vice-Presidente da República

§ , 2 _ Em caso de impedimento 0\1 vaga do Presidente e

do Vice-Presidente da República, serão ~ucessivamente chamados ao

exercício da Presidência o Presidente da Câmara Federal, o Presiden

te do Senado da República e o Presidente do Supremo Tribúnal Fede 

ralo
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§ 22 _ vagando os cargos de Presidente e Vice-Presi 

dente da República, far-se-á eleição sessenta dias depois de aber

ta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metado do perío

do presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta

dias depois de aberta a última vaga, pelo Congresso Nacional,na fo~

ma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão

completar o perído dos seus antecessores.

JUS T I F I C A ç 11111

Mais uma vez reiteramos o nosso intento em estabele -

cer o sistema presidencialista da governo, em sua acepção clássica

por entendê-lo o melhor modelo para a ralidade histórico-jurídico
n 1 brasileira.

[I senador VIRGíLIO TAvORA

JUS T I F I C A ç li o

o objetivo da presente Emenda é o estabelecimento do

sistema presidencialista de governo na sua acepção clássica, is

to é, nos moldes em que ele existe no País no qual foi criado: os

Estados Unidos da América.

Com esse escopo, apresentamos várias emendas ao Ante

projeto "Do Poder Leigslativo" as quais estabelecem em toda a ple

nitude as prerrogativas e funções.

Assim, com um Executivo impessoal, controlado por um

Legislativo forte, cônscio de suas competências e deveres, oBra 

sil terá, finalmente, o sistema de governo para o qual vem se pre

parando há, exatos, 98 (noventa e oito) anos, desde a proclamação

da República.

Dê-se ao art. 2º do Anteprojeto "Do Poder Legislativo'

= TUTOI.IUlITI'ICAÇio -,

r:-r TUTO/olUITI'ICAÇiO -,

Dê-se ao art. 52 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo

a seguinte redação:

"Art. 52 - Cada uma das Câmaras do Congresso N~cional

funcionará em plenário e comissões legislativas técnicas.

§ 12 _ A cada uma das Câmaras compete elaborar e vo-

e: Senador VIRGíLIO TAvORA
'1.INAIlIO/cOM.llio/lulcOM.nio----------

ln4lSSl\O DA lIlGANIZAÇl\O DOS FOElES E SISTEKl\ DE GOVERtIl

~
~

a

EMENDA
300576-3

Dê-se ao art. 36 do Anteprojeto "Da Poder Executiva"

seguinte redação:

~Att. 36 - O Presidente da República é auxiliada pe-

los Ministros de Estado.

Parágrafo único - São condições essenciais para a in

"Art. 22 - A eleição para Deputados e Senadores far-

JUS T I F I C A ç li O

parágrafo único - Cada legislatura será de quatro

o raciocínio par nós exposto quando da justiflcativa

de emenda que oferecemos ao art. 1º desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

anos. tl

se-á simultaneamente em toda o País.

a seguinte redação:

r-r TIXTO/olUlTlflCAÇio- - - - - - - - - - - - - - - -,

~c= seoador YIRGI! 10 lAYORA
r=;--------- PI.IM,UUo/COMlllio/IUICO.IUio-----------,

DOS PODERES E SISTEMA DE GQVERto(I

va Câmara;
b) a Mesa da Câmara Federal ou a do Senado da Repúbll

blica, encaminhará, aos órgãos solicitados, pedi 

dos de informação sobre fa~o relacionado com mat~

ria legislativa em trâmite ou sujeito à fiscaliza

ção do Congresso Nacional ou de suas Casas, deven

do a resposta ser dada no prazo de 60 (sessenta)

dias, sob pena de responsabilidade;
c) não será subvencionada viagem de Congressista ao

exterior, salvo no desempenho de missão temporária
da Câmara a que pertencer o Deputado ou Senador; e

d) será de dois anos o mandato para membro da Mesa

de qualquer das Câmaras, proibida a participação

a) na constituição das comissões, assegyrar-se-á, ta~

to quanto possível, a representação proporcional

dos partidos nacionais que participem da respecti-

na Mesa seguinte."
JUS T I F I C A ç li O

Com a apresentação desta Emenda damos seqüência à a-

presentação do objetivo já declarado quando do oferecimento de e -

mendas ao artigo 1º desse Projeto.

tar seu regimento interno, dispor sobre sua organização, polícia e

provimento de seus serviços, observadas as seguintes normas regi 

mentais:

t

.",.---------------Tl:XTO/olUST,I'ICAÇio -,

Dê-se ao art. 1º do Anteprojeto "Do Poder Executivo" a

seguinte redação:
Art. 12 - O Poder Executivo é exercido pelo Presiden

te da Repwblica.

(l Deputado CARLOS VIRGíLIO··
T

"

.L.I'II."IO/&O .. II.lo/IUICOIl.'.1o _

C04ISSl\O DA lIlGANIZAÇl\O DOS F'Il:ERES E SlSIDV\ DE GOVERNO

~
~

vestidura na cargo de Ministro de Estada:

a) ser brasileiro nato;

b) estar no exercício das direitas políticos;

c) ser maior de vinte e cinco anos."

JUS T I F I C A ç li O

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.
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EMENDA
300580-1r-r-r- P1.lNÀIIIO/cOMISlio/IUlCOlil••i.o'----------tJ COo\ISSAO DA CIlGANIZAÇAIJ DOS PlD:RES E SISTEMA IE GlJVERN)

r------------- AUTOII'--------------[J SEIWIllft VIRGLJO TAV~
EMENDA
300577-1'LIW"t110/cOillllio/IUloCO_llli.o,----------

COo\ISSAO DA CIlGANIZAÇAIJ DOS PlD:RES E SISTEMA IE GOVERIIl

P: Deputado CARLOS VIRG1LIO

r:'I,..- TIXTO/olUITII'ICAÇ:\O' --, .,.,,..- TUTOlolUllTII'ICAÇio, --,

Suprimam-se os arts. 27 a 30 da Seção VI "Do Primeíro

Minsitro" do Anteprojeto "Do Poder Exeuctivo".

Dê-se ao art. 22 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:

JUS T I F 1 C A ç R O

Tais dispositivos não se harmonizam com o sistema de

governo preside~ialista, que pretendemos implantar no Brasil.

"Seção IV

Das Atribuições do po~er Legislativo

Art. 22 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do

Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competê~

cia da União, especialmente:

I - distribuição"de rendas, matéria financeira, incl~

sive tributos e sua arrecadação;

11 - orçamento anual e plurianual; abertura e operação

de crédito; dívida pública; emissão de curso for-

çado;

111 - fixação dos efetivos das Forças Armadas para o te

""' TIllTO!oIUITIPICAÇio---------------,

suprimam~seos arts. 45 a 49 da Seção IV "Das Disposi 

ções Transitórias" do Anteprojeto "Do poder Executivo".

po de paz;

IV - planos e programas nacionais e regionais de desen

volvimento;

V - criação de cargos públicos e fixação dos respect!

JUS T I F I C A ç A O

Tais artigos são dispiciendos no sistema de governo

id i li ta que propomos a adoção pelo Estado brasileiro.pres enc a 5

vos vencimentos;

VI - limites do território nacional; espaço aéreo e m~

rítimo; bens do domínio da União;

VII - transferência temporeária da sede do Governo F~

deral;

VIII - organização administrativa e judiciária dos Te~

ritÓrios."

l!J AUTOtl

C Deputado CARLOS VIRG1LIO
JUS T I F I C A ç R O

aJ4ISS1lO DA .CJlGANIZAÇAO DOS RIERES E SISTEMA IE GOVERIIl

r='Ir------------."..,--- TU'TOIo1UI.,".uçio,-----------------,

Dê-se ao art. 1Q do Anteprojeto "Do Poder Legislati

vo" a seguinte redação:

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

"Seção I

Disposições Gerais

Art. 1Q - O Poder Legisla~ivo é exercido pelo Congre~.

so Nacional, que se compõe da Câmara Federal e do Senado da Rerúbl!

ca."
tJ Senador VIRGILIO TAvORA

.LlNAltIO/eONllllo/IUICO.FNio----------

aJ4ISSllO DA CJlGANIZAC!lO DOS IUERES E SISTEMA IE GOVERIIl

~
~

JUS T I F I C A ç n o
~ TUTO/olUtTl,.CAcio-----------------,

Com o escopo de restabelecer a harmonia e interdepe~

dência dos Poderes do Estado, viabilizando, dessa forma, a aplica

ção do sistema presidencialista de governo no Brasil, apresenta 

mos esta Emenda, primeira de uma seqüência de emendas, nas Quais

procedemos à estruturação do Poder L€gislativo, restabelecendo as

suas funções e prerrogativas.

Dê-se ao art. 32 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a

seguinte redação:

Art. 32 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualme~

te, na Capital da União, de 12 de março a 30 de junho e de 12 de ~

gosto a 5 de dezembro.

§ 12 - A convocação extraordinária do Congresso Na 

cional far-se-á:

Visando a esse objetivo, oferecemos em outras emen-

das, feitas ao Anteprojeto "Do Poder Executivo" a nossa colabora

ção no tocante à reestruturação desse Poder, limitando constitu 

cionalmente as suas competências e atrlbuições.

a) em caso de decretação de estado de sítio ou

de intervenção federal, pelo Presidente do Senado da República;

b) em caso de urgência ou de interesse público

relevante:

1) pelo Presidente da República;
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mussoo DA lllGANIZACAO OOS POOEJEi E SISTEMA !E QMBW

e: Senador VIRGllIO TAVORA

JUS T I F I C A ç A O

Com a apresentação desta Emenda damos seqüência à peI

seucção do objetivo já declarado q~ando do oferecimetno de emenda ac

artigo 19 desse projeto.

aoda República, quando não apresentada

Congresso Nacinal, dentro de sessenta dias

após a abertura da sessão legislativa;

propor projetos de lei que criem ou extin

gam cargos dos seus serviços e fixem ou au
- . -

mentem os respectivos vencimentos, nos li-

mites globais do seu orçamento, observado

o disposto no art. 16 da Seção I deste ~a

pitulo."

II

III

Dê-se ao art. 19 de Anteprojeto "Do Poder legislativo"

a seguinte redação:

"Art. 19 - Compete privativamente à Câmara Federal:

- declarar, pelo voto da maioria absout~ dos

seus membros, procedência da acusação con

tra o Presidente da República.

- proceder à tomada de contas do Presidente

2) pelos Presidentes das duas Casas-do Con _

§ 32 - O Congresso Nacional reunir-se-á, sob a presi

dência da Mesa do Senado, ehtre outros fins previstos nesta Consti

tuição, para:

gresso Nacional, conjuntamente;

3) pela Comissão permanente;

4) pela maioria dos membros da Câmara Federal

ou do Senado da República.

§ 22 - Na sessão legislativa ordinária, o Congresso

Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual for convoca

do.

I - inaugurar sessão legislativa;

11 - elaborar o regimento comum;

111 - discutir e votar o orçamento;

IV - receber o compromisso do Pre~idente e do Vice-Pr~

sidente da República;

V - aprovar e suspender o estado de sítio ou a inter

venção federal;

VI - decidir sobre o veto.

§ 42 - Na inauguração da sessão legislativa comparec~

rã o Presidente da República para a entrega da Mensagem ao Congres

so nacional, quando exporá a situação do País, seu plano de governo

e solicitará as providências que julgar necessárias.

JUS T I F I C A ç A O

O raciocínio por nós exposto quando da justifiéativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido, tam

bém para justificar a presente Emenda.

f= Senador VIRGlllO TAvORA

l!l AUTO"

[- Senador VIRGílIO TAVORA

1.1
1;', Oê-se ao art. 20 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo'

a seguinte redação:

duas parcelas, no início e no término de cada sessão legislativa- oI

dinária, só recebendo a segunda quem houver comparecido a dois ter

ços das sessões realizadas no período.

Dê-se ao art. 92 do Anteprojeto "Do Poder legislativo" a

seguinte redação:

"Art. 92 - Os Deputados e Senadores perceberão subsí

dio e representação mensais, fixos. e iguais e ajuda de custo anual,

estabelecidos no fim de cada legislatura par~ a subseq6ente e sujei

tos aos impostos gerais, incluídos o d~ renda e os extraordinários.

Seção UI

Do Senado da República

"Art. 20 - O Senado da República compõe-se de repre -

o

princípio majoritário, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco a

nos e no élxercício dos direitos políticos.

§ 12 - Cada Estado e o Distrito- Fe~eral elegerão três

Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2 9 - A representação de cada Estado e do Distrito

Federal renovar-se-á de quatro em quatro anos, alternadamente por

um e dois terços.

§ 39 - Cada Senador será eleito com dois suplentes."

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos, segundo

a

em

§ 29 _ Nas convocaçoes extraordinárias será vedada

§ 19 - O pagamento da ajuda de custo será feito

percepção de ajuda de custo."

JUS T I F I C A ç A O JUS T I F I C A ç A O

Com a apresentaão desta Emenda damos seqOência à per

secução do objetivo já declarado quando do oferecimetno de emenda

ao artigo 12 desse Projeto.

Com a apresentação desta Emenda damos seqüência à per

secução do objetivo já declarado quando do oferecimento de emenda ai

artigo 12 desse Projeto.
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Dê-se ao art. 13 do Anteprojeto, "Do Poder Legislati-

P: Senador VIRGíLIO TAVORA
I'LIN""10/CO.. IUio/.O.c:OMI..i.O----------

lDIISSAO OA OOGANlZAÇAO OOS POOERES E SISIDIA I:E GOVERtf)

~
~

§ 19 - O exercício do voto é pessoal e intransferível

vedada qualquer-forma de representação individual ou partidária.

§ 29 _ Constitui crime, definido em lei complementar,

a aceitação, pela Mesa, de voto de parlamentar que seja do seu co 

nhecimento ter sido dado em violação do disposto no parágrafo ante-

voU a seguinte redação:

"Art. 13 - A Câmara Federal e o Senado da Repóblica,

rior."

em conjunto ou separadamente, criarão comissões de inquérito sobre

fato determinado e por prazo certo,.medinate requerimento de um ter

JUS T I F I C A ç A O

ço dos seus membros.

§ 19 _ As comissões parlamentares de inquérito gozam

dos poderes instrutórios das autoridades judiciais.

§ '29 _ Ultimados os trabalhaos, o relat6rio geral,com

as conclusões e os votos vencidos, será publicado e encaminhado ao

Procurador Geral da Repóblica para promover a responsabilidade ci -

O raciocínio por n6s exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 19 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, pãra justificar ,a. presente Emenda.

vil.

JUS T I F I C A ç A O
,---------- l'L ...Áluo/cOM••• lo/.ueco.. lulG

Com a apresentação desta Emenda damos seqOência à pe~

secução do objetivo já declarado quando do oferecimento de emenda

ao artigo 19 desse Projeto.
"Art. 28 - A emenda à Constituição será promulgada pe

las mesas da Câmara Federal e Senado da Repóblica, com o respectivo

nómero de ordem."

te, em duodécimos."

Óê-se ao art. 16 do Anteprojeto "Do Poder Legislati

vo" a seguinte redação:

"Art. 16 - O Poder Legislativo elaborará sua propos

ta orçamentária, que será incluída no orçamento anual da União.

Parágrafo ónico - As dotações orçamentárias do Poder

Legislativo ser-lhes-ão entregues pelo Poder Executivo, mensalmen-

lDIISSAO DA lllGANlZAÇIlO OOS POOERES E SISIDIA I:E GOVERtf)

~
~

JUS T I F I C A ç A O

O raciocínio por n6s exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 19 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

r--------- I'L!NAIlIO/cOMI.do/.UlCOMIUio _

tJ lDIISSAO DA OOGANIZAÇM DOS POOERES E SISTEMA I:E CDVERNl

m---;;;=:-::-::-::--------AUTOIt-------------_{

~
~

Senador VIRG!LIO TAVORA
r--------- 'LUAIIIIO/CO.. 'lIio/.o.COllllIUlo----------

tJ

1':"1---------------TlXro/olUITI'lc.çao--'- .....

JUS T I F I C A ç A O Dê-se ao Anteprojeto "Do Pode r- Legislativo" a seguint

redação:

Com a apresentação desta Emenda damos seqüência à "Art. 26 - A Co~stituição poderá ser emeridada mediant

~ TlXTO!olU.TI'ICAÇÃO--------------,..-.....,

Dê-se ao art. 62 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo'

a seguinte redação:
"Art. 69 - Salvo disposição constitucional em contrt-

persecução do objetivo já declarado quando do oferecimento de emen

da ao artigo 19 desse Projeto.

cai

de mais da metade das Assembléias Legislati _

vas dos Estados, em decisão adotada pelo 'vot

da maIoria dos seus membros, no decurso de

dois anos;

III

proposta:

de um quarto dos membros da Câmara Federal;

II de um quarto dos membros do Senado da Repóbl

IV do Presidente da Repóbli~a;

§ 19 - Não será objeto de deliberação a proposta de ~

menda tendente a abolir a Federação e a República;

§ 29 - A Constituição não poderá ser emendada na vi _

gêneia do estado de sítio."

em

suas

EMENDA
300587·9

rio, as deliberações do Congresso Nacional e de cada uma de

Câmaras serão tomadas por maioria de votos, n§o computados os

branco, presente à sessão a maioria dos parlamentares.

SEJlAtlOIl Y1R0l.1O TA9ftIt'

r----------: ,LU••lIo/cO ... lIlo/IUICOIlI..io----------F: lDIISSAO DA lllGANlZAi;Ao OOS POOERES E SISIDIA I:E GOVERtf)
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JUS T I F I C A ç A o

o raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda
que oferecmos ao art. 12 desse Anterpojeto é válido, também, para justificar a
resente Emenda.

VI - convocar extraordinariametne o Congresso Nacional

em casos de urgência ou de interesse público rel~

vante;

VII - desempenhar atribuições administrativas fixadas

no regimento comum.

Parágrafo único - Na abertura da sessão legislativa,

a Comissão Permanente apresentará ao Congresso Nacional, o relató

rio dos trabalhos realizados, nos termos do regimento comum."
DA lIlGANIZAÇllO DOS l'lJEES E SISTfM\ lE 00IIEINl

~ .L.IIAItlO/COIU..lo/auacOMIUio----------

PJ, COMISSAO

~ "UTOR _

l!JC flENAIXlll 9IRCjU,IO T-AVORA

Dê-se ao art. 17 do Anteprojeto "Do Poder Legislati-
JUS T I F I C A ç A O

vo" a seguinte redação:

"Seção II

Da Câmara Federal

Art. 17 - A Câmara Federal compõe-se de até quatroce~

tos e oitenta e sete representantes do povo, eleitos, dentre cida.

dãos maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políti

cos, por voto direto e secreto em cada Estado, no Distrito Federal

e nos Territórios.

§ 12 - Observado o limite máximo previsto neste arti

jgd, o número de Deputados por Estado e pelo Distrito Federal será

estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente à população,

com os reajustes necessários para que nenhum Estado ou Distrito Fe

deral tenha menos de seis ou mais de setenta Deputados.

§ 22 _ O mandato dos Deputados será de quatro anos.

§ 32 _ Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Ter-

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

C04ISSllO DA OOGANlZAÇIlO DOS l'lJEES E SIS1EKI\ lE 00IIEINl

~---------------n:JlTO/"UITl'ICAÇio---- ....,

Dê-se ao art. 10 do. Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:

Art. 10 - Os. Deputados e Senadores não poderão:
rit6rio elegerá três Deputados."

JUS T I F I C A ç A O

O-raciocínio por n6s exposto quando da justificativa

de emenda que oferecmeos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~
bém, para justificar a presente Emenda.

=vtoon.m T!VORl\

I - desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa de direi

to público ou privado da Administração Descen-

tralizada pu empresa concessionária do serviço

público, salvo quando o contrato obedecer a

normas uniformes;

b) aceitar ou exercer comissão, cargo, função ou

emprego remunerado pelas entidades enumeradas

na alínea anterior.

.... TIXTO'..U.TIPlCaçlo -,

Dê-se ao art. 42 do Anteprojeto "Do Poder Legislati-

vo" a seguinte redação:

Art. 42 - No intervalo das sessões legislativas,f,un-

cionará, no Congresso Nacional, Comissão Permanente, constituída

11 - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores

de empresa que goze de favor decorrente de con

trato com pessoa juríoica de direito público

ou da administração indireta, ou nelas exercer

função remunerada.
por Deputados e Senadores, na forma que o regimetno comum dispuser

com as seguintes atribuições:

I - velar, na observância da Constuiçãã, no que res-

peita às prerrogativas do Poder Legislativo;

11 - providenciar sobre os vetos presidenciais, na

b) ocupar cargo, função ou emprego de que seja~

demissíveis "ad nutum", nas entidades referi

das na a'línea "a" do i tem I, ou naquelas que
exercem atividade econômica decorrente de cooces

São, autorização ou permissão de serviço públi

de

forma do artigo 35;

111 - deliberar, ad referendum das Câmaras, sobre o pr~

cesso e a prisão de Deputados e Senadores;

IV - autorizar o Presidente da República e o Vice-Pre

s~dent~ da República a se ausentarem do País;

V - criar comissões de inquéTito sobre fatos determi-

c)

d)

e)

co;

exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou

muní.c ípaIj

exercer a presidência de entidade sindical

qualquer grau;

patrocinar causa em que seja interessada qual _

nados, observado o disposto no art. 13 deste Capi

tulo;

Quer das entidades a Que se refere a alínea "a"

do item r.
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JUS T I F I C A ç A o

o raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse, Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

EMENDA
300595-0

Dê-se ao art. 12 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:

Art. 12 - Não perde o mandato o Deputado ou Senador i~

vestido nos cargos de Mi~tro de Estado, Governador do Distrito Fe

deral, Governador de Território, Secretário de Estado, Secretário do

Distrito Federal e Secretário de Prefeituras de Capitais ou quando

licenciados por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de

interesses particulares, desde ~ue, nesta hipótese, o afastamento nã

ulturapasse cento e vinte dias.

......'iiõ=__===-"",---- AUTOIt- _

EMENDA
300593-3f!J .'L ....IOIC••'..l.I.......'..io

CXl4ISS@ DA ~IZACM OOS PlIERES E SISTEMA I:E lllVERNJ

"seção V

Do Processo Legislativo

§ 12 - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de i~

vestidura nos cargos previstos neste artigo ou de licença por perío

do superior a cento e vinte dias.

Art. 25 - O processo legislativo compreende a elabora

ção de:

- emendas à Constituição;

11 - leis complementares à Constituição;

111 - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - decretos-leis;

§ 22 - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á

eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze meses para o tér

mino do mandato.

§ 32 - Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou

Senador desempenhar missão diplomática de caráter temporário ou par

ticipar, no estrangeiro, de congressos, conferências ou missões cul

turais.

VI - decretos legislativos. JUS T I F I C A ç A O

JUS T I F I C A ç A O

o raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecmeos ao art. 12 desse anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.

no art. 30."

r.r nXTO!oIu.TIP'ICAÇio ..,

EMENDA
300596-8

Parágrafo único - A discussão e votação dos proj~

tos de lei de iniciativa do Presidente da República e dos Tribu

nais Federais terão início na Cânmara Federal, salvo o disposto

Dê-se ao art. 29 do Anteprojeto "Do Poder Legisla

tivo" a seguinte redação:

"Art. 29 - A iniciativa das leis cabe a qualquer

membro ou comissão da Câmara Federal ou do Senado da República,

ao Presidente da República e aos Tribunais Federais com durisdl

ção em todo o território nacional.

f!J Deputado CARLOS VIRGtLIO'
uTO

'

~
~

vo" a seguinte redação:

"Art. 27 - Em qualquer caso do artigo anterior, a pr~

posta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Naci~

nal, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em am

bas as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das

Oê-se ao art. 27 do Anteprojeto "00 Poder Legislati-

Casas."

,.".,. TEXTO!oIUITIP'IC.çio ..,

JUS T I F I C A ç A O
.....,""'- JUS T I F I C A ç A O

O raciocínio por nós exposto, quando da justific~

o raciocínio por nós exposto quando '~á justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém, para justificar a presente Emenda.
ltiva de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto

válido, também, para justificar a presente Emenda.

é
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P: Senador VIRGILIO TAVORA JUS T I F I C A ç 11 O

COMISSIIO DA ORGANIZAÇIlO DOS POCalES E SISIDVI [E GOVERt()

Dê-se ao art. 38 do Anteprojeto "Do Poder Exeoutivo"

a seguinte redação:

o raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~.

bém, para justificar a presente Emenda.

~
~

,- ,1.I,,&""O/COMllllc/'uaCOllluio---------_t: ClJ4ISSIIO DA OOGANIZAI;IIO DOS PlD:RES E SISlEMA [E 00VEIHl
te. fI

"Art. 38 - Os Ministros de Estado serão, nos crimes

comuns e nos de responsabilidade, processados e julgados pelo Su

premo Tribunal Federal e, nos conexos com os do Presidente da Re

pública, pelos órgãos competentes para o processo e julgamento des

JUS ~ I F I C A ç 11 O
Dê-se ao art. 18 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

A apresentação desta Emenda dá seqüência às demais

por nós já apresentadas, a esse Anteprojeto, visando ao estabel~

cimento do sistema de governo presidencialista.

SE/Wlllft VIRGLIO TAV8&A

,.".. TUlO/.lUSTlfICAÇlo ,

Dê-se ao art. 21 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:

"Art. 21 - Compete privativamente ao Sena-do da Rep'úbl

cal

julgar o Presidente da República nos crimes

de responsabilidade e os Ministros de Estado

nos crimes da mesma natureza conexos com aque

a seguinte redação:

"Art. 18 - Os üeput adcs serão eleitos pelo sistema çli~
.,

trital misto, elegendo-se metade da representação pelo cí'1±ério maj!

ritário, em distritos un~nominais, concorrendo um candidato por dis

tirto, e metade através de listas partidárias.

§ 12 - A soma dos votos obtidos, em todos os distri

tos, pelos candidatos de cada partido servirá de base para a distri

buição das cadeiras, de modo a assegurar, tanto quanto possível,

representação proporcional das legendas.

§ 22 -·No caso de o número de cadeiras obtidas por un

partido, segundo o disposto no parágrafo anterior, ser maior do que

o de Deputados eleitos pelo princípio majoritário, o restante das V!

gas se~á preenchido pelos candidatos da respectiva lista, na ordem

do registro.

§ 32 - Lei Complementar regulará o disposto neste art

go, assgurando a participação de todos os filiados na escolha e no

ordenamento da lista partidária."

JUSTIFICAÇIlO

les;

11 - processar e julgar os Ministros do Supremo

Tribunal Federal e o Procurador-Geral da Re-

pública nos crimes de responsabilidade;

111 - aprovar, previamente, por voto secreto a esco

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de

emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido, também,

para Justificar a presente Emenda.

lha de magistrados, nos casos determinados por

esta Constituiçã~, dos Ministros do Tribunal

Federal de Contas, do Procurador-Geral qa Re

pública, do Governador do·Distrito Federal,

dos Governadores dos Territórios, dos Conse _

lheiros do Tribunal de Contas do Distrito Fe

deral, dos Chefes de Missão Diplomática de C!

ráter permanente, do Presidente e dos direto

re~_do B~nço_do ~rasil;

IV - anuir, previamente, por voto secreto e maiori~

absoluta, com a exoneração do Procurador-Geral

da República;

V - autorizar empréstimos, operações ou acordos à

perda do cargo, com inabilitação, por cinco a

nos, para o exercício da função pública, sem

prejuízo de ação na justiça ordinária.

Dê-se ao art. 33 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo

a seguinte redação:
"Art. 33 - As emendas a projet;õ de lei que alimentem a

despesa, o'número de cargos públicos ou afetem a recetta somente s~

rão admitidas se subscritas por um quarto, no mínimo, dos membros

da Câmara Federal ou do Senado da República, e a sua apr~vação de _

pende do voto da maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas

JUS T I F I C A ç 11 o

Com a apres:ntação desta Emenda damos seqüência à

persecução do objetivo já declarac&o quando do oferecimento de

emenda ao artigo 12 desse Projeto.
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tJ Senador VIRGíLIO TAvORA § 32 - No caso do item 111, a perda do mandato será d

cidida pela Câmara Federal ou pelo Senado da República, mediante pr

vocação de qualquer de seus membros, da respectiva Mesa ou de p,rti

do político.

§ 32 - No caso do item 111, a perda do mandato será d

clarada pela Mesa da Câmara respectiva, de ofício ou mediante provo

cação de qualquer de seus membros, de partido político ou do primei

ro suplente, assegurada plena defesa.

§ 42 - Na hipótese do item 111, a perda do mandato po

derá ainda decorrer de decisão do suprema Tribunal Federal em ação

popular.

Parágrafo único - As decisões da Comissão referida ne

te artigo serãfr submetidas à aprovação das duas Casas, em sessão co

junta e, uma vez aprovadas, serão encaminhadas aos órgãos competen

tes para os fins legais, sob pena de responsabilidad~l.

JUS T I F I C A ç A O

§ 52 - Nos casos previstos nos itens IV e V

go; a perda ou suspeQ~ão será automática e declarada pela
'f

mara respectiva."

JUS T I F I C A ç A O

Com a apresentação desta Emenda d~mos--seqüência à per
secução da objetivo já declarado quando do oferecimento de emenda a
arti 12 desse Pro eto.

Co~ a apresentação desta Emenda damos seqüência à pe~

secução do objetivo já declarado quando do oferecimento de emenda

ao artigo 19 desse Projeto.

[l "IlTOIt

Senador VIRG1LIO TAVORA

pu Senador VIRGiLIO TAVORA

r;"I-----------~--- TUTO/olUITlP'I'''ÇÃO----'-----------_-,

Dê-se ao art. 32 do Anteprojeto "Do poder Legislativo"

a seguinte redação:

"Art. 32 - O projeta de lei sobr~ matéria financeira,"

de iniciativa da Câmara Federal ou do Senado da República, será a 

provado por maáoria absoluta dos votos dos membros de cada uma das

Casas, devendo, sempre que houver previsão de aumento de despe~a,

conter indicação da fonte dos recursos correspondentes."

Dê-se ao art. 11 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo'

a seguinte redação:

"Art. 11 - Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

JUS T I F I C A ~ A O

I

Il

que infringir qualquer das proibições estabe

lecidas no artigo anterior;

cujo procedimento for declaradO incompatível

com o decoro parlamentar;

111 - que deixar de comparecer, em cada sessão le-

Com a apresentação desta Emenda ,damos seqüência à

persecução do objetivo já declarada quando do oferecimento de

emenda ao artigo 12 desse Anteprojeto.

=-------- Tl:'t.TO/olUSTl'ICAÇio ..,

tJ Senador VIRG1LIO TAvORA

Dê-se so art. 42 do Anteprojeto "Do Poder Executi vo~ a s!,

guinte redação:

Art. 42 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repúbll

versal, direto e secreto, cento e vinte dias antes da termo do pe 

ríodo presidencial, por "maioria absoluta de votos, excluídos os em

branco e nulos.

unica serã.o eleitas simultaneamente, em todo o país', por sufrágio

§ 12 _ Não alcançada a maior~a absoluta, renovar-se-á

até trinta dias depois, a eleição di~eta, à qual somente poderão

concorrer os dois candidatos mais ~otados, consideraodo-se eleito o

que obtiver a maioria dos votos, excluídos os em branco e os nulos.

gislativa anual, à terça parte das sessõs ar

dinárias da Câmara a que pertencer, salvo d~

ença comprovada, licença ou missão autoriza-

"da pela respectiva Casa;

IV - que pe~der ou tiver suspensos os direitos po

liticos;

V - por decisão da Justiça Eleitoral, em casos d

abuso do poder econômico ou do poder político;

§ 12 .- Cansiderar-se-á incompatível com o decoro par

lamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao Congressista ou a

percepção, no exercício do mandato, de vantagens indevidas, alé~do

casos definidos no regimento interno.

§ 22 - Nos casos das itens I e 11 deste artigo, a per

da do mandato será decidida pela Câmara rederl ou pelo Senado da R~

pública, mediante provocação de qualquer de seus membros, da respeE

tiva Mesa ou de partido político.
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§ 22 _ A Câmara interessada deliberará sempre pelo vo

to da maioria de seus membros.

§ 22 - As candidaturas a Presidente e Vice-Presidente

da República somente poderão ser registradas por Partido Político,

independentemente de filiação dos nomes indicados. § 32 _ Se a câmara-respectiva indeferir o pedido de

."., TlXTO/olUITlPlCaçio --------------,

Pretende-se o estabelecimento do sistema presidenci~

JUS T I F I C A ç A O

na justificativa da emenda que tivemos oportunidade de oferecer ao
art. 12 desse Anteprojeto.

§ 62 As prerrogativas processuais dos Deputados e Sena

dores, arrolados como testemunhas, não subsistirão se deixarem e

les de atender, sem justa causa, no prazo de trinta dias, ao convl

te judicial."

licença ou não deliberar sobre o mesmo, não correrá prescrição en 

quanto perdurar. o mandato do parlamentar.

§ 42 _ Os Deputados e Senadores serão submetidos a

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 52 _ A incorporação às Forças Armadas, de Deputados

quer civis, .quer militares, salvo em tempo de guerra, dependerá de

licença da Câmara respectiva, ficando então sjueitos à legislação

militar.

exposto

~
~

lista de governo, na sua concepção clássica, conforme já

PLldlQO/CO.w.ldo/.UlCOlUllio----------

~ M lJlGAtâzAçM OOSA'lIElES E SISTEI!lA DE WJERt(}

l!J JurOlr

[- Senador VIRG1LIO TAVORA

Oê-se ao art. 62 do Anteprojeto "Do Poder Executivo"

a seguinte redaçã~: JUS T I F I C A ç A O

este

"Art. 62 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repú-

blica tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, ou se

não estiver reunido, perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 12 - O Presidente e o Vice-Presidente da República

O raciocínio por n6s exposto quando da justificativa

de emenda que oferecemos ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

bém,para justificar a presente Emenda.

'LllIalllo/cOM•••lo/IUlCOIU.,ÃO----------

"Art. 10 - Compete privativamente ao Presidente da R~

Dê-se ao art. 10 do Anteprojeto "Do Poder Executivo" a

seguinte redação:

r:T TUTO/olUITI'ICA;io ..,

tJ Senador VIRG1LID TAvDRA ••"0------------." I--J
~ I ~~7

§ 22 - Se, decorridos trinta dias da data fixada pa

ra a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente da Rep~blica não ti

ver, salvo por motivo de doença, assumido o cargo, este será d~cl~

rado vago pelo Tribunal Superior Eleitoral.

§ 32 - A não realização da posse do Presidente da Re

pública não impedirá a do Vice-Presidente."

prestarão, no ato da posse, este compromisso: "Prometo manter, de

fender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis,

promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integrid~

de e a independência".

pública:

JUS T I F I C A ç A O I exercer, com o auxílio dos Ministros de Esta-

do, a direção superior da adminstração fede -Reiteramos o raciocínio exposto quando da Justificativa

de ~ndaque apresntamos ao art. 12 desse Anteprojeto. ral;

iniciar o processo legislativo, na forma

nos casos previstos nesta Constituição;

e

Dê-se ao art. 82 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a

m---------------TIllTO/olUITI'IC.çio ....

prover, na forma da lei e com as ressalvas es

tatuídas por esta Constituição, os cargos pú

blicos federais;

vetar, parcial ou totalmente, projetos delei;

nomear e exonerar os Ministros de Estado, o

Governador do Distrito Federal e os dos Ter-

rit6rios;

VI

IV

V

VIII - manter relações com Estados estrangeiros;

111 sancionar, promulgar e fazer publicar as leis

e expedir decretos e regulamentos para a sua

fiel execução;

VIII - celebrar tratados e convenções internacionais ad

referendum do Corgresso Nacionall

IX - declarar guerra, depois de autorizado pelo Con

gresso Nacional, ou sem essa autorização no ca-

a

nem

formação de culpa.

poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável,
',.

processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara.

§ 12 - No caso de flagrante de crime inafiançável, os

autos serão remetidos, dentro de quarenta e oito horas, à Câmara

respectiva, para que resolva sobre a prisão e autorize, ou não,

seguinte redação:

"Art. 82 - Desde a expedição do diploma até a inaugu

ração da legislatura seguinte, os membros do congresso Nacional não

J§~
''''..á''ltl/COkl.do/.uacoMlldo .., 300606-9

~ClI4I=::SS/lD=:...;M:::.:..lIlGAN=~IZAÇM==..:IXlS==...:.PlD:RES.:::::.=::....:E:...::SlSTEMA==.:DE.:....:mvERNI::..::=~_ ___J

tJ Senador VIRG1LID TAVDRA
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Suprimam-se os arts. 13 a 26 da Seção IV "Da Formação d

Governo" do Anteprojeto "Do Pode~ Executivo~

Com a apresentação desta,Emenda damos/seqüência à

persecução do objetivo já declarado quando do oferecimento oe emen

oa ao artigo 12 desse Projeto.

"LUANCl/GOII\ulot..utco.,&ÚO--------__

ClJ4ISSIlO DA mGANIZAÇAO OOS f'lnRES E SISTEMA IE OOVEIN)

~
~

JUS T I F I C A ç A O

estar no exercício dos direitos políticos;

ser maior de trinta e cinco anos;

não incorrer nos casos de inelegibilidade pr~

vistos nesta Constituição.

II

III

IV

fJ
~------------ AUTOIt.

_ Senador VIRGILIO TAVORA-

ças armadas;

XIV - decretar o estado de sítio nos termos desta Con~

Congresso Nacional;

XI - permitir, depois de autorizado pelo Congresso N!

cional, ou sem essa autorização no inte~valo das

sessões legislativas, que forças estrangeiras

transitem pelo território-do País, ou por motivo

de guerra, ne1e permaneçam temporariamente;

XII - exercer o comando supremo das forças armadas, ad

ministrando-as por intermédio dos órgãos compe 

tentes;

XIII - decretar a mobilização total ou parcial das for-

tituição;
Xv - decretar e executar a intervenção federal;

XVI - autorizar brasileiros a aceitarem pensão, empre

go ou comissão de governo estrangeiro;

XVII - enviar proposta de orçamento ao Congresso Nacio-

so de agressão estrangeira, quando verificado

no intervalo das sessões legislativas;

X - fazer a paz, com autorização e ad referendum do

nal;

XVIII - prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro

de sessenta dias após a abertura da sessão legis-

lativa, as contas relativas ao exercício ante

rior;

JUS T I F I C A ç A O

Tais dispositivos não se coadunam com o sistema presl

dencialista de governo que pretendemos implantar no Brasil.

XIX - remeter mensagem ao Congresso nacional por oca -

sião da abertura da sessão legislativa, dando

JUS T I F I C A ç A Q

Suprimam-se os arts. 40 a 44 da Seção VIII "Do Cons~

lho da República", do Anteprojeto "Do Poder Executivo".

conta da siutação do País e solicitando as provi

dências que julgar necessárias;

XX - conceder indulto e comutar penas, com audiência

dos órgãos institur~os em lei.

Parágrafo ónico - O Presidente da Repóblica poderá o~

torgar ou delegar as-àtibuições mencionadas nos itens VI, primeira

parte, XVI e XX deste artigo a Ministros de Estado ou a outras aut~

riãades, que observarão os limites traçados nas outorgas e delega 

ções. Quanto às. demais atribuições é ·vedada a outorga ou delegação.

w.------------- AUTOIt

c= Senador VIRGII 10 TAVORA
'L.lli,uo/cOMII.lo/.uaCOM'"lo, _

ClJ4ISSIlO DA lJlGIlNlZAÇAO OOS f'lnRES E SISTEMA IE 00\IERtI)

~
~

JUS1IFICAÇAO

Com o estabelecimento das competências do Chefe do Po

der Executivo - o Presidente da Repóblica - objetivamos caracteri _

zar o sistema presidencialista de governo, em sua acepção clássica,

que pretendemos ver implantado no Brasil.

Os artigos ora suprimidos são conflitantes com o sis

tema de governo presidencialista que pretendemos ver implantado no

Brasil.

~
~

'LIlNAIlIO/cOII.ulo/.u'COlfl"lo-----,---:---

ClJ4ISSAO DA mGANlZAÇAO OOS f'lnRES E SISIDU\ IE OOVEIN)

Dê-se ao art. 72 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo"

,..- AUTOIt _

,.,.. '--__ TlxTotoluSTI'ICAÇio -,

tJ senador VIRGILIO TAvORA

'LIlIlI""IO/co"l.slQ/.uacOIll:I"io~_ ----------,

[!"l
.-- - - - - - - - - - - - I.UTO"'--------------] [2]
~ Senador VIRGILIO TAVORA
~---=.==~==..:........:..:..:..:.:::..::..:.------------' EMENDA

(:J I ~8-5

"" TUTO/oIUITI'ICAÇio---------------......

Dê-se ao art. ]Q do Anteprojeto "Do Poder Executivo"

a seguinte redação:

Art. ]2 - São condições de elegibilidade para Presi

dente e Vice-Presidente da República:

a seguinte redação.

"Art. 72 - Os Deputados e Senadores são invioláveis

no exercício do mandato popular por suas opiniões, palavras e vo -

I ser brasileiro nato; tos."
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JUS T I F I C A ç n o tJ Senador VIRG!lIO TAvORA

Com a apresentação desta Emenda damos sequência à

persecução do objetivo já declarado quando do oferecimetno de emen

rD.lISSIlO DA rnr.ANW1CIlO OOS PIJ1fRf5 E SISTFMA DE Q;MRMJ

da ao artigo 19 desse Projeto. Dê-se ao art. 11 do Anteprojeto "Do Poder Executivo"

a seguinte redação:

"Art. 11 - São crimes de responsabilidade os atos do

Presidente da República que atentarem contra a Constituição_fede _

ral e, especialmentê contra:

de Justiça.

r::"I--------------- TUTO/oIU.TI'IC.çio----'------------....,

guinte redação:

Dê-se ao art. 49 do Anteprojeto "Do Poder Judiciário" a s.!O

ao

IV - a segurança interna do país;

V - a probidade na administração;

VI - ~ lei orçamentária;

VII - a guarda e o legal emprego dos dinheiros públi-

- a existência da União;

11 - o livre exercício do Poder legislativo, do Poder,.

Esta Emenda visa a dar seqüência ao objetivo por nós

JUS T I F I C A ç A O

COSi

'Judiciário e dos Poderes constitucionais dos Es

tados;

111 - o exercíc~o dos direitos políticos, individuais

e sociais;

já'declarado quando da justificativa da emenda que oferecemos

artigo 19 desse Ant~projeto.

VIII - o cumprimento das decisões judiciárias.

Parágrafo único - Esses crimes serão definidos em

lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento."

~
~

§ 29 _ A nomeação dos Minsitros dar-se-á pelo Presi 

dente do Tribunal, após aprovação pelo Senado Federal."

Do Supremo Tribunal Federal

"Art. 14 _ O Supremo Tribunal Federal, com sede na cl!

pital da União e jurisdição em todo o território Nacional, com-

põe-se de onze Minsitros.

§ 19 _ Os Ministros serão escolhidos nos termos do

§ 39 do art. 19 da Seção I. deste Capítulo, dentre cidadãos com mais

de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco anos, de notável

saber jurídico e reputação ilibada, indicados em listas tríplices

pelo próprio Tribunal, compostas por membros do Superior Tribunal

(!J aUTOR

~ Senador VIRG!lIO TAVORA
...,, 'LI..."IO/cOlllllllo/aulcOIlIUio,-----------,tJ COMISSlO DA DRGANIZAçnO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNJ )

JUS T I F I C A ç n O

A presente Emenda visa a restabelecer as prerrogati- mc= Senador VIRGílIO TávORA
vas e funções do Poder Judiciário.

COMISSOO DA CIlGANlZAÇM OOS PlIERES E SISTEMA DE GOVERl'Il

Suprimam-se os arts. 31 a 35 da Seção VI "Do Conselho

de Ministros" do Anteprojeto "Do Poder Executivo".

e: Senador VIRGílIO TAVORA

'LUAIUo/cOlillllÃo/a\,lICOllllllio--------__

CIlUSSAO DA CRGANlZAÇPD OOS PlIlERES E SISTEMA llE GOVERtIJ

~
~

JUS T I F I C A ç n O

Os dispositivos ora objeto de supressão não se coadu-

Suprimam-se os artigos 16 e 17 do Anteprojeto "Do P~

der Judiciário".

nam com o sistema de governo presidencialista que pretendemos

implantado no Brasil.

ver

JUS T I F I C A ç n O

Dando seqUência às emendas anteriores por nós apresen

tadas, visando a restabelecer as prerrogativas e funções do Supremo

Tribunal Federal, propomos, pela presente, a supressãQ dos artigos

16 e 17 do Anteprojeto.

tJ Senador VIRGíLIO TAvORA

COMISSOO DA CRGANIZAÇIIO OOS PlIERES E SISTEMA DE GOVERl'Il

r::"I--------------- TUTO/olUSTl'ICAÇio-----------------,

Dê-se a{? art. 37 do Anteprojeto "Do Poder Exeoutivo"

a seguinte redação~

"Art. 37 - Além das atribuições que a lei fixar, com

pete aos Ministros de Estado.
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r;-r--------------TEXTO/o1USTl'IC.çio--------------......,

Constrtução."

JUS T I F I C A ç A O

Justiça,membros do Superior Tribunal de

dos Trib~nais Superiores e os do Tribunal

Federal de Contas, os Desembargadores dos

Tribunais de Justiça dos Estados, do Distri

to Federal e dos Territórios, e os Chefes

de ~~ssão diplomática de caráter permanen.

te;

processar e julgar originariamente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da Repúbl!

ca, o Vice-Presidente, os Ministros de E!

tado, os seus próprios Ministros, os Depu

tados e Senadores, o Procurador-Geral da

República e o Defensor do Povo;

b) nos crimes comuns e de responsabilidade,os

c) os litíaios entre Estados estrangeiros ou

organismos internacionais e a Unifto, os E!

tados, o Distrito Federal ou os Territórios;

d) as causas e conflitos entre a unrão e os Esta

dos, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e ou 

tros, inclusive entre os respectivos órgãos de

administração indireta;

e) os conflitos de jurisdição entre o Superior

Tribunal de Justiça e os Tribunais Superior~s-da União, ou entre asses e qualquer outro Tr!

bunal.

f) os conflitos de atribuições entre autoridades adminis

trativas e judiciárias da União, ou entre autoridades

judiciárias de um Estado e as administrativas de ou -

I

.Ud"lO/cOIll.ldo/IUlCO..uio--- _

COMISSAO DA ~IZAÇIlO aos F'lD:RES E SISTEMA OE GllVERt()

Dê-se ao art. 15 do Anteprojeto "Do Poder.Judiciário.

a seguinte 'redação:

Art. - Compete ao Supremo Tribunal Federal:

r;-r-------------- TuTotolUITI'ICaçio--------- --.

l: Senador VIRG1LIO TAVORA

~
~

..L......JlIO/eo..ll.lo/.u.CO.IUio----------

Reiteramos o nosso objetivo de vermos implantado, no

Brasil, o modelo clássico ao sistema presidencialista de governo.

- exercer a orientação, coordenação e supervisão

dos órgãos e entidades da administração fede 

ral na área de sua competência e referendar os

atos assinados pelo Presidente da República;

11 - expedir instruções para 'a boa execução das leis,

decretos e regulamentos;

JUS T I F I C A ç A O

IV - comparecer à Câmara Federal e ao Senado da RepQ

blica nos casos e para os fins indicados nesta

rio;

111 - apresentar ao Presidente da República relatório

dos serviços de cada ano realizados no Ministé-

Dê-se ao art. 7Q do Anteprojto "Do Poder Executivo" a

seguinte redação:

ln4ISSAO DA mGANlZAÇAO aos F'lD:RES E SISTEWl OE GOVERNl

"Art. 72 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repú 

blica não poderão a~sentar-se do País sem permissão do Congresso Na

cional, sob pena de perda do cargo."

As r~ões da apresentação desta Emenda são as mesmas

que nos levaram à emenda dos arts. 12 a 62 desse Anteprojeto.

,- AUTOIll' _

tJ Senador VIRG1LIO TAvORA

L!J auTORr: Senador VIRG1LIO TAVORA

'LIMÂJIlIO/eON •••Ão/.UICOM.I.io----------

ln4ISSAO DA ~IZAÇlIO aos F'lD:RES E SISTEMA OE GOVERNl
r:-r TlXTO!oIUSTIFICAÇlo -.

Dê-se ao art. S2 do AntE!projeto "Do Poder Executivo" a se

guinte redação:

Art. 52 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repúbll

ca exercerão o cargo.por·cinco anos.

tro, ou do Distrito Federal, ou entre as destes e as

da União;

g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro, a ho

mologação das sentenças estrangeiras e a concessão de

exequatur a cartas rogatórias, podendo as últimas ser

conferidas ao seu Pres.idente, nos termos do regimentci

interno

h) o habeas corpus, quando o coator ou o pacien

te for Tribunal, autoridade ou funcionário •

...J:..1!--i-o s a tos e s t e 1a .m s u .1 e i t o &
diretamente 11 jurisdição do Supremo Tribunal

Federal, ou se tratar de crime sujeito. 11

ainda quando houver perigo de se co~su 

mar a violência, antes que outro juiz ou

Tribunal possa conhecer do pedido.

i) os mandados de segurança e os mandados de

injunção contra atos ou omissões inconstl

tucionais do Presi~ente da RepúbLica, aos

JUS T I F I C A ç A O

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa

de emenda que oferece~os ao art. 12 desse Anteprojeto é válido,ta~

Qém, para justificar a presente Emenda.

_"-- -.J

mesma jurisdição em única instância, e
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Ministros de Estado, das Mesas da Câmara

e do Senado Federal, do Supremo Tribunal

Federal, do Conselho Nacional da Magis 

tratura, do Tribunal Federal de Contas,

ou de seus Presidentes, do Procurador-Ge

ral da República, do Defensor do Povo, bem

como os mandados de segurança impetrados

pela União contra atos de Governos estadu

ais ou do Distrito Federal;

j) a representação do Procurador-Geral da Re

pública, por inconstitucionalidade ou para

interpretação de lei ou ato normativo fede

ral, estadual ou municipal;

1) as revisões criminais e as ações rescisó 

rias de seus ·julgados;

m) a execução das sentenças, nas causas de sua

competência originária, facultada a deleg~

Será publicada a motivação da rejeição ou do acolhimento da argüi

ção de relevância.

§ 2Q-- A representação por inconstitucionalidade,r~

ferida na alínea "j" do item I deste artigo, será obrigatoriamente

encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, pelo Procurador-Geral~ua.!!

do feita por qualquer dos Poderes da União, dos Estados Membros ,

dos Municípios e governadores do Distrito Federal e dos Territ6

rios, pelo Diretório nacional de Partido Político ou pelo Conselho

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eJ virtude de delibera -

ção da maioria de seus membros".

JUS T I f I C A ç A O

A presente Emenda visa a restabelecer as competências

do Supremo Tribunal Federal.

I":'T--------------- TUTO/olUSTI'IC...çio----------------,

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto do Poder Judi

ciário, o seguinte artigo~

ção de atos processuais;

n) as causas processad~s perante quaisquer J~

ízos e Tribunais, cuja avocação deferir, a

pedido do Procurador-Geral da República,

quando decorrer imediato perigo de grave

lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às

finanças públicas, para que suspendam os

efeitos da decisão proferida e para que o

conhecimento integral da lide lhe seja de

e: Senador VIRG1lIO lAVORA

'L.INulotc:ONlldo/IUICOI"..lo----------
COMISSAO DA lRiANlZAÇPJ:l DOS PlD:RES E SISTEMA DE GOVERN:I

~
~

volvido;

11 - julgar em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última

instância pelo Superior Tribunal de Justiça

pelos Tribunais Superiores da União, se dene
oat6ria a decisão:

b) os mandados de segurança e os mandados de inju.!).

ção decididos em única instância pelo Superio

Tribunal d~ Justiça e pelos Tribunais Superi~

res da União, quando denegat6ria a decisão;

~) os crimes políticos;

d) as causas em que forem partes Estados estran-

geiros ou organismo internacional de um lado,

e, de outro, Município ou pessoa residente ou

domiciliado no País;

111 _ julgar, mediante recurso estraordinário, as cau

sas decididas em única ou última instância por

outros Tribunais, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado

ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato do Governo local

contestado em face da Constitu~ção.

§ 12 _ Caberá ainda recurso extraordinário, nos mes-

mos casos de cabimento- elo recurso especial previstos no art. 18, i-

tem III desta Seção, contra decisões definitivas do Superior Tribunal

de Justiça e dos Tribunais Superiores da União, quando o Supremo

Tribunal Federal considerar relevante a questão federal resolvida.

"Art. - O regimerito interno do Supremo Tribunal fede

ral estabelecerá;- observada a lei Orgânica da Magistratura Nacional,

o processo dos feitos de sua competência originária ou de recurso e

da argüição de relevância da questão federal."

JUS l I f I C A ç A O

A Emenda ora apresentada visa a restabelecer as fun _

cões plenas do Supremo Tribunal Federal.

e: Senador VIRG1LIO lAVORA

r;-r--------------- TEXTO!JU5TlfICAÇio,------ _

Dê-se ao art. 35 do Anteprojeto "Do Poder legislativo'

a seguinte redação:

"Art. 35 - Nos casos do artigo 22, a Câmara, na qual

se haja concluído a votação enviará o projeto ao Presidente da RepQ

blica que, aquiescento, o sancionará.

§ 1Q - Se o Presidente da República julgar o projeto,

no todo ou em parte, inconstitucional, vetá-lo-pa, total ou parcial

mente, dentro de quinze dias úteis, contados daquele em que o rece

ber, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente

do Senado da República ou da Comissão P~rmanente do Congresso Nacio

nal, os motivos do veto.



5 2º - o veto parcial somente abrangerá texto inte

gral de artigo, de parágrafo, de inciso, de item, de número ou de

alinea.

§ 3º - Decorrida a quinzena, o silênciao do Presiden

te da República importará sançaõ.

§ 4º - Comunicado o veto, o Presidente do Senado da

República convocará as du~s Câmaras para, em sessão conjunta, dele

conhecerem, considerando-se aprovado o projeto qu, €lento de quare~

ta e cinco dias, em votação secreta, obtiver dois terços de votos,

om ~ono rSmo~o nresente a maioria de seus membros. Nesse caso a
I!J lei será enviada para promulgação ao presidente da República.

§ 5~ - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido

no parágrafo anterior, o veto será colocado na Ordem do Dia, da ses

são imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação fi

nal.

§ 62 - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta

e oito horas pelo Presidente da República, nos casos dos §§ 3º e 42

o Presidente do Senado da República a promulgará e, se esta não o

fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado da Repú 

blica.

§ 7º - Nos casos do art. 23, após a aprovação final,a

lei será promufgada pelo Presidente do Senado da República.

§ 8º - No caso doi tem VI do art. 21 o projeto de lei

vetado será submetido apenas ao Senado da República, aplicando-se

no que couber o disposto no § 4º."

JUS T I F I C A ç A O

Com a apresentação desta Emenda damos seqüência à pe~

secução do objetivo já declarado quando do oferecimento de emenda

ao artigo 12 desse Projeto.
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JUS T I F I C A ç A O

Com a apresentação desta Emenda damos seqüência à pe~

secução do objetivo já declarado quando do oferecimento de emenda

ao artigo 1º deste Projeto.

f!l......__s_E_NA_D_O_R_V_I_R_GI_L_I_O_T_A_vO_RA -'l 1-I
tJ COMISSÃO DA ORGAN{ZA'êÃoo·D~~·P~;~·~E-S-E-S-I-S-T-E-MA--D-E-G-O-V-E-'1 N ' 300623-9

r.-r--------------- TEXTO/,lU5T1'ICAÇio------- ~

Dé-se ao A!'tigo 36 do Antep!'ojeto " Do Pode!' Legislati
vo" a seguinte r-e ôacâo :

"A!'t 36 - As leis complementa!'es somente se!'ão ap!'o
vadas se obtive!'em maio!'ia absoluta dos votos dos memb!'os das
duas Casas do Cõng!'esso Nacional, obse!'vados os demais te!'mos
da votação das leis o!'diná!'ias"

JUS T I F I CA ç Ã O

Com a ap!'esentação desta Emenda damos sequéncia e per
secução dos objetlvos já decla!'ados quando do ofereclmento de I

emenda ao A!'tigo 19 desse Projeto.

r::-r- TUTO/,/USTlfICAÇio_-'-- -,

f:r----S::cE=N'"'A.,-D=O=R-:-:V=I-=-R-=G-=I-L-=I:-:O--TÂVOORA
---------- llUTOIt _

lil Senador VIRG!LIO TAVORA

J'Lu"uO/eOMluio/ll!lC;OIfI..io----------

IDUSSIIO DA lllGANIZAÇIIO DOS PllElES:E SISTEMA OE GOVERt«l

~
~ J§"COMI SSÃO DA ORGANÍZACÃOo·DêfS'·poii'E~oE;::S;-:E,.....,S:::I:::S:::T:::E:::M..,.!A:-cD:::E=-G=O-V~E"'N 300624-7

'------------------~
r;r---------------TfXTO/"u'TIl·ICAÇio ~

Dê-se ao art. 34 do Ant eproje t o "Do Poder Legislati

vo" a seguinte redação:

"Art. 34 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara

será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação.

5 1~·- Se a Câmara revisora o aprovar, voltará à Ca-

sa iniciadora para que aprecie a emenda; se o rejeitar, será arqu!

vado.

§ 22 - O projeto de lei que receber, quanto ao mér!

to, parecer contrário de todas as comissões, será tido como rejei~'

~ado.

§ 3º - A matéria constante do projeto de lei rejeit~

do ou não sancionado, assim como a constante de proposta de emenda

à Constituição, rejeitada ou haviEla por prejudicada, somente poderá

constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, m~

diante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das

Câmaras, resslavadas as proposições de inpiativa do Presidente da

República.

Dê-se ao Artigo 37 do AnteproJeto" Do Poder Legislativo" a se
guinte redação:

" A~t ~7 - As ~ei~ delegadas serão elaboradas pelo Pre
sidente da,Republlca, Co~ssao do Cong!'esso Nacional ou de qual _
quer de Suas Casas.

Pa~ágrafo único - Não serão objetos de delegação os a
tos_da competenaia-exclusiva do Cong!'esso Nacional, nem as da com
petencia privativa da Cãmara Federal ou do Senado da República /
nem a legislação sobre:

a) a organização do Poder JuJiciário e do Ministério /
Público, a carreira e aSgarantias dos seus membros;

b) a nacionalidade, a cidadania, os direitos individu-
a~s, polít~cas e ele~torais;

c) o sistema monetárlo;
d) o orçamento;
e) matéria reservada ã lei complementar".

JUS T I F I C A ç Ã O

Com a apresentação desta Emenda, damos sequência e per
cução dos objetivos já declarados quanco do ofe!'ecimento de emenda
ao Artigo 19 desse ProJeto.
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[iJ....·_C_O_M_I_S_S_Ã_O_D_A_O_R_G_AN_I_Z_·~_ç_·Ã_·_~_"_;·_;_;_io_~_.~_.;_oE_'~_"_~_;==E==S=I=-S_ -T_-E_-MA_-_-_-_D=E==G=O=-V_-E_-_R~30 300625·5

=---_------- ~_TUTO/.luSTlfIC...çio----- __,

Dê-se ao artigo 38 do Anteprojeto" Do Poder Legislativo"

a seguipte redação:

Art 389 - A delegação do Presidente da República
terá a forma de decreto legislativo que especificará seu conte

.' .-
do~e os termos do seu exercício.

Parágrafo único - Se a resolução determinar a apr
ciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em vota
ção única, devada qualquer emenda."

J li S T I F I C A ç Ã O

Com a apresentação desta Emenda, damos sequência

e percução dos objetivos Ja declarados quando do ofereclmen

to de emenda ao Artigo 19 desse Proj7to.

AUTOll'---------------] EJ
SENADOR VIRGILIO TAVORA EMENDA

COMISSÃO DA ORGA~L;~~~Ã~, ..~~~..;:;;~~R-E-S-E-S-I-S-T-E-MA--D-E-G-O-V--, F 300626-3L-....:..::.::.:.:..:..:.:.::.....:..:..:.._...::---=- ---'
"" TUTO/olusTlr.cAçio----------------__,

Dê-se ao Artigo 39 do Anteprojeto " Do Poder Legislativo"

a seguinte redação:

Art'ô~ - No caso de delgação a comissão especial

sobre a qual disporá o regimento do Congresso Nacional, o pro
jeto aprovado será remetido ã sanção, salvo se, no prazo de

la dias de sua publicação, a mairia dos membros da Comissão
ou um quinto da Câmara Federal ou' do Senado da República reque
reI' a sua votação pelo Plenário.

J li S T I F I C A ç Ã O

Com a apresentação desta Emenda damos sequência

e percução dos objetivos já decla~ados quando do ofereclmento
de emenda ao Art 19 desse Projeto.

---- .

)~
• COMISSÃO DA ORGANIZXêÃ6"DO~/pÕDER'E-S-E-S-I-S-T-E-MA--D-E-G-O-V-E----'R (~

1';'1---------------- TEXTo/.luSTII"ICAÇio-- __,

Dê-se ao Artigo ~O do Anteprojeto " Do Poder Leglslativo" a seguinte
redação:

Art . ~O - O Presidente da República, em casos de urgência óu /
de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de des
pesa, poderá expedir decretOS-leis sobre as seguintes matérias:

I - segurança nacional;
11- finanças públicas, inclusive normas tributárias, vedada a cria-

'câo ou majoração de tributos;
§ 19 - Publicadàn texto, que terá vigência imediata, o decreto.lel
será submetido ao Presidente da República, ao Congresso Nacional,den
tI'O de vinte e quatro horas, contados da publicação;

§ 29 - Recebendo o texto do decreto-lei será este lldo em sessão con
junta do Congresso Nacional, no prazo máximo de tres dias úteis, con
tados do recebimento;

§ 39 - O Congresso Nacional aprovará ou rejeitará o decreto-lei no
prazo máximo de trinta dias, contados da leitura do texto;

§ ~9 - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo
anterior, o decreto-lei será~ como rejeitado;

§ 59 - A rejeição do decreto-lei importará a nulidade dos se~s efei
tos, salvo na hipótese do parágrafo anterior, quando as relações ju
rídicas surgldas com base no decreto-lei serão regulamentadas median
te lei."

J li S T I F I,C A ç Ã O

Com a apresentação desta Emenda damos sequência e percução
dos objetivos já declarados quando do oferecimento da emenda ao arti
go 19 desse Projeto •

DEPUTADO fElIflIQLE CóRDOVA

COMISsIIo DA DRGANIZACllo DOS PDDERES E SISTEMA DE GOVERt>D
.,,- TUTOt.lU'Tll'lCAÇio ...,

Acrescente-se dO Artigo 32, do Anteprojeto "Do Poder Execul!

vou p seguinte parágrafo:

§- Configurada a hipótese prevista no caput deste artigo e

nos casos em que O -Presidente da República presãde O Conselho de blinistros,

este será integrado pelos M,inistros de seu 'Gabinete, que terão direito a voz

e voto.

.:lJSTIFICAç/IO:

O parágrafo cogita de hipótese em que se configura interes

3cional relevante e/ou urgente. É, pois, recomendável que em

aso a iniciativa do Presidente da República ou a suá partl_

c o nas reuniões do Conselho de Ministros envolva os int~

g: de seu gabinete.

Sala de Sessões,

r.l---------- 'LUAl'llO/cOW.Slio/IUICOlllla10--------------,

C().fISslIO 'DA ORGANIZA 110 DOS POOERES E SISTOO DE GOVEOO
= TUTO/ ..u'T"IC~io----------------__,

Dê-se aa Artigo 22-, II, b". do Anteprojeto "Do

Pode~ JJ~iciário", a seguinte reda~ão:

b) na antigUidade o TribJnal somente p~1erá r~

cusar o juiz mais a,tigo pelo voto da maioria de seus me~bros•••

a indicaçãJ.

JLlSTIFICAÇ/íO:
~

É a solução adata~a na Constituiçã:J vig~nte e

incorporada no AntepToj~~o da Comissão Afonso Arinos. É, porta~
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to, e não só por isso, a melhor solução. De fato, se a metade e

mais um dos membros de um Tribunal julgam incoveniente a promE.

ção p~r antigUidade de um jJiz, é de se p7esumir que haj3 uma

W,--------------AUTOI!lc: DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

m---------- 'LUÁIlIO/cow.,lio'luaCOM.ldo

ê COMISSlIo DA ORGANIZA~1Io DOS PODERES E SISTEMA DE GOVB;J

forte razão e- por isso mesmo- suficiente para obstá-la. O 8.::!

mento de "quorum" para recusas é privilegiar que~ contra o qual

há r-azões para sofrê-la. Isto basta, no q'J3 se refere ao judic.!.

ário, para justificar a emendd.

Suprima-se do Artigo 15, "a" e "b", do Anteprojeto "Do Poder

Judiciário", a figura do Vice-Presidente da República e acresce~

te-se, na alínea "b", "Primeiro-Ministro".

Sala :le Sessões,

JUSTIFICAÇllo:

= TU10/olUSTI'ICAÇio ...,

,..,- AUTOIt--------------

DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

r:-r----------,-- JtLI:N""IO/çOMISl1o/.u.COIlllI..io----------~

C().1ISslIo DA OFlGANIZAÇIIO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

No Sistema Parlamentar de Governo há a figura do

"Primeiro-Ministro" e não deve haver a do Vice-Presidente da Rep.Q

blica.

sup-jma-se do .Anteprojeto':"00 Pode'r Judiciário", Seção I, Artigo 12,

o número VI.
Sala de Sessões,

JUSTIFICAÇllo:

'uulUo/cOlllUlo/lU-COIlI..lo------- _

Incluam-se, onde couber, no A~teprojeto "Do Poder Judiciário",

as disposições contidas no Anteprojeto Afonso Arinos referentes ao Conselho

Nacional da Magistratura.

flr-QE-PU-TA-DO-HE-NR--IQ-UE-C{-OROQ--VA- AOTO.-----------]@]
'----"'::.==..:.==:::...:==:....-------------' EMENDA

tJ I 300633-6"
I

..,. TuTotolU.TI'ICAÇio ...

Há necessidade inequívoca de dar-se eficiência e !

giliddde à prestação juisdicional para o desate dl)S litígios relatl

vos a estrutura fundiária dJ País, sobretudo quan:lo a reforma agr!

ria já não deve ser atí Lad.s , contudo , essa eficiência e agilidade r~

queridas nã~ recomendam a cria;ão de uma estrutura judiciária nos

mola,!s p7evist05 no antep70jeto. Será suficiente a adoçã~ da forma

prevista '0 Anteprojeto dd Comissã~ Afonso A=inos.

Sala de Sessões,

JUSTIFICAÇAO:

Embora com funções disciplinares que se distribuem P~

los órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional da Magistrat~

ra não deve ser extinto. Deve exiStir pelo menos como instância r~

cursaI.

~
~

DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

c().1IssIIe DA ORGANIZAÇ/IO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
(l.,.---------- 'LUAJIIO/COIII,aiO'IUICOIlIlIÃO

[i"j..- AUTOR

[-

= TIXTO/olUSTl'ICA;i.o ...,

Suprimam-se os parágrafos S2 e 92 , do Artigo 14, do AnteprE.

jeto "Do Poder Judiciário". Sala. de Sessões,

JUSTIFICAÇllO:

DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA
(!Jr------------- AUTOR

Com a emenda que visa a deixar ao regimento do Supr~

mo a composição.das seções, nã9 se justifica ~ permanência, no te~

to do Anteprojeto, dos parágrafos S2 e 92 do Artigo 14.

Sala de Sessões,
=---------------TUTOlolUITI'ICAçiO------ .....

Suprimam-se os parágrafos 12 • 22 , 32 , 42 , 52, e 62 , do

Artigo 14, do Anteprojeto "Do Poder Judiciário" e dê-se ao Artigo

14 a seguinte redaç§o.
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Art', '14- o Supremo Tribunal Federal será composto de

dezenove ministros, nomeados pelo Presidente da República, dentre

bacharéis em direito de not6rio saber jurídico e reputação iliba

DEPUTADO HENRIQUE C(ORDOVA

=--------- PLIMA'uo/COMlllIJio/IUICOMI••io-----------,

COMIS~O DA ORGANIZAÇ1l0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNd

~
~

da, ap6s aprovação pelo Congresso Nacional em audiência pública.
Incluam-se, onde couber, no Anteprojeto "Do Poder Judiciário"

JUSTIF"ICAÇ1l0:

Elimrna-se a figura do ministro de mandato tempor!

rio. Seria odiosa discriminação sujeitar-se ministros do Supremo

os dispositivos constantes dos Artigos 290, 291, 292, do Anteproj~

to da Comissão Afonso Arinos, referente às varas fiscais e agr!

rias.

JUSTIF"ICAÇ1l0:

detr!

rios é de se recorrer à solução do Anteprojeto da Comissão Arinos.

As varas fiscais são imprescindíveis hoje para proteger o cidadão

contra a voracidade estatal.

a dois regimes de aposentadoria, privilegiando-se uns em

mento de outros. Não há razão suficiente para tal.

A supressão dos parágrafos decorre da redação que se

propõe ao caput do Artigo,

Com a emenda que suprime os Tribunais e juízes agr!

Sala de Sessões, Sala de Sessões,

DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

CGlIss1l0 DA ORGANIZAç)!O DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERtll

Incluam-se, nas Disposições Gerais do Anteprojet~

"Do Poder Judiciário", o.nde couber, as disposições ccrrespondeg

tes aos Artigos 275, parágráfo único e 276, parágrafos 1" e 2"

do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos.

wr--------- 'L,.."IUO/COIiI.llÁo/IUICO... ulo

ê

mr------------AUTOlt
ê

Acrescente-se ao Artigo 11, caput, do Anteprojeto

"Do Poder Judiciário", o que segue:

( Art, 11- ".ao Poder Legislativo, a,6s compatib!

11za;lo de s~as'despezas com a receita ~revista ~o orçam3nto

globaL

~------_-------TrxT'O/oIU.TI,.C.Oio---------------,

r.-r--t-------- PLI•.úJo/COlil'.do/aUKO.,"Io-----------,

CGtIssAo DA OOGI\'lIZAÇ1b DOS POOERES E SISTEMA DE: roVERNO

m..------------AU,..- - - - - - - - - - - - -r: DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

JUSTIFICAÇ1l0:
JUSTIFICAÇllO:

O Anteproj9to consagra, quase que integ~almente ,

a gratuidade da pcestação juisdlcional. Logo, o o~ça~ento do

júdiciário preverá, a~enas, as suas despesas. Será, portan~1)

um o=çamento atí~ico. Os orçamentos da União e dos Estados é

São matérias relevantes e constitucionais que

devem ficar fora do texto da futura Constituição.

não

que p~everão as receitas, além das despesas globais. Surge, da~

que antes da remessa dos projetos de leis orçamentárias ao L~

gtsl~~lvo haja a compatibilização das despesas dos poderes que

não -têm receitas pr6prias, com as receitas do poder ao qual e§.

. tá.. afeta a tarefa de aprcpr íac-ae de parte do Prod'Jto Interno

Bruto para a execução dos serviços do Estado.

Sala de Sessões,

Sala de Sessões,

________---_ AU...'-------------

DEPUTADO HEN~IQUE CÓRDOVA

Subst ttua-se no Artigo 2", VIII, do Anteprojeto

"Do Poder Judiciário", a expressão "por voto de d(),g.s 'terços" pela

JUSTIFICAÇllo:

Convém, até por economia, que a ,representação judi

cial da União caiba ao seu MinistérIo Público •

Sala de Sessões,

Inclua-se, onde couber, no Anteprojeto "Do Poder Judiciário",

o dispos!tivo correspondente ao §3 do. Artigo 312 do Anteprojeto da Comi~

são Afonso Arinos.

...- ;-_ AUTO.'-------------

DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

~--------------TUTOI"1J5TlF.C"çio---------------,

~ ItLIlIt""10/cOII1Slio/IUICO••llio----------,

CGlISslIO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERtll

matJria absoluta";
JUSTIFICAÇ1l0:

Não há razão para o "quorum" qJalificado,

• Sala de Sessl5es,

"pelo vol.!b da

..
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w..-------------- "UTOIrc: DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA

w.---------- .I.IIiIAJtIO/cOM,ulo/.UICOIiIIUio

ê CCHIsslIo DA ORGANIZAÇ/lO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

de entr~~cla a e~trância, apuradas na dltlma, salvo quando por

merecimento para Trib~nais ou de juizes de Tribunais inferiores

para os superio;es obse~vado o seguinte:

Dê-se ao § 7Q
, do Artigo 14, do Anteprojeto "Do Poder Judie!

ário", a seguinte redação:
JUSTIFICAÇAo:

Art. 14-

§ 7Q- O Supremo Tribunal Federal terá, além do

Plenário, uma Seção Constitucional e uma Seção Especial, compostas

na forma que esta~elecer o seu regimento interno.

JUSTIFICAÇllo:

Nas promoções por merecimen':o, aOI)tar a soluçã:l

dada pelo Antep:ojeto é não valorizar'o mérito e retrogradar em

rela;ãJ a:l texto dd Constituição vigente. A e~enda visa, sint~

ticamente, aproveitando a maior parte do expresso no Anteproje~

to, valorizar o mérito e repro~Jzir o previsto no texto contit~

cional vigente, bem como a~olher o proposto no Anteprojeto da

Co~issão Afonso A=inos.,

HENRIQUE CÓRDOVA

Sala de sessões ,

[!J,.-----AUTO. ] §
W .LlNAflIO/cONISlÃo/.UICOMI..lo 3

EMENDA

[- CCHIssllo DA OOGANIZAÇllo DJS POOERES E SISTEMA DE GOVERI'll ) 00643.3,

Adotadas as seções previstas no Anteprojeto é de dei

xarem-se as suas composições para serem tratadas no regimento do

Supremo.

Sala de Sessões,

AlJ
TOIt--------------] EJ

DEPUTADO HENRIQUE CÓRDOVA ~A:
,.,.,.--------- PLIIIlÁNo/cOMIJ.lo/.UlCO••ulo------------, 300641-7,
'--=CCH:::.:I=sslI=.::O:...::DA..:...::ORGAN:=-::.:I::ZA::..::!:çIIO.::..:oo=S~POOERES_===_=E:...S:::I:::S~TEMA=..:DE:=..;GO=VERNO==__ ___J I

= TlXTO!.lUlTlflCAÇ10 -,

Sup:ima~-se dJ Artigo 22 , VI, do Anteprojeto "Do Poder

Judiciário" as expressões seguintes:

Art. 29-

cento".

Inclua-se, nas disposições gerais, onde couber, no

Anteprojeto" Do Poder Judiciário", o seguinte dispositivo:

por

cento".

§- Excetuadas as previstas nesta Constituição e no JUSTIFICAÇllo:

estatuto jurídico-aa Magistratura, são vedadas outras vincul~

Como está redigido o dispositivo co-is t a-rte :1.) Antepc.:!.ções ou equiparações a_~agistrados, inclusive quanto à reBuner~

ção. jato, ente~je-se q~e a dlfernç, de vencimento dJ5 juízes de uma

Artigo 269, do Anteprojeto da Comissão A~onso Arinos, justific~

-se por si s6 e é imprescindível no futuro texto constitucional.

JUSTIFICAÇIlO:

D dispositivo proposto correspondente ao §22, do

entrâ-.cia para a outra pode~á ser i,ferior a dez por cento e que

a diferença entre os venci~en':os dos juízes de óltima entrância e

os integrantes do rasoectivo Tribunal poderá ser, igualmente; inf~

rior a dez por cento, quandJ, em ambJs os casos, n:lS parece que o

legtslad,); p;etendeu estabelecer diferenciais idênticos, o~ seja,

de daz por cento.

Sala de Sessões,
Sala de Sessões,

DEPUTAQO HENRIQuE CÓRDOVAtJr------AUT
" J~

tJ 'LI••"O/.,."dO/....CO.'..io----------L~
COM!SS1I':l DA ORGANI Z 110 OOS POOERES E SISTEM!I DE GO'IER:'ll

w,-------------aUTOII:c= DEPUTAD~ HENRIQUE CÓRDOVA

1';'1--------------- TlXTO/,1UIlTI',CAÇl"o- , 1":'1,----------------TllCTO/..uSTl'le.çio.---------------~

Dê-se ao Artigo 2Q , 11, da A~teprDjato "Do Poder

Legislativo", a seguinte reda;ão:

Dê-se, ao Artigo 2Q , VII, do Antep;oj'ilto "Do Pcder Judiciário", a seguinte

redaçãoi

Art. 22_ Art. 22.

11- a promoção dos juízes, sempre volunt~ VII- a apJsentadJria com vencimen':os

ria, far-se-á por antigDidade e merecimento, alternada~ente e grais e reajustadas na mesma propo~ç~o, semp;e q~e fo~em majar~



172 • m. Comissão da Organização dos Poderes e SIstema de Govemo

JUSTIFICAÇ1\O:

aos setenta a'10S de idade O,J por invalidez comprovada e, facúl

tativa, aos trinta a~os de serviço, após dez a'los de efetivo ~

xercício n'3 judicatura; .

.' . 'l\rt. 92 - A Justiça de Paz, composta por cid!!
dãos eleitos pelo voto direto e secr2to, com mandato de quatro anos,
é competente para a habilitação e celebração do casamento, além de
atribuições conciliatórias entre partes litiQantes, mediante exptessa
recomendação do Juiz de Direito.

d,)s os vencimentos dos magistrados na ativa, será compuls6ria vo seguinte, que passará a ser o art. 92), renumerando-se os
quentes:

subse

Justi ficação

o acr ésc ímo , ãnsp í r ado no Anteprojeto da CO'11i,2.

ve.rtos, DesejarlOs q'Je a inflação se reduza a zero, mas sabemos que e~

ta éuma tarefa inexequível. Princtpa1'nE'.,ta no ·Brasil.

a continuida~e da poder aquisitivo ~e seus vencimen~os e evitar

as situaçoes constrangedoras que hoje existem e que ao invés de

pre:niarem os que trabalharam e, por isto, merecem o desca,so, ~

tão penalizando-os com redução do pode. aquisitivo de seus pro

são Afonso Arinos, é essencial para assegJrar aos

Sala da Sessões,

aposentados
A proposta, reformulatória do dispositivo «tine~

te ao Juizado de Paz, busca o aprimoramento daquela tradicional institúl
ção,dando-lhe como caminho, para sua constituição, o da eleição pelo
voto direto e secreto, não apenas por ser o processo mais democrátic~

mas, sobretudo, para que seja possível a escolha dos cidadãos mais
queridos e estim~dos da comunidade o que, sem dúvida, será de grande
valia no exercício das próprias atividades.

Esta emenda aumenta a competência usual! com a
acréscimo da atribuição d~ miss~es conciliatórias entre. litigantes,
por recomendação do Juiz de D~reito, tudo com o objetivo de descentr!!
lizar a atividade jurisdicional', colaborando com a desobstrução das
tão congestionadas lides forenses.

Acrescente~se ao art. 72 do ~apítulo I (do Poder Judiciá
rio) Seção I (Oisposições Gerais), do Projeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público, após a expressão \§l advogado:"~
fensor Público", mantendo-se inalterado, o art, nas enunciações resta~

teso

r.r--------------nxTO/,JUflTl'IC..Çii.O--------------....,

~
~.

.1

ASUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO •
INCLUA-SE NO ARTIGO 11, SEÇAO 111, DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO
DA SUBCOMISSÃO O SEGUINTE INCISO, RENUMERANOO OS DEMAIS QUE SE LHE
SEGUEM:

• COMISS1\D DA ORGANIZAÇ1\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN
= TUTO'..USTI'ICA/fÃO ....,

,- Auroll --,

[JDEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES
..,.., flLIMÁlIlIO/COMllli.o/IUlCOIlUUÃO----------,

• ART. 11 ( .•... )
111 - A autonomia municipal .•

Justi ficação

JUSTIFICATIVA

A autonomia municipal está assegurada na atual Constitui

ção em seu artigo número 15.
Esta autonomia precisa e deve ser mantida, em certos casos

até ampliada, já que o respeito ao Município é a essência do princí
pio federalista brasileiro. A tônica dos debates havidos em torno da
importância dos Municípios tem predominado entre os constituintes. É

necessário buscar mecanismos para a sua proteção e defesa e, sem dú
vida, meios nítidos de punição para as possíveis transgressões que •
se efetivarem contra a Município ..

Inserindo o inciso proposto, no artigo sob exame, sem dúvl
da, estaremos defendendo e protegendo os Municípios brasileiros de
eventuais atos do Poder Executivo que ameaçem a autonomia municipal.

Com isso, constituirá crime de responsabilidade do Presi·
dente da República os atos praticados contra a aútonomia municipal •
Entendemos que a não colocação do inciso proposto, na nova Constitui
ção, s6 poderá ser encarado como discriminatório e ameaçador ~os Mu
nicípios brasileiros.

Trata-se de medida necessária a adaptação do dispositivo
constante do art. mencionado com a grande conquista, inclusa no texto
do projeto da Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério'Público, r!
ferente à institucionalização da Defensoria Públic~.

Oesnecessária especificar justificações maiores quanto à
imprescindibilidade da presente emenda, que se fundamenta em razões
obvias e pacíficas.

Vale, todavia, sempre assegurar'~ue a Defensoria Pública,
instituída como se encontra no projeto em debate, representará a gran
de democratização da justiça brasileira, que dei;ará de ser elitizada~
como no momento se encontra, para ser facultada, também, à grande,maiQ
ria da população, constituída de pobres, carentes ou miseráveis.

~,sem dúvida, a formalização dessa imprescindível insti
tuição, dentro dos parâmetros do ordenamento constitucional, que hav!
rá de concretizar os anseios de uma j~stiça eficieAte, ~oderna e, sQ
bretudo, acessível a todos os brasileiros.

Judiciá
do Pod.er

Substitua-se o art. 82 do capítulo I (do Poder
rio), Seção I (Disposições gerais) do Projeto da Subcomissão
Judiciário e do Ministério Público, pela seguinte:

Art.~82 - Os Estados poderão instalar, mediante
propostas do Tribunal de ~stiça, Varas Distritais, com a subdivisão
do Fôro ' da Comarca' e-a definição da jurisdição territorial.

= TUTOI"uSTI'IC..çio ....,~
l~• J

____________ AUTOR _

Substitua-se a parágrafo único do art. 82 , do ~apítulo I
(do Poder Judiciário), Seção I (Disposições Gerais) do Projeto da Su~

comissão do Poder Judiciário e do Ministério Público,.pelo dispositi-

=_-------- I"LUÁ"lOlcOIlIIlJDI'U.COlfIU.to-----------,

COMISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E S. DE GOVERNO
= TuTottlUIT1P"CAÇio ...,

r= OEPUTADO SILVIO ABREU



m•CornIsaIo daOrganIzação dos Poderes e Slste~ de Governo • 173 .

Justi fi cação IIArt. 39 •••..••••••••.••••••.••••.••••

!" 00"';'0'0" mA~" 'I -I
~ ~ 'l.lIrfÂ"'O/CONIIJiO/tulcOl:mldo--

j
300650-6

C LD,tI/r:".?6tb nA QR6. firo fbn 6 251 \)f WI/M~.'lJf) .
.".,,_--------------- TUTO/~()llTI..ICAÇio----__-_----_,_--,

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICI~RIO E DO MINIST~RIO

PÚBLICO
EMENDA N2

Redijam-se o § l~ e suas alínea"s "a" e "b" do art. 39

na forma seguinte.

O defensor Público da Justiça Militar Federal está absurdamente exclu~

da composição do Superior Tribunal Militar, corno se observa ~a.atual c~r~a constã
tucional (Emenda constitucional nº 1/69) que dispõe que os MInlstros CIVIS do STM
serão escolhidos pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos,
sendo 3 de notório saber jurídico e idoneidade moral, com prática forense de mais
de 10 anos e 2 auditores membros do Ministério Público Militar, de comprovado sa-

b . ídí (Art 128 §lº alíneas a e b). Tal dí sposição é repetida no Art. 7ºer Jun lCO. , _ _
4 2º alíneas a e b da ~ei de Organização Judiciária Militar (O. L. nº 1003 de, --
21/10/69) .

Nos termos do Art. do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, sugerimos para efeito de elaboração de ElIlenda Constitucional: Ao ,
Relatório da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Rúblico.

Os Ministros Civis do Superior Tribunal Militar serão escolhidos pelo
Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, sendo:

a) de notório saber jurídico e idoneidade moral, com prática forense
de mais de 10 anos; e

b) auditores, advogados de ofício (defensores públicos) e membros do
Ministério Público, todos da Justiça Militar; de comprovado saber jurídico.

.J.J5TIFIAÇAO

JUSTIFICAÇÃO

O defensor Público da Justiça Militar Federal está ab
surdamente exlu!da composição do Superior Tribunal Militar, corno
se observa na atuai 'carta Constitucional (Emenda Constitucional
ng 1/69) que dispõe que os Ministros civis do STM serão escolhi
dos pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35
anos, sendo 3 de notório saber jur!dico e idoneidade moral, com
prática forense'de mais de 10 anos, e 2 auditores membros do Mi
nistério Público Militar, de comprovado saber jur!dico (Art. 128

§ 19; al!neas A e ~). Tal disposição é repetida no Art. 7g 42 g,
al!neas A e ~ da Lei de Organização Judiciária Militar (D.L. ng

1003 de 21/10/69).

A ramifIcação do Poder JudIciárIO, no âmbito. da
União, ImpÕe simetria dentro do Ministério Público da União.

JUSTIFICATIVA

A igualdade de tratamento que deve existir entre os
membros da Administração da Justiça (Juiz, Promotor, Advogado)
precisa ser ratificada na nova Carta Magna, eliminando, assim
a inJustificável disparidade de tratamento dispensada ao Defen
sor Público da Justiça Militar na atual.Constituição. O~direito

assegurado ao Auditor e ao membro do Ministério Público Militar
deve ser estendido ao Advogado de Of!cio da Justiça Militar, pois
este, corno defensor que é do jurisdicionado e~ nada é inferior
aos seus iguais da distribuição de Justiça.

Para corrigir es~s anomalias e evidente discriminação,
contra laboriosa classe dos Defensores Públicos da Justiça Ças
trense que tem uma_longa existência de 67 anos, propomos aos no
bres Constituintes que se acrescente à alínea B junto aos audit2

res e promotores militares o Defensor Público (Advogado de of!
cio) da Justiça Militar, de quem se exige o mesmo concurso públi
co de provas e t!tulos, a mesma seleção e capacidade funcional ,
os mesmos atributos de ordem moral e intelectual que se reclama
da magistratura e do Ministério Público, corno membro 1eg!timo do
chamado tr~pé da Justiça.

§ 19 - Os Ministros civis serão escolhi
dos pelG Presidente da República dentre cidadãos maio
res de 35 anos, sendo:

a) de notório saber jur!dico e idoneidA
de moral, com prática forense de mais de dez anos; e

b) auditores, advôgados de of!cio (de
fensores públicos) e membros do Ministério Público, t2'
dos da Justiça Militar, de comprovado saber jur!dico."

1=11,OMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
~

Subcomissao do Poder JUdiciart.'iTo!.,u.~~..~~n=i.::s-=t-=e=r=i-=o-=P-=üb=l;.::i:.:co:..:.. __,
EMENDA SUBSTITUTIVA DO INCISO I, DO ART. 43
DO CAPÍTULO lI, DO MINISTÉRIO p,ÚBLICO

Substitua-se, no art, 43, a redação do inciso I, pela.seguinte:
Art. '43 - ••••• , •• , ••••••••••

I - M~nistérIo PúblICO da União, integrado pelo Ministério
Público Federal, pelo MinIstérIo PúblICO Eleitoral, pelo Mi
niatér10 pú~~~:o do ~rabalho e pelo MInistéri~ Público Mili
tar, que exercerão suas funções junto aos TrIbunaIS e JUIzes
Federals, aos Tribunais e Juizes Ele1torais, aos Tribunais
do Trabalho e aos Tr1bunais e Juízos Militares, respect1va
mente. O Ministério PúblICO Federal exercerá também suas

funções Junto à Justiça Agrária e ao Tt1bunal de Contas, da
Unlão .

.- AUTOllt---------------tJ SEN~R L~OPOLDO PEREZ

r:-r---------- 'LINÀIlIO/COUlsslo/IUICOIllIIlSio------------,

~
~

A proposta de criação das Varas Distritais ence~

ra a obra de descentralização da própria Justiça, que passará a exi~

tir na periferia dos grandes centros urbanos ou em regiões longínquas,
objetivando, sobretudo, desfazer o impiedoso congestionamento proce~

sual tão vivenciado nos grandes foruns. Importante ressaltar que a V~

ra Distrital, como qualquer outra Vara Judicial, será composta de J~

iz, Promotor, Defensor, Cartório e Oficiais de Justiça fazendo ames
ma justiça, examinando, sentenciando e executando sentenças. Ademais,
será o caminho correto à descentralização da justiça sem a necessida
de da criação de justiças díspares ou pequenas, que nem mesmo podem
executar suas decisões e, sobretudo, com grave risco de desprezo ao

rito processual escolhido pelos códigos, atuais e futuros, como cons~

quência do aprimoramento jurídico secular.

Para corrigir essas anomalia e evidente discriminação contra laboriosa

classe dos Defensores Públicos da Justiça Castrense que tem urna longa existência
de 67 anos, propomos aos nobres Constituintes que se acrescente à aline: ~ junto
aos auditores e promotores militare~ o Defensor Público (Advogado de Of~CIO) da
Justiça Militar, de quem se exige o mesmo concurso público de provas e títulos, a
mesma seleção e capacidade funcional, os mesmos atributos de ordem moral e intelec-

I- tual que se reclama da magistratura e do Ministério Público, como membro legítimo

do chamado tripé da Justiça.
A igualdade de tratamento que deve existir entre os membros da Adminis

tração da Justiça (Juíz, Promotor, Advogado) precisa ser ratificada na nova carta
Magna, eliminando, assim, a injustificável disparidade de tratamento dispensada
ao Defensor Público da Justiça Militar na atual Constituição. O direito assegurado
ao Auditor e ao membrcl dei' Ministério .Público Militar deve ser estendido ao Advoga
do de Ofício da Justiça Militar, pois este, como defensor que é do jurisdicionado
em nada é inferiro aos seus iguais da distribuição de Justiça.

RITA CAMATA

,..,... I"L.U,,"lo/COlollSlio/aulcOlullio-----------

f!J COMISSAO DA ORG. DOS PDD. E SIST. DE GOV~RNO~
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Considerando-se que o proJeto preserva a especia

11zação da Justiça, de que resultam os diversos ramos da Just1ça
da' União, igual e necessariamente há que preservá-la no tocante

ao Min1stério Públ1co que junto a esses ramos atue.

A observânc1a de tal simetria mais se impõe, con

siderando-se que o anteproJeto consagrou a especialização do Po

der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a JUSt1

ça Mil1tar, como também cr1ando a Justiça Agrária.
I • f\

Vertf1ca-se, portanto, no anteprojeto, uma contra-

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justiça da União; de outro, a concentração indistinta do Mi

nistério Público correspondente.

Logo, de'duas uma: ou se unifica a Justiça da

União - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em

face do Ministério Público.

va dos agentes estata~s - constitu1 m1ster que extrapola em rnu1to

o âmbito dos critér10s de mera admin1stração. A relevância dos

bens, interesses e serviços que ela envolve, outross1m, exige 

como, aliás, se eX1ge para a tutela dos denominados interesses

difusos que seja atribuída, na defesa federal, à única 1nst1

tuição apta, normativa e f1losoficamente, a esse indelegável ofí

C10.
O anteproJeto, entretanto, ignorando essas consi

derações, veda ao Ministério Público Federal a representação JU

-dicial das pessoas de d1r~0 PÚbhic~Vale dizer, retira da

órb1ta das atribuições do Ministério Público Federal a represen

tação jud1c1al da União, deixando-a ao desamparo da defesa que

atualmente lhe é dada, a qual é exercida com 1~veJável indepen

dência, porque·compromet1da apenas com a lei e com os valores ba
silares da nacionalidade.

É necessário, em razão disso, restabelecer, quanto
ao M1nistério Público Federal, a titularidade para a representa
ção Judicial da União.

Justamente por abrigar o Ministério Público Fede
ral, dentre suas excelsas funções, a representação judicial da

Nação Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita
e se benefic1a dos pr1ncípios que 1nformam a atuação do custos

leg1s (fiscal da lei), como sejam a independência funcional, o

compromisso cqm a legalidade e o desassombro em face dos podero

sos que exorbitam tant~ dentro quanto fora da Administração
Públ1ca.

~
~

..... AUT••---------------

..,.., 'LUÂluo/c:OMlllio/.Ulc:Olllllio-----------,

• MISSltO DA ORGANIZAÇltÓ DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Subcomissão do Poder JUdiciãr~gT.',ufl~lCm.nistér:..:i!::o~p~úb~l~i:.::C:::o~-------"l

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 55

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO PODER JUDICIÁRIO

E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

l: SENADOR LEOP?LDO PEREZ

_- AUTOIl -,

ou se unifica a Just1ça da

ou se restabelece a s~metria em

JUSTIFICATIVA

prestig1adas e

atribuem ao Mi
representar em

Não é por outra razão que as mais

democráticas Constitu1ções da era contemporânea

nistério Público, com exclusivldade, o encargo de

juízo o Estado Nacional.

Nos Estados Un1dos da América - fonte primord1al
do const1tucionalismo brasileiro - embora sem previsão na Carta

Magna, o Attorney General exerce tanto a representação da União

em Juízo quanto as funções de fiscal da lei, em um s1stema em que

a reverência à Lei Ma10r encontrou e mantém sua mais elevada con
sagração h1stórlca.

Pelo visto, não é por mera cOinC1dência, ou por

simples tradição,-que as funções de representante do Estado e da

Socledade, justamente com a de fiscal da le1, se colocam sob a

responsabilldade de uma instituição única, ? Min1stério Público,

tanto na Nação berço do moderno const1tucionalismo, como em ou
tras em que a democrac1a velO a ser conquLstada quando Já se vis

lumbravam as novas perspect1vas que o ano 2000 abrirá para a hu
manidade.

Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so

beran1a popular e o lnteresse públ1co, como bases da organização
constituc10nal. Diante d1sso, fác1l é perceber-se que somente uma

institu1ção def1n1da a nível const1tucional, atuando com 1ndepen

dência e sob o pr1ncípio da legalidade - vale dizer, orientada
pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com
necessária ef~cácia e sem l~mitações discricionárias, a flel de-

tesa do interesse púb11co, de que é titular o Estado de Dire1to,
em nome da Nação a ele subJacente:

É oportuno lembrar, bem a propósito, que o ante
projeto elaborado pela Com1ssão Provisória de Estudos Constitu

cionais, instituída pelo Decreto n2 91.450/85 e que contou com a
presidência do ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exi-

be, no art. 312, § 32 , normas substancialmente semelhante àquela
ora sugerida. {\

É o que sé vê nas Const1tuições da Colômbia (v.
art. 143), da Gréc~a (v. art. 90, n2 1), de Honduras (v. arts.

229 e 231), do México (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique

(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v.

art. 2502, ítens 1 e 3).

DO ART. 45, DO

A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da
no projeto, impõe simetria dentro do MinistérioUnião, mantida

Públ1co da Un1ão.
A observância de tal ,simetria mais se impõe, con

siderando-se que o anteprojeto consagrou a espec1alização do Po
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi

ça Militar, como também criando a Justiça Agrár1a.
Verifica-se, portanto, no anteprojeto, urna contra

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ram1f1cação

da Justiça da União; de outro, a concentração 1ndistinta do Mi

nistério Públ1co correspondente.

Logo, de duas uma:

União - o que não teria sentido 

face do M1nistério púplico.

Modifique-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotando-se a

segu1nte:
111 - O exercíc10 de outras funções que lhe forem atr1buídas por

lei, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação Judic1al e consultor1a Juríd1ca das
pessoas jurídicas de d1reito públ1co, salvo, quanto ao

Ministério Público Federal, a representação judicial da

União Federal.

Suprima-se o art. 55
JUSTIFICATIVA

MISs1\:O DA ORGANIZÁ 1\:0 DOS PODERES E SISTEMA DE

Subcomissão do Poder Judic • ;,QT<fil'"R9IClQ;1.,!U.sJ:'eJ::uu=~u::<:l::---~__::_::_-.....,
• EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO 111,

CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo

printíp~o da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos

administrativos e a responsab~11dade civil, penal e administrat1-
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EMENDA

300656-5

111, DO

W ""TOII

~ CONSTITUINTE BONIFAcIO DE ANDRADE

CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

~
~

-=------------AUTOII------- _

• ,u:..ÁIIIIO/c:O..I,.lo/.u.co.."do---- ~

OMIssKo DA ORGANIZAÇKo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
Subcomissão do Poder Judiciár,\9r.J'lu.'i1Ro.liiJ,,.,n"'i"'-'t"'é"'r'""'-"'--"P'-'-"""......,QL ~

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 54,

DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

l!J SENA~R LEOPOLDO PEREZ

Substitua-se o art. 54, pela seguinte redação:

Art. - ' Os atuais ocupantes de cargos do Ministério Público

Junto ao Tribunal de Contas da União passarão a inte

grar a carreira do Ministér~o Públ~co Federal, na forma

que a Lei Orgânica do Ministério Público da União esta

belecer" •

JUSTIFICATIVA

Anteproleto Emenda
Ju~z Federal 12 15
M.P. Federal 03 04
Advogado 06 04
Magistratura e M.P. Es- 06 04
tadual,D.F. e Terr1t.

Altere-se a redação do art. 19, adotando-se a seguinte:
Art. 19 O Tribunal Superior Federal compõe-se de vinte e

sete Ministros vitalícios, sendo quinze dentre

juízes federais, indicados'em lista trípl~ce pelo

próprio . Tribunal; quatro dentre membros do Minis
tério Público Federal, indicados em lista tríplice

por seus pares; quatro dentre advogados com notó
rio saber jurídico e dez anos de exercício prof~s

sional; e quatro dentre magistrados,ou membros do

Ministério Público dos Estados, do Distrito Fede

ral e dos Territórios, indicados em lista tríplice

pelo próprio Tribunal, nomeados pelo Presidente da

Repúbl~ca, depois de aprovada a escolha
,I' tçt;r>7' .P~·Íl F ~ _e~pp l

- 2> 3 .
JUSTIFICATIVA

A emenda proposta, mantendo a sistemática vigente

da composição do Tribunal, promove pma distribuição mais eqüita

tiv,a das vagas, permitindo uma represent~tividade mais equilibra

da entre os segmentos que deverão integrar a Corte de Justiça.

Visa, ass~m, a preservar a distribulção de vagas

do Tribunal por quintos, que é a sistemát~ca tradicional e histó

rica e que tem demonstrado, através dos anos, ser a mais repre

sentat~va.

ora proposta:
O demonstrativo aba~xo revela o acerto da emenda

ou se unifica a Justiça da
ou se restabel~ce a simetria em

a ramlficação do Poder Judiciário no âmb~to

proJeto, impõe simetria dentro do Min~stério

A atribuição, ao M~nistério Públ~co Federal, de

funções junto ao Tribunal de Contas da União impõe a necessidade

de d~sciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atuais
ocupantes dos cargos de Ministério Público. junto a essa Corte.

Por outro lado, ~nadm~ssível é 'a ~ntegração dos

membros dos Ministér~os Públicos do Trabalho e M~litar, ao quadro

de carre~ra do M~n~stério Público Federal - como estabelecido no

artigo emendado.
É

União 

face do

que

da União, mantida no

Públ~co da União.
A observância de tal simetria mais se ~mpõe, con

siderando-se que o anteproJeto consagrou a especialização do Po
der Judiciário·no âmb~to da Un~ão, não só restabelecendo a Justi-

ça M~l~tar, como também criando a Justiça Agrár~a.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra

dição ~,ser nece~sariam~te superada; de um la~o, a ramificação,
da Just~ça da Un~ão; d~ ~utro, a concentração ~nd~stlnta do

Ministério Público correspondente.
Logo, de duas uma:

o que não teria sentido 

Ministério Público.

EMENBA MODIFICATIVA DO ARt. 32 , DA SEÇÃO I, DO CA

PÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

Além d~sso, a emenda obJetiva evitar que, através

da participação na escolha de membros do Ministér~o Público, o

Tribunal venha a inibir, por qualquer forma, ~ atuação dos mem

bros da ~nstituição que, oficiando perante ~le, são candidatos

. naturais às vagas de que se trata.

Público
OMIssKo DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE
Subcomissão do Poder JudiciárTlgoltusHRc4çWj-'::n""~::s=.t!::;e=:-.=.r=io:o~~:.=.c=.=:~ . __,

j!J
•i

~OON"','mNTE .om<", OU'O"'''' ) 'I -I
..,., 'uH..mo/eouls3io/su.CONI~sio-----------, 300655-7

GOVERNO

no art. 21, a redação da alínea ~,adotando-se a se-

~
~GOVERNO)

Públ~co

as vagas reservadas ao Ministério Público Federal e Ad

vogados serão preenchidas na forma do art. 19, devendo

recair a escolha dos Advogados, sempre que possível, em
militantes na respect~va região.

Altere-se,

guinte:
Art. 21 

a)
b)

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Tt:X'fo/,lUST1'ICAÇAO---'-':..:;.:==-=--==== ~

EMENDA MODIFICATIVA DA ALÍNEA B, DO ART. 21

DA SEÇÃO 111, DO CAPÍTULO DO PODER JUDICIÁRIO

l!J AUTOlllê CONSTITUINTE BONIFJ\CIO DE ANDRADAModifique-se a redação do art. 32 , adotando-se a seguinte:
Art. 32 _ Nos Tr~buna~s, reservar-se-á um qUlnto dos lugares para

membros do Ministério Públ~co, co~ malS de dez anos na

carreira, e advogados, de notório saber jurídico e re
putação ilibada, com malS de dez anos de experiência
profissional, escolh1dos pelas respect1vas classes em

lista tríplice, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo,

depois de aprovada a escolha-liZ _oi!-C. !!I" pelo
Poder Legislativo competente i lY\.<i><> b'11.~,,,,," 4.- 1..'_'.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a evitar que, através do poder de

escolha dos membros do Min~stério Públ~co, os tr~bunais venham a

inibir, por qualquer .forma, a atuação dos membros da instituição
que, atuando perante ele, const~tuem a cl1entela orlginária da

E:scolha.

JUSTIFICATIVA

Quanto aos me~bros dó Ministério Público Fed~ra),

,o texto emendado não se compat.Lba l iza com o carái:er nacional e
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unitário da sua organ~zação em carreira. Por isso, não há como se
possa ~eparar, per regiões, o conjunto dos cargos nela integra
do;;.

f:DEPUTADO JORGE HAGE

Daí, a.necessidade da emenda proposta.
m,---------------- TUTO'olUSTIf'ICAÇio -.

CAPÍTULO .• :
DA PRESIDÊNCIA

PJ AV10Jt

s r CONSTI:rUINTE BONU!CJ:O DE ANDRADA

mais apropriados.
Compatibilizar com as formas proprostas nos locais

10, a expre.!
"atendido o
de cada um'!..

do Artigo
expressão
indicação

.JUSTIFICATIVA

Substitua-se, no Inciso IV
são "após aprovação do Senado Federal". pela
disposto nesta Constituição quanto à forma delê]'''IEHÁI\ID/ço''I$S~o/su'CO''lssio,----_-:- -., 300658-1.

MISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO ,
Subcomissão do Poder JUdiciárir'tXT~/JJ1P",,~tJ1istérioPúblico

EMENDA ADITIVA AO § 29 DO ART. 43,
DO CAPÍTULO 11. DO MINISTÉRIO 'PÚBLICO

Acrescente-se no art. 43 as seguintes expressões ao § 22.
§ 29 - •••••••••• , observados os princípios da representativida

de, transitoriedade e rotatividade,;V-V- /;>'J-"-'-'.Lv-~.

JUSTIFICATIVA

Como p!essupostos da boa administração do Min1sté
rio Público - pautada pelos princíp10s democráticos, por sua in
dependência e pela responsabilidade dos seus órgãos - impõe-se a
desconcentração de poderes, a participação de seus membros no
processo decisório, bem como a distinção entre os órgãos de admi
nistração e de execução das funções instituciona~s.

Com isso. preserva-se a autonomia funcional daque
les órgãos, evitam-se interferências de uns nas atr1buições de
outros e asseguram-se os Rrincíp10s da representatividade, da
transitoriedade e da rotatividade na composição dos órgãos cole
giados da administração superior, sem os quais os instrumentos de
controle externo da instituição podem se tornar ineficazes.

r= nXTo/,JusTlPICAÇio .....

CAPÍTULO .••
OA PRESIDÊNCiA

Suprimam-se do Artigo 10·os incisos lI, 111, VIII
e X.

Substitua-se a redação da alínea ~, do inciso I, do art. 45, pela
seguinte:

.JUSTIFICATIVA

Trata-se de atribuições que não cabem para. o Pre
sidente em um governo de tipo parlamentarista. Se ele aprecia e apr~

va o plano de governo e o orçamento. de duas uma, ou faz em caráter
meramente formal ou,. de fato, se compromete com uma determinada linha

: de governo, e portanto com o "Governo". A eventual reprovação ou rec.':!.
sa o atingirá, e com isto frustra-se toda a lógica do sistema. Parec!
-nos que a supressão destes Itens é essencial, desde que se tenha a~

mitido a preliminar de que o Presidente não'l! integrante do "Governo".
conforme emendas anteriores da nossa autoria. ,

Quanto ao inciso VIII, também não cabe ao Presiden
te a iniciatlva do processo legislativo, até porque nada deve hav~r na
esfera de sua competência que exija ,lei.

No que se refere ao inciso X. parece claro que o '
poder de veto representa o confronto, que não se coaduna com a figu
ra do Presidente perante o Parlamento. No máximo puder-~e-ia admitir
o pedido de reconsideração (da Constituição Portuguesa)

DOI,

JUSTIFICATIVA

promover, determinar ou requisitar procedimentos ou
atos administrativos ou policiais pertinentes ao exer
cício de suas atribuições.

Art. 45 
I a)

b) -

~ "UfC)1t
~ CONSTITUINTE BONIF!CIO DE ANDRADA J8 ,,·
• '---------, 300659-0
O~IISSÃO DA ORGANIZAÇí\:O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
Subcomissao do Poder Judiciário e o Min1stério Público=-- ---:=~=_='~::::;;,::::.:::T~XTO/..usTlrteAç...o~:,:.::;:.:,:::=::=-~::::::~= .,

EMENDA SUBSTITUTIVA DA ALINEA B, DO INCISO

<-:1.--------- 'UI'ilÂIIlIO/cOMISs!O/sUICOMISSÃO

p exercício das atribuições do Ministério Público
requer providências prévias ou paralelas às ações que deva ptom?
ver. Sem o poder de determiná-las o Ministério Público estará
desprovido dos meios' e instrumentos inispensáveis a vencer a
eventuais resistências à consecução dos seus objetivos.

A redação que se pretende substituir é excessiva
mente restr1ta, pois não alcança as inúmeras providências neces
sárias ao exercíc10 das funções do M1nistério Públ1Co, antes ou
no curso das ações cíveis ou penais que deva promover ou tenha
promovido.

f=DEPUTADO 30RGE HAGE

r=---------------,u,To,,JUST\'\c.çltl ~-----------_.,

Limitar as prerrogativas do Ministério público,
como feito no texto a ser emendado, é subtrair-lhe as condições
mínimas, indispensáveis ao exercício de Suas funções e ~o cumpri
mento de seus deveres legais.

CAPÍTLLO '"
DA PRESIDÊNCIA

Suprima-se o Inciso XXIX do Artigo 10.
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JUSTIFICATIVA JiUSTIFICATI"l\

o descabimento do dispositivo é total em um regl
me Parlamentar. Além de descaracterizador, é um convite ao confron
to, verdadeira "armadilha" institucional.

Não cabe, a rigor, nem mesmo a previsão de Proje
tos que alterem "a estrutura dos poderes", porque se isso ocorrer,
será inconstitucional. Admitind~, ~ém, que o Nobre Relator tenha
entrevisto alguma razão suficiente para prever a hipótese, queremos
eliminar pelo menos a expressão "afetem o equilíbrio", porque isto
nos parece mais grave, na medida em que é demasiado ampla, podendo
dar margem a interpretações extremamente flexíveis.

,."., TEXTO/JusTlP'lCAÇÁO---------------,

CAPÍTULO ••.
DA PRESID~NCIA

~EPUTADO JDRGE HAGE

~ PUHÁftIO/CONISSÂO/SUICO.. ,Sdo

e.r..MISSÃD DE ORGANIZAÇAO DOS PDDERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

Redija-se assim o Inciso XIV do Artigo 10: CAPÍTULO •.•

XIV _ Celebrar tratados, conveções e atos inter

nacioQais, após aprovação do Senado.

DA PRESIÔENCI"A

JUSTIFICATIVA

Substitua-se no Artigo 52 a expressão "vedada a r~

eleição" pela expressão "permitida a reeleição por uma dnica vez".

Compatibilizar com proposta vitoriosa na Subcomi~

são mais específica para o assunto, que é a de Poder Legislativo. JUSTIFICATIVA

Não vemos porque, uma vez implantado o Parlamenta
rismo, e dando-se ao Presidente da Repdblica, a função de éhefe de E~

tado, e não a de Chefe de Governo, proibir a sua reeleição.

= ."TO. _

1":""1--------- J'L.EHÁ~IO/cOIl15sÃo/tUIlCO...,Ssio----------...,

• Q\1ISSÃO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

,."., TUTO/JU5TlfICAÇÃO---------------,

CAPÍTULO •..
JIT.-B

" DA PRESID~NCIA " ,.".,_-------------- T1EXTO/JUSTI',CAliAO'----------------,

Suprima-se o Artigo 12 , renumerando-se os démais.
CAPÍTULO •..

DA PRESID~NCIA

Suprima-se no inciso I do Artigo 10 a expressão
JUSTIFICATIVA ti e exonerar"

A mesma da Emenda referente à Organização e denoml
nação dos Capítulos do Anteprojeto.

O Capítulo fica perfeito se iniciado pelo atual '
Artigo 22, que ~assa a ser o 12.

JUSTIFICATIVA

Não tem cabimento, em regime parlamentarista, a
exoneração do Primeiro Ministro e dos Ministros pelo Presidente da
Repdblica.

"TIL -.8

Suprima-se o Art. 46 e seu parágrafo.

CAPÍTULO .•.
DISPOSIÇOES TRANSIT6RIAS

f:DEPUTADO JORGE HAGE

=---_---- TtxTdIJUSTlfICAÇÃO _

~
~

TUTO/olU5TlfICAÇÃO'----------------,

,- "UTO"' _

CAPÍTULO ••.

DA PRESIDÊNGIA

Suprima~se no inciso XXVI do Artigo 10 a expres
silo "ou afetem o equilíbrio".

= 'LfNÃR10/CoW.s;Ão/aUIICCUISSÃO-----------,

• COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

tJDEPUTADO JDRGE HAGE
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JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

Trata-se de consequência da nova redação propos
ta ao artigo anterior.

atuais Poderes,
da sua função e

É preciso prevenir a hipótese de que algum dos
ou mesm~ a Comissão de Transição, possam extrapolar
desfigurar os sitema adotado nesta Constituição.

=---------------nXToIJUSTIFICAÇio -, lll_B

-,

..

,- ,I,UTOII _

r:-r n:XTOIJUSTI'ICaçio -,

r:-r--------- PI.EHARIO/CONlssio/suacOIil.ssÃO-----------,

• COMISSÃO DE. ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

-nr-B

CAPÍTULO .•.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

(!J I'LI!HÁ1\IO/COI.IlSS"O/suecoausdo

~COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

(JDEPUTADO JORGE HAGE

Redija-se assim o Art. 45:
"Art. 45 - O disposto nesta Constituição relativ.§.

mente ao Sistema de Governo Parlamentarista entrará em vigor a partir
do encerramento do mandato do atual. Presidente da República e com a
convocação das eleições presidenciais na forma prevista nos Artigos
3g e seguintes do Capítulo '" Da Presidência".

JUSTIFICATIVA

CAPíTULO ••.
DO GOVERNO

Acrescente-se um Parágrafo 42 ao Artigo 14.

§ 42 - Até a aprovação de seu plano de governo
o Primeiro-Ministro e seu Conselho de Ministros limitar-se-ão à

prática qos atos estritamente indispensáveis à gestão rotineira I

dos serviços públicos.

r;-r---------------TUTOIJUSTI'ICAÇio----------------,

JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO ...
DO GOVERNO

~
~

Suprima-se, no Art. 27, a expressão:
"dentre os membros do Congresso Nacional que se

jam", subst~tuindo-se a mesma pela palavra "entre" e, mais adiante,
após a expressão "brasileiros natos", substitua-se a palavra "e"
pela palavra "que".

É preciso evitar que se use o poder para influir
sobre os que vão decidir da permanência ou não de um Governo (já'n~

meado)

l!J '\UTOII

(-DEPUTADO JORGE HAGE .nr -.0

Não podemos cometer o gravíssimo erro de sacrifi
car a oportunidade histórica da adoção de um sistema de governo real
mente Parlamentarista coerente, consistente e seguro, apenas para a
comodarmos situações conjunturais. É literalmente impossível decidi~

-se com isenção e racionalidade, com os olhos num horizonte mais la~

go e distante, como exige a seriedade e profundidade desta questão ,
se pe~mitirmos que os interesses óbvios e inevitáveis dos atores pr~

sentes na cena política, influam, não apenas sobre as soluções para
as questões conjunturais (o que é legítimo) mas, també~, sobre o de
finitivo, o futuro, comprometendo-o desde já e inexoravelmente. No
caso concreto, as chamada~ "soluções negociadas", que vêm resultando
nas propostas de ~sistemas mistos", "neo-parlamentaristas", "semi- I

presidencialista", "semi-parlamentaristas", e que tais, constituem a
-......

garantia de uma frustração próxima. Não podemos repetir o erro que
aliás o país já cometeu com o "parlamentarismo de ocasião" adotado
em 1961 para acomodar situações.

Melhor deixado intocado o sistema Presidencialis
ta sob o qual assumiu o governo o atual Presidente da República, até
o final de seu mandato, do que barganharmos, em troca da implantãção
imediata de um sistema novo, vendendo e alienando a sua própria co~

sistência e,portanto, qualquer chance de êxito.

JUSTIFICATIVA

CAPÍTULO '"

= ~--_TUTO/..USTlrlCAÇio---------------_,

t!DEPUTADO JORGE HAGE
~ ..Lu.('uo/cOuISd.o/suICOWISdo-----------,

• COMISS1\O DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

Não se justifica limitar-se o universo de recr~

tamento do Primeiro Ministro ao Congresso Nacional. Se assim fosse,
teríamos estado impedidos no passado de escolher um estadista como
Tancredo Neves para governar o Brasil quando o mesmo era Governador
de Minas. Gerais e não mem~ro do Congresso Naciona~. No futuro po
deremos nos ver igualmente impedidos de eleger Primeiro Ministro I

uma figura como Waldir Pires ou Miguel Arraes. Por que nos prende~

mos a tal limitação?

DISPOSIÇÕES TRA~S!TÓn!AS

Acrescente-se ao final do Caput do Art. 48 a se
guinte expressão: " ... , .que não poderão, entretanto, aI terar, em
qualquer medida, a organização dos Poderes; o sistema de governo,
ou afetar o equilíbrio entre os Poderes estabeiecido nesta Constl

tuição".
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euOEPUTAOO JORGE HAGEeuOEPUTAOO JORGE HAGE
r:-r--------- PLENÁRIO/cONISSÃo/sOIlCOM1:ssio _,

COMISSAO DE ORGANIZA AO DOS POOERES ESISTEMA OE GOVERNO S I '

EMENDA
300673-5

1 §EMEl'IDA-
fi PLlHÃluo/c:OIolI:ul0/.UIlCOIlISSiO------~---1 ~76-0 ri
C",·...CGM"""",ISS=Ã",O-,DE"",-",OR",G",A",N""IZ""A",C",A",O-,OO"""s,-POO...",,,,E,,-,R..ES......"E'-"'SI""S",T"'E"'MA"-"OE.....GO"""'Y"'EoL>RNO....... -

=---------------TE'J.TO/"USTI"IC.çio~----- __, r.r---------------TEXTO'..USTI'ICAÇÃO---- ....

CAPITULO •.•
DO GOVERNO

CAPÍTI.l.O •••

DO GOVERNO.

Procedam-se nos Incisos do art. 30 as adaptações
decorrentes das alterações propostas às competências do Presidente
da República, que se refletem , nas do Primeiro- Ministro.

Suprima-se o Artigo 16 e seu parágrafo.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

As mesmas já expendidas nas alteraçãoes referidas.

Não se justificá que um Colegiado que não está
sujeito à dissolução, que não participa do jogo politico do sist~

ma, de quem não depende a constituição ou descontituição dosgover
nos, e que por .isso mesmo não tem nenhum freio ou contrà-peso pe~

,dente sobre sua cabeça para assegurar-lhe a responsabilidade, seja,
.simplesmente, chamado à cena para exercer um suposto papel tlmoder~

dor". Ademais, a fórmula é sujeita a gerar mais confronto e mais
retardamento.

COMISSÃO DE ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

,...- AUTOIt -,

,.",. I'1-~HÁl!;Jo/CO,.lS'ÃO/.UIlCO..ISs.iO----------_,

tJ0EPUTAOO JORGE HAGE

=---------------TIEXTOlolUSTI'lC..çio -'-__....

r------------- AU"'. - - - - - - - - - _

r:-r--------- 'LI!HÂllfO!COIIISJÃotIUICOIllISSÃO ,

COMISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

P:DEPUTAQO JORGE HAGE

Suprima-se o Art. 32 e façam-se as adapatações

nos artigos seguintes.

CAPíTUl:O •••
DO GOVERNO

= TUTO/olUSTIFICAÇio -.

JUSTIFICATIVA
CAPiTULO•••

DO GOVERNO

Não cabe a convocação pelo Presidente. Deve ele,
quando julgar nescessário tratar com o Primeiro-Ministro a quem ca
be convocar ou não o Conselho. Qualquer medida que enfraqueça ou
permita a interpenetração das competências do Primeiro-Ministro por
parte do Presidente conduzirá à difusão das responsabilidades e à
contaminação das viturdes mesmas do sistema.

Suprima-se o Artigo 26 e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

Não cabe a exoneração pelo Presidente da Repúbll
ca unilateralmente •

..,

JUSTIFICATIVA

=----- UXTO/,JUSTII'ICAÇÃO --,

Art. 17•••
pàrágrafo Onico - No c~~o de moção de descoAfia~

ça.individual ou plural, os nomes indicados para substituir o Mini~

tro ou Ministros exonerados serão subme~i~os à Câma~~?s Deputados
em 10 dias, para aprovação por maioria simples.

JUSTIFICATIVA

Como admitir-se que o Presidente possa substituir
Ministros unilateralmente, sem ouvir a Câmara? Eles podem ser até '
piores do que os afastados. E, por esse caminho, pode~-se-á ch~gar
a substituir todo o Ministério, à revelia da Câmara, o que é'evide~

temente um furo completo no sistema. ~ claro que não basta ouvir o
Primeiro Ministro, neB basta ouvir informalmente os P~rtidos majorl

.tários. ~ preciso consultar·formalmente a Câmara~

go 17:

CAPÍTULO
DO G13VERNO

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao Artl

,..- ,AUT••--------------

= TUTO/oJutT' ..'cAClo -r-e- ..,

..,., .,.- 'LoINÁ"IO/coll'ss lo l . UI COMI..Io-----------,
• COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

JIT-8

Basicamente, a mesma da Emenda que propõe a reor
ganização dos Capitulos e a alteração das suas denominações.

Complementarmente, cabe lembrar que a Administra
ção é, de certa forma, parte integrante do Governo. Se o assunto ,
Funcionalismo não é tratado por esta Comissão por entender-se que
a Subcomissão de Direitos do Trabalhador e dos Servidores Públicos
é quem deve fazê-lo, isto não impede, e talvez não dispe~se, a exis
tência de disposições, aqui, a respeito da Administração, posto qU~
lá, talvez, só se cuidem dos direitos dos servidores. Ficará a lac~

na, nessa hipótese.

CAPiTUlQ ••.
DO GOVERNO

Redija-se assim o Artigo ê3:
O Governo é constituido pelo Primeiro Ministro e

demais integrantes do Conselho de Ministros, com o auxilio da Admi
J

nistração

~DEPUTADO JORGE HAGE JI[êJ'-~~-
fi PL.UÁllIO/COUlssio/.uacolllssiO----------....

J
300675-1

C...·..!oC"'OM"'I""S"'S""AO"--"'DE!:...J,OJ!)R""GA~N1,\IbZA~Ç<!:A!1!O..JOO~S..1P:J,O!b!D~ER:!J;E ..SwE"'-"S!.lISó2.Tu;FMA~.J.D/I;,E...!GdJ,àJ:iyJ;,JERtI!NO!!\L. ....J.
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.,., nxTotolUSYIf'ICAÇÃO ...,

tro:

JUSTIFICATIVA

"Sistema Médio", posto que se trata de diferenças conceituais, de CO!!

cepções, que não podem ser dessa forma desfiguradas e desnaturadas a
esse ponto. É claro que é perfeitamente possível e até desejável e, '
diria mesmo, indispensável, a adequação dos modelos teóricos, abstra
tos, à realidade de cada país. O que não se pode fazer impunemente é
descaracterizá-los por completo, co~ proposta faz ao Parlamentari~

mo (e também ao Presidêncialismo, é bom lembrar) porque o resultado
da mistura de componentes de um e de outro modelo pode gerar, como no
caso gera, riscos maiores do que a adoção de uma ou de outra opção.Ao
criar a figura do Primeiro-Ministro e do,Conselho de Ministros, e da
dissolução, e das moções de desconfiança, etc .•. (elementos típicos do
Parlamentarismo) e, ao mesmo tempo, manter o Presidente da República
como responsável pelo Poder Executivo e exercendo sua autoridade atr~

vés do Conselho de Ministros, e, pior ainda, integrando o GOVERNO
conforme Art. 14) o "modelo misto" gera incongruências internas, CO!!

tradições em termos, que tenderão a conduzir a deformações e impasses
graves. É da essência do Parlamentarismo a presença de um árbitro, de
um magistrado, garantidor das Instituições e que presidirá permanent~

mente os conflitos naturais entre Governo e Parlamento. Como admitir
se transformar este árbitro em partícipe de uma das partes do jogo.

Não se trata, como se vê, de qualquer espécie de d~

fesa "purista" de um modelo, por amor às abstrações ou a esta ou aqu~

la solução concreta do direito positivo Constitucional de qualque na
ção, muito menos do modelo Britâncio original. Trata-se, tão somente,
de uma ponderação com a lógica, de um apelo à racionalidade, e de uma
lembrança ao fato incontestável de que não existe, no mundo inteiro ,
quaisquer que tenham sido as adaptações que cada nação fez para aten
der às suas realidades, não existem, repito, experiências até hoje qu
fujam a esse requisito mínimo que é o cerne do conceito mesmo de par
lamentarismo: a presença em cena de três entes distintos - Presidênci
(ou o rei ou quem quer que seja o Chefe do Estado), o Governo, e o Pa
lamento.

Nem mesmo OS model~ de Portugal e França, que têm

fortes "influências" presidencialistas, cometem essa descarateriza

ção essencial.

~
~

I-:r300679-4

:m: -\3

_____________ AUTOIII _

,Já referida em outra emenda.

,..- AU"'R =- _

CAPfTlLO .,.

DO GoVERNO ••

CAPíTULO.•.
00 GOVERNO

Suprima-se o inciso rII do Art. 29.

I - .
11- •••••••

111-.......

IV _ pela.recusa, decidida pela maioria absoluta
da Câmara dos Deputados, do voto de confiança por ele solicitado.

Acrescente-se ao Artigo 29 o seguinte inciso IV.
Art. 29 - Ocorre a exoneração do Primeiro Mini~

~ .LEN."IO/cOlllllssio/aUICOMISdo

~SSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GÓVERNO

~OEPUTAOO JORGE HAGE

= Tt:ltTO/"lUSTlrlCAÇlo ,

~DEPUTADO JORGE HAGE·

't.t:d"IO/COMISdo'IUBCO..IS,;.O----------

(lCGlISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

1--1,300682-4

::ITr-c
r-------------AuTtlllt------- _

r:-r--------- 'LE ..Álllo/eo""lsdo/.u.CO..ISSÃO ~

• Ol.rISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERZS E SISTEMA DE GOVZRU

tbEPUTADO JORGE HAGE

Tendo sido admitida emenda prevendo o voto de I

confiança, impõe-se admitir a consequente exoneração diante da sua

recusa.

",.. Ta:xTO/..USTl1IeA~O---------------..,

CAPÍTULO '"
11 00 PODER EXECUTIVO "

Altere-se. a titulação do CapItulo e das Seções su
primindo a denominação do "PODER EXECUTIVO" e adotando-se a seguinte
organização:

Inclua-se onde couber:

tado.
Art. - Todo julgamento será público e fundamen-

JUSTIFICATIVA

É do costume de todas as Constituições e ~e1S

Fundamentais que este princípio fique insito no Titulo do Poder

Judiciário. Algumas co=entes metodológicas preconizam que tal

principio deva constituir o quadro das garantias do individu.o.

No entanto é conveniente que este ordenamento fi

que entre os principios norteadores do Poder Judiciário, porque so

mente a ele caberá julgar, tendo a ConstitUição escoimado outros

+';'00" "p. i1l1.<ramento.

~
~

.:trr- B

_____________ AUTOlIt _

CAPiTULO 11 - DA PRESIDÊNCIA
CAPiTULO 111- 00 GOVERNO
Se for o caso, poderá haver um
CAPíTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO

eBEPUTADO JORGE HAGE

JUSTIFICATIVA

EMENDA: Acr~scentar em título antecedente ao tratamento que, isola
damente, se dispensar a cada um dos tres poderes, o segUInte.

~
~

TfXTo/olusrJPJCAç.lO- --,

JOS€ CARLOS GRECCO

,.,.,---.,.------'t.~N;,ff'(Jlc(JIIIUÃ(JI.tI.COMISSÃ(J- _,

• OMISSÃO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN

mr-------------AUTOIl

CEsta é a organização adequada, se o Sistema dê G~

verno que se pretende é Parlamentarista. E aqui vamos de fato ter que
resolver a questão: Ou é ou não é. A organização dos Capítulos é o r~

flexo da organização dos Poderes: É preciso decidir se a Presidência
J.uma coisa e o Governo outra coisa, ou' não. A mistura que resultou I

no antreprojeto é o reflexo da tentativa de mescla dos dois Sistemas
que o anteprojeto procura. Entendemos ser inviável essa busca de um
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TÍTULO

'DO CONSELHO NACIONAL DE ESTADO

Art. O Conselho Nacional de Estado exercera o con
trole administrativo funclonal e disciplinar dos Poderes e das
Instituições da Repúolica, dos Estados e dos Municípios, e terá s~

de na Capital Federal, com jurisdlção em todo o territórlo naClO-
nal.

§ 12 O Conselho Nacional de Estado sera composto
por tres membros de cada Poder, escolhldos por sete anos, sem pos

sibilidade de recondução, mediante manlfestação fundamentada do

Presidente da Repúbllca, do Congresso Nacional e do Supremo Trlbu
nal Federal.

S 22 A competência do Conselho Nacional de Estado
limita-se ao reexame da legalidade ou do mérito, inclusive de ofí
cio, de quaisquer atos ou decisões administratlvas de natureza fu~

cional ou discipllnar, reunindo-se sempre que convocado por um de

seus membros.

§ 32 Havendo clamor público e relevante ~interesse

nacional, o Conselho, pelo voto de seis' de seus integrantes, pode~

rá suspender, preventlvamente, o ato em reexame.

§ 42 Decidindo pela inoportunidade ou ilegalidade
do ato em reexame o Conselho poderá lnvalidá-lo, alterá-lo ou pr~

(alterá-lo ou pr~)por a sua revogação, bem como, sendo o caso, sub
metê-lõ a julgamento da Seção Constltucional do Supremo Tribunal F~

de"al.

§ 52 Das dellberações do Conselho cabe recurso para
a Seção Constltuclonal do Supremo Tribunal Federal.

JUSTIFICATIVA: Objetiva a emenda a criação 'de órgão externo de con

trole da função administrativa e funcional dos Poderes do Estado,em
todos os seus níveis, e das demais Instituições da Repúbllca, tanto
nq âmbito Federal, como no Estadual e no Municlpal, preclsamente no
setor em que se denunciam, quase impunemente, os excessos que tanto
vem desacrditando o homempúbllcO brasilelro. Respeita-se, na compo
sição deste órgão, denominado Conselho Nacional de Estado, propor-
cional e necessária particlpação dos tres Poderes, em situação de

,plena igualdade. E se admite que num exame de mérito e de legalldade
dos atos sujeItos a tal reexame,s eja até suspensa lImInarmente suá

efeicácia, até julgamento flnal, quando o clamor públlco ou o lnte
resse nacional reclamem essa providência, a juízo de maIoria expre~

siva, normalmente representativa de dois dos tres Poderes que o ln
tegram. Ressalva-se recurso dessa decisão para a Seção Constituclo
nal do Supremo Tribunal Federal, composta não apenas de maglstrados
da jurisdição comum, mas de juízes eleitos, indlcados pelo Legisla

tivo e pelo executivo, com razoável vivência política.

,(!l CONSTITU~NTE JOÃO PAULO ) §'----::.=.::..:.::..:.;:,;;,;,,:,;:.=:-=.=.:::...:..:..:::..::..::.-----------...) EMENDA
r::rrlIlmS1\CmroRG1\J'ill:Jl.Çj~'ttlS'c~c!!"13"'· ::-mtl1r,.,.,....."..."""'l<ff'r""----, 300684-1

SUB. DA ORG. 00 PODER JUDICIÁRIO E 00 MINIS'l1ORIO POBLICO
,.,----------------TUTO/"uSTII"ICA;;,O---------- --,

SUBSTITUAM-SE OS ARTIGOS 12 e 13 e seus parágrafos, pelo seguinte:

Art. - As serventias do foro judicial e extrajudicial, compreendi

dos os cartórios e ofícios correspondentes a juízos ou foros e seus

serviços auxiliares e anexos, registro~ públicos, tabelionatos, notá
rios e protestos ficam oficializadas, dispondo os Tribunais competen-'
tes, no prazo de seis meses, sobre a integração das mesmas na sua es
trutura e dos titulares, serventuários e demais servidore~ delas em

quadro de pessoal do Poder Judiciário .
• Parágrafo anico - Aos atuais titulares de serventias ora oficiali

zadas é assegurado:

I - o ressarcimento pelos cofres públicos por suas instalações,

benfeitorias, equipamentos e materiais próprios e necessários à conti
nuidade dos serviços;
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11 -a opção no prazo de sessenta dias a contar da promulgação
desta, entre:

a) aposentadoria com vencimentos integrais equivalentes ao
do mais alto cargo de dirigente superior de serventia oficial;

b) permanência no serviço público sob o novo regime de ser
ventias, em cargo equivalente.

JUS T I F I C A ç Ã O

As serventias do foro judicial e extrajudicial desem
penham funções próprias do Estado. Tais funções envolvem interesses
essenciais às relações jurídicas, cuja tutela é missão precípua do Es
tado.

De outra parte, tais serviços se inserem na categoria

daqueles que se .emuneram por taxas. E notório, al§m..disso, que em d~

corrência de fatores mais de natureza pOlítica, a maior parte das ser
ventias judiciais e extrajudiciais está entregue a exploração de par

ticulares que, desse serviço essencialmente público, auferem portent~

sas rendas, cujo destino natural deveria ser os cofres públicos.

A oficialização ora preconizada, não é apenas afirma
ção de uma conveniência de natureza administrativa e financeira dos
Estados carenms de recursos, como também uma imposição do bem público

______________ AUTOI'l _

l:
,..,, ..L[H...~lO/ÇOIlIS:sÃo/su.COMI"io-__,__--------___,

COM. ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r:-r-------,.---------TEXTO!olUSTIFICAÇio----------------,

Dê-se ao artigo 27 do anteprojeto da Subcomissão do Poder
Legislativo a seguinte redação:

Art. 27. Aprovado o projeto 'de lei pelo Congresso Naciona~
a Casa na qual se haja concluído a votação o enviará ao Pres~dente da
República para sanção ou veto, total ou parcial. O veto tera po: f~nd~
mento a inconstitucionalidade ou a contrariedade ao interesse publ~co.

S 12. Ao receber o projeto de lei, o Presidente da Repúbli
ca poderá submetê-lo à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que se
manifestará, em dez dias, sobre sua constitucional1dade e conformidade
com a ordem Jurídica.

S 22. Declarado inconstitucional o projeto de lei, no todo
ou em parte, pelo Supremo Tribunal Federal, o Presidente da República o
devolverá, sem sanção, ao Congresso Nacional.

S 32. A decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconsti
tucionalidade vincula o Presidente da República e o Congresso Nacional
e dela não cabe recurso.

S 42. O Congresso Nacional poderá reelaborar o projeto ~e
lei e encaminhá-lo à sanção do Presidente da República, o qual ouvira,
obrigatoriamente, o Supremo Tribunal Federal, que se manifestará em
até dez dias.

S 52. Declarando O Supremo Tribunal Federal não ser incons
titucional o projeto de lei, poderá o Presidente da Repúbl~ca sancionã
lo, se motivo de interesse público não tiver para vetá-lo.

S 62. O prazo para sanção ou veto, total ou parcial, é de
quinze dias úteis, o qual será suspenso no caso dos S§ 12 e 42. O si
lêncio do Presidente da Repúbl~ca importará sanção.

§ 72. As razões do veto serão publicadas e comunicadas,de~
tro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal, que co~

vocará sessão conJunta das duas Casas para delas tornar conhecimento.
S 82. Considerar-se-á aprovado o projeto de lei que, veta

do, obtiver, dentro de sessenta dias, o voto de dois terços dos membros
de cada uma das Cãsas. Nesse caso, será a lei enviada, para promulga
ção, ao Presidente da Repúbl~ca.

§ 92. No caso do parágrafo anterior, se a lei não for pr2
mulgada e publicada dentro de quarenta e oito horas pelo p:esidente da
República, o Presidente do Senado ou o seu substituto o fara.

O controle prévio da constitucional~dade e da co~~n"f~o~r~m~~'d~a~d~e~
com a ordem jurídica dos projetos de lei efetuado pelo Supremo Tribunal
Federal acresce certeza e segurança à ordem jurídica e às relações ne
gociais. Constitui importante aperfeiçoamento do sistema brasi~eiro, o
qual, já condensa de forma admirável os controles concentrado e d~fuso .§I:
posteriori.
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tJ Constituinte LaCIO ALCANTARA

COM. ORGANIZAÇAo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r:-r--~~------------T[xTOI"USTlfICAÇAO----------:---------.

Dê-se ao artigo 20 do anteprojeto da Subcomissão do poder
Legislativo a seguinte redação:

Art. 20. A Constituição poderá ser emendada mediante:
I- proposta do Presidente da República;

II- proposta subscrita por um terço dos membros dec~

da umà das Casas do Congresso Nacional; e
III- moção subscrita pela maioria absoluta das Assem

bléias Legislativas de cinco Estados.
S 12. A Constituição não poderã ser emendada na vigénc~a

de estado de sítio, estado de alerta ou de intervenção federal.
S 22. Não serã objeto de deliberação a proposta de emen

da tendente a abolir a República, a Federação, a carta de direitos fu~

damentais, o princípio democrático e o pluripartidarismo; que vise a
alterar o processo de emenda, ou que acresça restrições de direito in
dividual quanto 'do estado de sítio ou do estado de alerta.

S 32. Em qualquer dos caso do caput, a proposta será di~

cutida e votada, nominalmente, em sessão conJunta do Congresso Nacio
nal, em turno único.

S 42. Se aprovada a emenda por dois terços dos votos dos
membros da Câmara dos Deputados e po~ dois terços dos votos dos mem
bros do Senado Federal, serã ela enviada à del~beração das Assembléia
Legislativas.

S 52. Ter-se-á por adotada a emenda que, nos dezoitos me
ses seguintes à sua votação pelo Congresso Nacional, for aprovada por
dois terços das Assemb],éias Legislativas, mediante. voto nominal da mai
ria absoluta de cada uma delas.

S 62. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fede
ral promulgarão a emenda, a qual entrará em vigor na data de sua publ'
cação.

S 72. Ter-se-á por rejeitada a emenda que não atender ao
requisitos do § 50. Não poderá ser ela renovada na mesma sessão legis
lativa do Congresso Nacional.

tJ Constituinte LaCIO ALCANTARA

r;;-r---------- 'u:HÁ"~/CO.. IS'io/SU!lCO..IS'io----------___,

COM. ORGANIZAÇAo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
..,--------,----------TUTO/,lUSTlflcAt;io--- .,

Dê-se ao caput do artigo 36, do anteprojeto da Subcomissão
do Poder Executivo,. a seguinte redação:

Art. 36. Os Ministros de Estado, em número de dez, serão es
colhidos dentre bras~leiros no pleno exercício dos direitos políticos.

Um ministério de dez membros torna mais eficaz o controle
de seu desempenho, tanto pelo Presidente quanto pelo Congresso Nacio
nal. Confere mais certeza de responsabilidade política e administrati
va, reforçada pela obrigatoriedade de comparecimento ao Congressoedã

, possibilidade da moção de censura.

No estado federal democrático, de poder político descon
centrado e de partilha constitucional de competências, é injustificáve
que as unidades da federação sejam totalmente excluídas do processo d
revisão constitucional. Só se acresce à estabilidade do Texto ~agno e
à qualidade e informação do debate dos grandes ternas ao se inclu~r as
Assembléias Legislativas, sempre mais próximas do eleitorado e de seus
problemas mais prementes. A v~são nacional não deve sair do abstrato
de Brasília, mas, também, da soma das manifestações particulares dos
Estados.

As limitações às emendas nâo devem excluir referência ex
pressa ã democracia e ao pluripartidarismo, valores centrais da ordem
constitucional. .

Não deve a ~onstituição ser emendada também quando da in
tervenção federal em face do trauma constitucional que esse instituto re=
prf'senta.

Constituinte LPCIO AI CANTARA
.., 'l.ENAIlIO/cOWlssio/.UICO.. 'ssio----------___,

COM. ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
r:-r nxTtJl.lusTl'ICAÇio .,

Acrescente-se, onde couber, no anteprojeto da Subcomissão
do Poder Executivo.

Art. .Das decisões dos órgãos singulares da Administração
Pública de que resultar restrição ou ônus a direito ou interesse, re~

da ou bem, atividade de produção ou serviços, individual ou co~tivo,

caberá recurso para órgão administrativo colegiado.
S 12. Os órgãos administrativos colegiados terão composi-

ção paritária de representantes do governo, da iniciat~va privada,
dos trabalhadores,e dos servidores públicos.

S 22. Lei complementar regulamentará o disposto neste ar-
tigo.

Art. • t vedado à lei impedir ou condicionar a apreci~
ção de lesão de direito individual pelo Poder Judiciário durante pen
dência de recurso adm~~istrativo.

Justificativa

A administração da res publicà impõe a transparência do
processo decisório e a publicidade dos atos administrativos. O princ!
pio representatIvo, por seu turno, exige a prestação de contas e a cO
municação permanente entre o delegado e os delegantes do poder polít!
co. Da soberania popular, por fim, decorre que a sede do poder deve
ser consultada, tão a miúde quanto viável, para se conhecer sua opf
nião e tê-la co-partícipe do processo decisório.

Posta essa ordem principiológica, é de todo Justificãvel
q~e se conheça previamente o que o Poder Público quer exigir dos adm!
nistrados. Cria-se, dessarte, mecanismo sadio de controle prévio da
legalidade e do interesse público. Tem-se, por fim, a integração mais
completa entre governo e povo.

e o que ora se propõe à consideração da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

Constituinte LaCIO ALCANTARA

COM. ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Art. 28••••

, Acrescente-se inciso ao àrt.- 28, § 12, do anteprojeto da
Subcomissão do Poder Legislativo:

f:Jr-------------- AUTOIr

m---------- 'LIUIAAIO/coUISdo/su.COIllISdo ___,

...----------------TExTot.rUSTlf"ICAÇÃO -,

t: Constituinte LaCIO ALCANTARA

V- o siste~a monetário.

Implica diminuição dos poderes do Cong~sso Nacional su
primir, do texto da Constituição atual, o controle exclusivo sobre o
sistema monetário, decisão que contraria a aspiração nacional por um
Legislativo ma~s forte.

J8 ,, ;
"'- 'LINÁ"IO/cOlolISSio/.UICOYISsÃO--- ---, 300690-5,'

COM. ORGANIZAÇAo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
_'"'-----'-....::----=.:..:..:.;c;;.:.....;:....:;,;:,...:...::==-=-==e::::.:.--=..::::.--=..:~=_--'

m----------------Ttlltol"uSTIFICA"io.:------ ~_.,

Ãcrescente-se a seguinte disposição transitória ao ante
projeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. Fica criada uma Comissão de Transição Constitu
cional, com duração de quatro anos, à qual ;ncumbirá rever e consoli=
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dar o d~re~to ~nfra-constitucional vigente com o fim de compatibilizá
lo com as normas e o espírito desta Constituição.

S lQ. A Comissão encaminhará projetos de lei à delibera
ção do Congresso Nacional.

S 2Q. A Comissão será composta de doze membros, escolhi
dos, em número igual, pelo Presidente da República, pelo CongressoNa
cional e pelo Supremo Tribunal Federal, dentre bras~leiros maiores de
trinta e cinco anos de idade, de ilibada reputação e notórios conheci
mentos juríd~cos, econômicos ou de administração pública ou reconhec1
da experiência política. -

§ 3~. Aos membros da Com~ssão é assegurada estabilidade
no emprego, funçao ou cargo que ocupem e percepção integral de venci
mentos e vantagens, sem prejuízo da representação a ser fixada median
te resolução do Congresso Nacional. -,

À luz dessas normas, os membros do Ministério
Público incorporaram ao seu patrimônlo Jurídico a faculdade nela

assegurada.
É da tradição do direito constitucicnal bra~ileiro

_ e da natureza consensual da transição constitucional em curso 

a ressalva concernente a situações Jurídicas individuais consti

tuídas segundo o ordenamento jurídico vigente.
Considerando-se, ademais, que a faculdade de exer

cer a advocacia constituiu-se em fator ponderável na opção -pro
fissional feita pelos membros do Ministério Público, ao ingressa~

rem ~a instituiçãO - muitos deles às vésperas, a~ora, da

aposentadoria -, é de elementar justiça que o advento da nova or

dem jurídica não se constitua em verdadeira punição sem causa.

~ de todo indispensável a rev~sao do direito infra-cons
titucional. Produto de diferentes inspiraçôes ideológicas e regimes po
líticos, é evidente sua difícil compatibilização com a nova ordem que
se quer democrática e libertária.

43

seguinte:Substitua-se, no art. 43, a redação do inciso I,

Art. 43 - .

I - Ministério Público da União, integrado pelo Ministério
Público Federal, pelo Ministério Público Eleitoral, pelo Mi

nistério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Mili
tar, que exercerão suas funções juntõ aos Tribunais e Juizes

Federais, aos Tribunais e Jui~es Eleitorais, aos Trlbunais
do Trabalho e aos Tribunais e Juízos ~ilitares, respectiva
mente. O M~~istério --Público Federal exercerá também suas
-funções junto à Justiça Agrária e ao Tribunal de Contas da
União.

,.".- 'LENA.llO/cONI"io/sUBCO""Ssio--------------,

..,., AUTOIt...:.-;.-----~-------,

CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA

~
~ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Parágrafo un~co. Nos Tribunais, os processos não julgado
em até seis meses serão automaticamente colocados em pauta e Julgado
em até quinze dias.

Acrescente-se parágrafo ao art. SQ do anteprojeto da Sub
comissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Art. SQ. Compete aos Tribunais:

m TEXTO!.JUSTIFICAÇÃO --,

tJ Constituinte L~CIO ALCANTARA

r:'l---------- .I.ENARlo/COUlssio/SUBCOUlssio----------~

JUSTIFICATIVA

A ramificação do Poder Judiciário, no âmbito da
União, lmpõe simetria dentro do Ministério Público da União.

Considerando-se que o projeto preserva a especia
ii~ação da Justiça, de que resultam os diversos ramos da Justiça
da 'União, igual e nece~sarlamente há que preservá-la no tocante
ao Ministério Público que junto a esses ram9~ atue.

A observância de tal simetria mais se impõe, con
sideràndo-se que o anteprojeto consagrou a espebialização do Po
der Judiciár~o no âmbito da União, não só restabelecendo a Justi
ça Militar, como também criando a Justiça Àgrária.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra
dição a ser necessariamente superada: de um lado, q ramificação
da Justiça da União; de outro, a concentração ipdistinta do Mi
nistério Público correspondente.

Logo, de duas uma: ou se unifica a Justiça da
União - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em
façe do Ministério Público.

~
~MISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GÓVERN

Um dos pontos críticos da'crise do Judiciário está na gra
de morosidade do Julgamento de milhares de processos nos tribuna~s s
periores e nos tr2bunais estaduais ..Urge rned2da constitucional auto
aplicável que acelere tais decisões, expondo crit~camente o problem
ao conhecimento e à fiscalização pública. Tais atrasos "desfazem" justi
ça em face do ônus ~ndividual e dos custos públicos que impõem à cole-
tividade. Disposição como esta emenda ensejará mais justiça e orde
nos tribunais.

Subcomissao do Poder Judic~ário e do Ministério Público
EMENDA APITIVA'TÃÓ"'TfTÜLO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITO

RIAS, DO CAPÍTULO IV, DO PODER JUDICIÁRIO E DO MI-

NISTÉRIO PÚBLICO

AUTOII:---------------,fD CONS~ITUINTE BONIFÃCIO DE ANDRADA

õ.lr---------- 'l,EN.lJlIO/cor.lISSio!SU8COlol.SsÃO--------------,

O art. 43, ao estender aos membros do Ministérlo

PúbllCO as vantagens e proibições conferidas à magistratura, aca

ba por vedar-lhes implicitamente o exercício da advocacia.
Esse exercício, no entanto, atualmente resulta de

normas legais consentâneas com o direito constitucional em vigor.

Inclua-se:
Art. - Fica ressalvado o direito

los membros do Mlnistério
na Ordem dos Advogados do

desta Constituição.

JUSTIFICATIVA

ao exerC1ClO da advocacia pe
r...4.<~·

públic~ ~úê estejam inscritos
Brasil à data da promulgação

~ ---'--_-__--O.TO.'--------------.,.,
CONSTITUINT~ONIFÁCIODE ANDRADA

~~ 'Lr.:UÃI'I;IO/cow."Ão/auacouls'io,-----------,

~OMISSÃODA ORGANIZA ÃO DOS PODERE E
Subcomissão do poder JUdiciár':lJlofiu.llR..~é:D.Q..~l.QJI.J.J=--------,

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART.44.
DO CAPÍTULO "lI, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Substltua-se o art. 44, Eela seguinte redação:
"Art.44- Os membros do Ministério Público terão independên
cia funcional e gozarão das seguintes garantias
I - vitalicledad~, não podendo perder o cargo senão por sen

teRça judicial;
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assegu
perante

Suprima-se o art. 55
JUSTIFICATIVA

do Po
Justi-

~
~GOVERNOJ

Público

ou se unifica a Justiça da
ou se restabelece a s~metria em

A ramificação do Poder Judiciário no âmbito da
União, mantida no projeto, impõe simetria dentro do Ministério

Público da União.
A observância de tal ~imetria mais se impõe, con

siderando-se que o anteprojeto consagrou a especialização
der Judiciário no âmbito da União, não só restabelecendo a
ça Militar, como também criando a Justiça Agrária.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra

dição a ser necessariamente superada: de um lado, a ramificação
da Justiça da União; de outro, a concentração indist~nta do Mi
nistér~o Público correspondente.

Logo, de duas uma:
o que não teria sentido 
Ministério Público.

Uflião 
face do

Subcomissão do Poder Judiciãr~gTD7"H?'".!i!<,n_=i=:s..:t:.::é=r..:i:.:o,,-,===~ _

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 55
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO PODER JUDICIÁRIO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

lIr 'LUÃIUo/CONlsdo/ISUaCOlmJSÃO

~MISSAO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE

0r-------------- AUTOIIc: CONSTITUINTE BONIF~CIO DE ANDRADA
11 - inamovibilidade;
111- irredutibilidade real de vencimentop•

§12- A vitaliciedade será adquirida após 2 ( dois I anos de
exercício, não podendo o membro do Min2stério Público nesse
período perder o cargo senão por deliberação do órgão cole

giado interno competente, pelo voto da maioria absoluta dos
seus integrantes.
S22- A remoção dar-se-á de ofício ou a pedido.A primeira so
mente poderá ocorrer com.fundamento em necessidade de servi
ço, por ato do chefe do Poder Executivo, com base em repre

sentação do chefe do Ministério Público, depois de ouvido o

órgão colegiado interno competente.

§32- Aos membros.do Ministério Públic~ dos Estados é
rada paridade de. vencimentos com órgão~ judiciários
os quais exercem as suas funções.

I

§42- O regime de remuneração dos membros do Ministério
Público da. União será estabelecido em lei complementar, não
podendo a diferença remuneratória entre os graus da carreira
exceder a 5% (c~nco por cento I, limite esse a ser observado

também entre os do último grau e os do Procurador-Geral da
República, os quais não poderão ser inferiores aos dos juí
zes da mais alta Corte do País.

§5 2 - A aposentadoria será compulsória aos 70 (setenta I anos
de idade ou por invàlidez, e facultativa após 30 ( tr~nta

anos de ser~iço para homens e 25 ( vinte e cinco I para as
mulheres, em todos os casos com provéntos integrais, reajus

táveis, na mesma proporção, semp~e que se modif~que a remu
neração dos mer:;bros da instituição em atividade."
S62 - Os membros do Ministério Público estarão sujeitos às
vedações estabelecidas em suas respectivas Leis Orgânicas.

sistemático e
que, embora

confunde.

,JUbTHICATIVA

hmenda modificativa do inciso 111, do art.45, do

Capítulo lI, do M~nistério ~úolico

EMENDA
300696-4

O texto emendado, vedando ao Ministério Público, em ~e

ral, a representação Judicial de pessoas Jurídicas de direito 2ú
blico, proíbe, e~ consequência que a re~resentação judicial da
União continue a ser reita ~elo Min~stério PUblico Federal, que
tem essa incumoência, por força de dispositivos constitucionais,

desde a Carta democrática de = 1946.
Ao retirar da Instituição essa incumbência, o antepro

jeto estabelece, em verdade, um abismo entre o ~stado e a sociesa

õ~, entre a Administração PúbLica e a legal~dade. A Administra
ção Federal, ao co~parecer ~ fiulzo'Ao faz pela mão do Ministério

Público, instituição apta, pelas garantias de que desfruta, a
defendê-la enquanto legalidade e vocação para satisfazer as nec~

sidades coletivas.

111 - O exercício de OUtras ~un,ões que lhe forem atriouí&as em
lei, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe

vedada a representação judicial e consultoria jurídica das
pessoas jurídicas de direito ,úblico, salvo, ;uanto ao lti

nistério ~úolico Federal, a representação jUd~cial da Un~ãr

FederaL

Modifi~ue-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotando-se a

seguinte:

tJ JOsE. MENDONÇA DE MORAIS '''D'

r;;-r----,.,------- PI.EUARlo/eo'"'ls:s'i.o/su!lCONISSÃO------------,

, COMISSÃO DA ORG1WIZI\ÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVE O
• Subcomissão do Poder Jud~ciário e do Ministério Público L- ~

r.~,,:::.::::::::::::.:::::::.=::::..=:.....::.:::==-.::..:::::.:==tEliItO'''USTlfICAr,AO

JUSTIFICATIVA
A proposta preserva, do texto substituído, o pr~n

C~?~O da independência funcional e as garantia; asseguradas aos
membros do Ministério Público.

Procura, no entanto, 'conferir-lhes tratamento ma~s

destacar o perfil próprio do Ministério Público
atuando perante o Poder Judiciár~o, com ele não se

Ademais , explicitam-se os contornos das mencionadas
garantias,para melhor .assegurá-Ias, com temperamentos d~tados pe
lo interesse público.

Além disso, distinguem-se, quanto aos regimes de
remuneração, o Ministério--~úblico da União e o dos Estados, do
Distrito Federal e Territórios, em respeito a peouliaridades im
postas pelo sistema federativo.

Outrossim, tratando-se a aposent~doria de direito ~n

corporado ao estatuto dos membros do Ministério Público, em 'vez
de garantia institucional, deve integrar a lei orgânica própria,

de caráter complementar. Daí por que a proposta de emenda destaca
em parágrafo próprio o tratamento da matéria,bem como lhe retira
qualquer caráter punitivo.

Quanto à promoção, suprime-se a referência à mesma,
deixando-se às leis orgânicas sobre ela dispor, tendo-se em vista

a diversidade de organização do Ministério Público a nível fede

ral e ~stadual-um organizado em carreira de âmbito nacional, ou
tro organizado tendo em vista as comarcas e entrâncias peculiares
às unidades da Federação. Tal diversidade, que imposs~bilita tra
tamento idêntico em relação às carreiras do Ministério Públ~

co, também impõe que, no tocante às promoções,' sejam obser~adas as
mencionadas peculiaridades.

Por fim, no tocante às vedações a serem impostas
aos membros do Min~stério Público, a emenda segue a trad~ção

constitucional brasileira, que não as explicita por inteiro, para
que melhor sejam definidas no plano da legislação complementar.
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leis complementares e de leis ordinárias, inclusive sobre matéria 0r
çamentária, pelas Assembléias Legislativas Estaduais, pelos cidadãos
e por entidades da sociedade civil.

J~
lTI,-·_ro-l=.::I:::SSÃ=O::...:DA,,-,-.=rn:.:GAN=.=I:::ZA:;ÇÃO=P:..L.:'~:;:".=;...:/~...:O::.':;:":;iO::/::.SU..:'~:..O.:·~:.:·;=~:EMA:::.::OE-=-..;-GO::VERNO~~~:~~~~~~:---,J~,

W AUTO"

l~ DEPUTADO FRANCISCO PINTO

=-------------L--TEXTot..USTlf'IC...Oio----------------,
JUSTIl;ICATIVA

Ilê-se a s~inte redação ao § 7Q do art. 'Zl do Anteproj!:,
to da SWcomissão do Poder Legislativo.

Art. 27••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.............................................................................................................................

§ 7Q - Nos casos do art. SQ, após a aprovação
final o decreto legislativo será promulg~do pelo Presidente do
Senado Federal.

Procuramos sugerir uma redação que mantenha coerência
com os demais dispositivos do Anteprojeto, especialmente o ~rt. 20

que define, claramente, como proposta a proposição que tem por fim
emendar a Constituição.

JUSTIFICATIVA

=---------------TEX.lO/"U~TII'IC ..Çi.O---------------_.

Inclua-se no § 4Q do artigo 27 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder legislativo, entre

obti-

pelo processo secreto ••. "

JUSTIFICATIVA

DEPUTADO FRANCISCO PINTO

" ••• considerando-se mantido o veto que
ver .•• " e " ••• o voto da maioria ••• "
a
expressão: ..

11-.1III PLUAJlIO/COMISSiO/SUBCOIlUSSÁO r-r

j
3007()()..6

m"'C"'O""M"'I"'SS""lI"'O~D:!:!A'-"'OR"'G"-'A""N!.:I"'Z~ACX!lI~O~D~O::!S--'P~O~D~E~R~E.:?S--'E=--=S~I:.::S~T=EM~A~D~E'_.!:!G~0!JVE~Rl!N:!.!!.O ~

l!Jr------------- AUTORo decreto legislativo está previsto no artigo
19, V, como forma de elaboração legislativa e constitue ato de
liberativo de competência exclusiva do Congresso Nacional, con
forme, aliás, está previsto no artigo 29 do anteprojeto. No en
tanto, o § 7Q do artigo 27 que faz referência as matérias. de
competência exclusiva do Congresso Nacional, objeto, portanto
de decretos legislativos, está assim redigido:

" Nos casos do artigo SQ após a aprovação final,
~ lei será promulgada pelo Presidente do Senado Federal ", qua~

• do deveria dizer, o decreto legislativo será promulgado pelo
Presidente do Senado Federal.

O que se propõe é uma correção adaptando a ex~

pressão adequada - decreto legislativo - ao texto constitucio
nal.

=--------------- TEXTO/olUST... 'C ...Çi.o -,

Dê-se'a seguinte redação ao artigo 21 do Antepr~

jeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 21 - As leis COmplementares somente serão
aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros
de'cada uma das Casas do Congresso Nacional, pelo processo No ,_
minaI, observadas as demais disposições para a tramitação das
leis ordinárias.

(mr------------- AUTORc: DEPUTADO FRANCISCO PINTO

=--------- .L'l",(fIlI0/tCNIS~lo/&\l..COlllilSSi.O-- _
~
~,

Entendemos ser recomendável que, no caso de veto,
a votação seja secreta, a fim de resguardar o parlamentar das
pressõe~ do Poder Executivo. E estas pressões se exercem com
tal eficácía que ra~amente um veto é rejeitado. Já ocorre~am

caos - e não poucos - de projetos, oriundos da própria Câmara
que foram discutidos e aprovados, por unanimidade, nas Comis
sões e no Plenário da Casa e, posteriormente, são vetados pelo
Chefe do Poder Executivo e, este veto, é aceito pela mesma Ca~

sa que o áprovou unanimemente. E, pior ainda, há casos em
que o próprio autor do Projeto aprovado e, posteriormente, vet~

do, mantém o veto derrubando sua própria criação. Submete - se,
portanto, renegando-se a si mesmo, para servir ao Rei.

Finalmente, uma advertência aos eternos turifer!
rios: quem é o governo hoje pode ser oposição amanhã. E a regra
que resguarda a atuação parlamentar, permanece.

JUSTIFICATIVA

= __-' TEXTO/olUSTlfICAÇÃO -,

Dê-se a seguinte redação ao § 32 do art. 20, do antepro
jeto da Sub~omissão do Poder Legislativo

Entendemos, pela importância das leis compleme~

tares, que é necessário fique expresso que a votação deve ser
realizada em cada Casa e que o processo seja nominal.

A prática parlamentar tem demonstrado que não
estando expressa no texto constitucional a exigência das vota
ções nominais as leis complementares são aprovadas, até mesmo
por votos de liderança.

DEPUTADO FRANCISCO PINTO
liJ I'lIENAftJO/CONIS:s1o/sUBC:OUIS:lio

leuMISSAO DA ORGANIZAClIO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO]

~
~

-;L! ....''!I'!;'!'-l• --.-J Art. 20

.......................................................................................................................................

'jW.....------------ .\UTOII:______________ EJ
.ê-oEPUTADO FRANCISCO PINTO ),,- EMENDA

L1:0MISSlIO DA ORGANIZ;Ç~~'o~~.;.;~;~;~~o-E-S-I-S-T-E-M-A-D-E-G-O-V-E-R-N-O-j 300699-9, ,

r;'I---------------TEXlO/.Jusl'lfIc..çio-------.- _.

§ 3Q A proposta será discutida e votada em sessão conju~

ta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada
quando obtiver, em ambas as votações, realizadas pelo processo nomi
nal, com interstício mínimo de quinze dias, dois terços dos votos
dos membros de cada uma das ca~as.

Art. 22. Lei Complementar estabelecerá as condições para
B iniciativa de,propostas de emendas à Constituição, projetos de

Dê-se a seguinte r~dação ao art. 22 do AnteprOjeto
Subcomissão do Roder.Legislativo:

da JUSTIFICATIVA

Estamos sugerindo:
a) interstício de quinze ~ias entre votações;'
b) que fique expressa a exigência da votação nominal.
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Dê-se nova redação ao artigo 14 do Anteprojeto
da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Dê-se nova redação ao inciso I e acrescente - se
os incisos 11 e 111 renumerando-se os demais, ao Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Art. 14 - Os Ministros do Supremo Tribunal Fede
ral serão nomeados pelo Presidente da República, após os candi
datos serem ouvidos, e posteriormente áprovados, em lista trí
plice, pelo Congresso Nacional, dentre cidadãos maiores de tri~

ta e cinco (35) anos, de notável saber jurídico e reputação il!
bada, reconhecida pela ordem dos Advogados do Brasil.

quiserem
que é
Presiden

~
~

DEPUTA0O FRANCISCO PINTO

COMISS~O DE ORGANIZAÇ~O DOS PODERES

Mas, se os conservadores desta tradIção
mantê-la, que o façam em relação ao Primeiro Ministro,
Chefe do Governo, e a mantenham, também, em relação ao
te, se esta ausência ultrapassar dez dias.

que passar por uma interminável burocracia de reunir quase mil
cidadãos, a fim de decidir sobre a conveniência de uma viagem
num mundo necessariament; interligados por interesses mul
tiplos. Bastaria uma comunicação ao Congresso Nacional declinan
do o País a ser ~isitado e o termo inicial e final de sua
viagem.

tJr------------- AUTO"

r;-y--------- Pl.EN.I,'UO/cON.UÃO/sUBCOM'sdo ..,

No primeiro caso, entendemos que a votação em dois tur
nOs, sem interstício, não se justifica. Sem ele é preferível a sua
eliminação. O processo é de um ridículo gritante. Faz-se uma votação
à noite, outra pela manhã e os parlamentares, em regra, mantêm o me~

mo voto. Onera os cofres Públicos, com sessões extraordinárias e je
tons sem qualquer explicação racional ou prática.

Qual, em tese, a razão justificadora de dois turnos ins
tituídos nas constituições anteriores e mantidos no anteprojeto apr~

vado pela subcomissão? É o de permitir que os parlamentares entre
uma e outra votação, reflitam melhor sobre a matéria votada, auscul
tando a sociçdade e avaliando os seus efeitos. Na prática, nada dis
to ocorre. O que ela demonstra é que, inúmeras vezes, uma sessão se
encerra às três horas da madrugada, aprovando-se a emenda constitu
cional em primeiro turno e, no dia seguinte, às 9 horas da manhã, n~

vamente o Congresso está reunido, para a votação do segundo turno.
Isto significa que q parlamentar muito mal dormiu, sobre o voto não
refletiu e os ecos da sociedade, ainda nem foram ouvidos. Dir-se-á
que o parlamentar deve refletir melhor é antes de proferir o seu pri
meiro voto. Se, assim é, e se assim ocorre, não se justifica esta r~

petição inútil e rebarbativa. Mas, de qualquer sorte, seus efeitos
sobre a sociedade não foi avaliado.

Um interstício de 15 dias, porém, será tempo suficiente
para que se justifique a manutenção do voto no segundo, cumprindo-se
todo o ritual que o instituiu no passado.

Fora daí, da obrigatoriedade do interstício, é preferí
vel que se extirpe e expulse do texto constitucional, esta ex~gencia

descabida dos turnos pela sua superfluidade e inocuidade. Afinal, o
que não tem préstimo, elimina-se.

No segund~ caso, a prática parlamentar nos leva a propor
que fique expressa a exigência de votação nominal pois a sua ausên
cia ou omissão poderá ser entendida, como tem ocorrido, atualmente,
de que o quorum mínimo pode ser aferido pelo processo simbólico, nas
votações das leis complementares.

Art. 5!! •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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111 - Autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
a se ausentarem do País quando a ausência for superior a 10 dias
e o Primeiro Ministro em qualquer hipótese.

Art. _ Os magistrados inscrito~ na ordem, em
cada unidade da Federação elegerão, por voto secreto, aqueles
qua serão nomeados desembargadores nas suas respectivas vagas,
e seus respectivos Suplentes, indicando ao Governador os Três
(63) nomes mais votados para o devido provimento.

PARAGRAFO-ÚNICO.- O mandato do De~embargador será de oito (08)

anos com direito à reeleição.

111 - A inscrição do candidat~ a juíz será feita
com o respectivo Suplente, que obedecerá as mesmas exigências
feitas ao Titular.

Acrescente-se, onde couber, um artigo ao Antepr~

jeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

I - O acesso à primeira instância da magistratu
ra dar-se-á pelo voto popular, através de eleição direta e secr~

ta, com direito a reeleição para um mandato de quatro (04) anos,
respeitados os direitos adquiridos.

11 - Para inscrever-se como candidato a ~uíz são
necessários os seguintes requisitos: ser advogado, com três(03)
anas de efetivo exercício profissional e conduta ilibada reco
nhecida pela$ respectivas secções regionais da Ordem dos Advog~

dos do Brasil.

~
~

JUSTIFICATIVl\

- D Presidente e.o Vice-Presidente farão
Congresso quando tiverem que se ausentar
País a ser visitado e o termo inicial e

DEPIlfAOO FRANCISCO PINTO

Art.
prévia comunicação ao
do País, declinando o
final de sua ausência

Dê-se nova redação ao inciso 111 do artigo 5Q e
acrescente-se onde couber' o artigo abaixo ao Anteprojeto da Su~

comissão do Poder Legislativo.

Pl.I:HÁltIO/CONlsSÂo/tuaCON.sdo ~

BgOMISS~O DA ORGANIZAÇÃO DOS POOERES E SISTEMA DE GO~

.,- .I.U70"'--------------
(l

Ainda que o Sistema Presidencialista fosse mant!
do no texto constitucional, não se justificaria que o Presiden
te e o Vice-Presidente da República para se ausentarem do País
tenham de cumprir a exigência, ultrapassada, de esperar por uma
autorização do Congresso nacional para fãzê-Io a fim de cumprir
compromissos internacionais.

A comparação pode até parecer descabida, mas Go
vernadores e Prefeitos podem se ausentar, dentro de um determi
nado lapso de tempo dos seus Estados e Municípios sem ter que se
subordinar a esta formalidade. As viagens, mesmo, que o Presi
dente faz pela América do Sul, as vezes por poucas horas, tem

JUSTIFICATIVA

As Constituições de um modo geral consagram o princípio
de que "Todo poder~ do povo e, em seu no~e, será exercido". Es
ta norma básica prevalece no Brasil, em relação ao Poder Executivo e
Legislativo - com as exceções conhecidas dos períodos ditatoriais
mas nunca obedecida em relação ao Poder Judiciário.

Há, portanto, uma flagrante contradição entre o princí
pio geral de que "Todo poder emana do povo", e a delegação, sub rep
tícia, conferida ao Executivo para nomear Juízes. Para que o precei
to basilar fosse coerente com o texto Cons~ituc~onal no seu conjunt~
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Nossa sugestão é bem mais democrática, porque qualquer
profissional em direito, com os mesmos requisitos exigidos atualmen
te, submete-se a uma eleição num colégio mais amplo, com mais de
meio milhar de representantes do povo.

O Presidente da República nomeará um dos integrantes da
lista tríplice elaborada pelo Congresso Naciopal.

Art. 14••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••••••
•••••••1••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• ••• ••••••••••

,JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação ao inciso 111, remune
rando-se o parágrafo único em primei~o, com nova. redação e
acresce~te-se'um parágrafo segundo ao artigo 14 do anteprojeto
da Subcomissão do Poder Legislativo:

111- Licenciado por,motivo de doen~a ou para tr~

tar de interesses particular.
§ 1º~ Convocar-se-á suplente nos casos de vaga,

de Investidura ém funções previstas neste artigo ou de licença
por período igualou superior a csrto e vinte dias. Não havendo
suplente e tratando-se de vaga, far-se-á eleição para preenchê
la se faltarem mais de dezoito meses para o término do mandato.

§ 22 - Nos casos de licença para tratar de Inte
resse partIcular, o Deputado e Senador não perceberá vencimento
algum.

Estabelece o artigo 14 do Anteprojeto da Subco
missão do Poder legislativo, os casos de perda de mandato de
Deputados e Senadores.

O inciso 111, deste mesmo artigo, porém, tem uma
redação e um conteúdo, que nos parece incoveniente.

a.) Quando transfere a definição de casos de lI
cença para Deputados e Senadores para o Regimento Interno das
respectivas Casas do Congresso.

b.) Quando limita o. prazo mínimo de licença a
ser concedida ao parlamentar em 120 dias.

No primeiro caso, se não se limita os casos de
licença, como fazemos em nossa emenda, e se transfere para o.R~

gimento Interno de cada Casa, Isto pode ~erar abusos e exces
sos condenáveis, sem conhecimento público. Outra razão é que
as Assembléias Legislativas nos Estados ao se reunir para
adaptar as Constituições Estaduais à Federal, também transferI
rão os casos de licença da ConstituI~ão para seus regimentos,
o mesmo ocorrendo com as câmaras de Veredo~es, multiplicando os
casos de abusos.

No segundo caso, a lImitação de licenças a um
prazo mínimo de 120 dias, é outro abuso, e este, praticado pe 
los militares. A licença para tratamento de saúde, por,exemplo,
quem define a sua duração é a junta médica e não um dispositivo
legal, o mesmo ocorrendo nos casos de lIcença para tratar de i~

teresse particular.
O que a ConstItuição deve definir, é o prazo mí

nim5 de licença a ser concedida e que implicará na convocação
de suplente. E isto se justifica, para evitar um outro abuso,
que é o de parlamentares requererem licença, por p{azo de 30
dIas, pór exemplo, convocando suplentes, e estabelecendo rodi
zios pemanentes nas bancadas, com sérios prejuízos aos cofres
públicos. - -

Acrescentamos, também, um outro parágrafo, proi
bIndo que o parlamtntar, que se lic~ncia para trat«r de intere~

AUT••-----J1-~JDEPUTADO FRANCISCO PINTO " ~

Assim, os dois poderes da República, eleitos pelo povo;
participam da escolha do Ministro da Suprema Corte qu; passará, pre~

liminarmente, pelo crivo da Ordem dos Advogados do Brasil.

..".. Tl:,(toIJUSTI'lC.çio_~ '1"I

o Poder Judiciário. Sua r~

poder emana do povo, a ex-

-o povo. É

rente dos

seria
dação
ceção

necessário que se excepcionalizasse
deveria explicitar a exceção: "Todo
do Poder Judiciário".

Esta limpidez se faz necessária para evitar a interpre
tação de Que as Constituições no Brasil são instrumentos da mistifi
cação e do engôdo, elaboradas para não serem cumpridas e o que se o
ferece em um capítulo se retira no outro.

Ora, todos sabem que emanar significa nascer, provir,
proceder, originar-se. Juízes, Desembargadores e Ministros dos Tri
bunais Superiores porém, não emana do povo, não são eleitos pelo po
vo, mas escolhidos e nomeados pelo Presidente da República e pelos

Governadores.
No instante em que se busca modernizar ~ redemocratizar

o País, nada mais natural do que inovar nesta direção, conferindo ao
povo um direito que é seu, o de escolher os seus Juízes, como aliás,

já ocorre em outras democracias como a dos Estados Unidos e da Euro
pa Ocidental.

O Poder Judiciário, no Brasil, não têm nada a haver com
um poder distante, desvinculado, um Poder Elitista, dife
Juízes Ianques e Europeus de um modo geral.

Pela nossa s~gestão para a nova Carta, os atuais titula
res de cargos na magistr~tura têm seus direitos assegurados, porque
já adquiridos na conformidade com a legislação vigente. Não é, por-'
tanto, um dispositivo revolucionário, porque não apresenta, não dem!
te, não põe em disponibilidade, nem reduz ou afeta os atuais magis
trados. Através desta sugestão se confere, também, a O.A.B. a apre
ciação preliminar, para efeito de inscrição dos candidatos e se eles
preenchem os requisitos essenciais que, somente a própria Ordem dos
Advogados teria condições de fazer, uma vez que acompanha no dia a
dia, o comportamento e a conduta dos profissionais do Direito.

Partindo do pressuposto que os Juízes singulares, elei
tos pelo povo e os atuais'Titulares ( que tem uma perspectiva de di
reito, pela atual legislação, de acesso aos Tribunais de Justiça e
não serão prejudicados), os membros do Ministério Público e os advo
gados, todos pela sua experiê~cia na profissão, devem participar de
uma instância superior , sugerimos que cada categoria respectiva
realize eleições entre os seus membros, para que, em lista tríplice,
o Governador os nomeie.

O mandato destes Desembargadores será de oito anos, com'
direito a reeleição, como ocorre com os legisladores, para que não
se eternizem comodamente nos cargos, sem satisfações a dar aos seus
jurisdicionados. Esta limitação tem por objetivo permitir, por um l~

do, ao bom Juíz, o direito de continuar no exercício do mandato e
por outro, estabelece a rotatividade e o acesso mais fácil a todos
os profissionais do direito conferindo-lhes uma maior oportunidade
de darem sua contribuição na aplicação da Justiça.

A nossa sugestão para preenchimento das vagas do Supremo
Tribunal Federal parece que quebra a mecânica das eleições diretas e
secretas para Juízes singulares ou a outra para composição dos Tri
bunais de Justiça. Elas obedecem, porém, a um ritmo próprio. para
Juízes singulares: eleições populares. Para serem nomeados Desembar
gadores, eleições entre todos ds profissionais do direito que pos
suem qualificação e experiência para escolher os titulares de uma
instância mais preeminente. Para MiQistros do Supremo: O Congresso
Nacional, que é Poder Político. Esta aparente distonia se justifica
porque o Supremo Tribunal é também, um organismo político. Claro que
o processo mais amplo e participativo seria as eleições diretas e p~

pulares. Ocorre que estes Ministros estão mais distantes da fiscali
zação popular dificultando-lhes o julgamento. Além disto, ~sta suge~

tão é um avanço uma vez que pela atual Constituição, os Ministros
são nomeados pelo Presidente da República que submete o nome de sua
livre e íntima escolha, ao Senado da República, para homologá-lo ou
não.
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lesões a direi
Tribunal, sejam

IVO MAINARDI

LEITE: CHAVES

to líquido e
submetidas à

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_

comoção. Assim é que se acomete à competência or1g1nar1a do S.T.F. o
"Habeas Corpus", quando coator ou paciente for Tribunal, nos termos
da letra "b", inc. I, do referido artigo 17.

Impõe-se, inafastavelmente, que as
certo individual, quando o coator for o
apreciação da Corte Suprema.

Vale salientar que reconhecendo-se as razões aqui
expostas e amparando-se a lesão a direito individual mediante a ga
rantia do uso do remédio heróico, Mandado de Segurança, a situação
se fechara harmônica com os termos consignados na redação do antepr~

jeto elaborado pela Subcomissão de Direitos e Garantias Individuais.

Art. 17 - Compete à Seção Especial
I - Pr.ocessar e julgar originariamente e em última

c) - os mandados de segurança contra atos do Presi
ciente da República, das Mesas do Congresso Nacional. do Promotor-Ge
7al Federal, dos Tribunais, bem como os im~etrados pela União contra
atos de governos estaduais;

Emenda à redação final do anteprojeto da SUBCOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTnRIO POBLICO.

I

se particular, perceba vencimentos. Se isto ocorre com os fun
cionários públiéos, que não percebem vencimentos quando reque
rem licença para tratar de interesse particular, a Constituição
nAo pode deixar a porta aberta para parlamentares perceberem
subsídios, quando se licenciarem para tratar de assuntos de seu
interesse privado.
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onde terminará o primeiro mandato com vinte e nove anos.

Não vemos porque esperar os trinta e cinco anos, para a

disputa da senatória. A Câmara Alta precisa de rejuvenescime~

to, sem prejuízo, evidenteMente, da presença dos mais velhos'

e experientes, que disputaram; taMbéM, mandatos executivos.

!,or

~
~,

J li S T I F I C A C Ã O

Substitua-se, no art. 3 9 , a expressão "35 anos"

"30 anos" ..

Não se trata apenas de renovar mas de rejuvenescer os

quadros políticos. Normalmente, o político brasileiro exerce

mandatos sucessivos de Vereador, De!'utado Estadual e Deputado

Federal, para disputar a Senatória. Se inicia a vida política

aos vinte e um anos, poderia disputar uma cadeira no Senado'

aos trinta e três anos. Entretanto, hã quem comece como Dep~

-tado Estadual, candidatando-se depois à Câmara do~ Deputados,

,....---------- 'L[NÁR\o/co"'I's.i;o/SlJaCONI'5ÃO'------ ~
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A inclusão dos mandados de segurança contra atos
dos Tribunais, na competência originaria do Supremo Tribunal Federal:
ê medida que se impõe para garantir o direito fundamental de todo o
ser humano a julgamento isento e imparcial por parte do Poder Judi
ciário e visa coibir que autoridade coatora se confunda com o órgão
julgador.

Nas atividades administrativas, os Tribunais, decl
dindo, podem lesar direitos individuais, não sendo jurídico ou ético
que ele próprio conheça e decida questões em que é parte ou deu cau
sa.

O parecer do eminente Relator da Subcomissão da 0E
ianização do Poder Judiciãrio e do lIinistério Público, às emendas a
presentadas ao anteprojeto, contempla na letra "c", inciso I, do art.
17~ os mandados de segurança corífrra "atos dos -demais Tribunais da União".

~. Por ocasião da votação, recebeu tal parecer, apro-

vação por maioria absoluta de votos, não se registrando qualquer de~

-'taque no sentido de que fossem os atos 40S Tribunais da União exclui
dos da apreciação do Supremo Tribunal Federal. .

Ao contrario, houve sim, destaque do Constituinte,
Deputado Francisco Amaral, no sentido de que se de~se redação mais!
brangente ao dispositivo, para estendê-lo ~os demais tribunais do
país, estaduais e do Distrito Federal.

A questão po~ta foi considerada apenas de redação
e no entanto subtraíu-se da apreciação do S.T.F. todos os atos e de
qualquer tribunal.

O poder arbitrário de que gozam os tribunais é mo
tivo que implica o descrédito popular. Permitir-se a uma das partes,
especialmente à autoridade coatora, decidir questão jurisdicional,
é contrariar princípio basilar que informa o Direito Moderno, ê per
mitir que se continue violentando os direitos e as garantias ináivi
duais.

O prin~1p10 do contraditório, da igualdade das paI
tes perante 'ô aplicador da lei, tem como corola,io a imparcialidade
deste, não sendo lícito e moral julgar~quem praticou o ato lesivo,

O. recurso ~onstitucional, ordinãr10 ou extraord~

nar10 . é incapaz de afastar a humilhação do lesado e o seu _cons
ltrangimento, de na primeira fase, submeter-se ao julgamento por par
·te da própria autoridade coatora. O remédio heróico ê ineficaz, por
que assim, perde a sua característica fundamental, de pronto atendi-
'mento, de pronto socorro. .
: Esta questão fundamental esta reconhecida e conte~

pIada, quando neste mesmo artigo trata da questão da liberdade de l~
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COMISSAO DE ORGANIZA AO DOS PODERES

=---------------TUTO/.,JuSTlfIC,lÇÃO----------------,

II1-a ~ Subcomissão do Poder Legis~ativo

Substitua-se ~or item a palavra inciso, no ~arágrafo Ú

nico do art. 10, no item III do art. 12, no item VII do

mesmo artigo, nos §§ 29 , 39,49 e 59, do artigo 13 e no

29 do art. 18.

o artigo 52 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executi
vo passa a ter a seguinte redação:

Art. 52 O mandato do Presidente da República é de 4 (qua
tro) anos, vedada a reeleição.

JUSTI"FICAÇAO

A qualidade excepcional dos poderes conferidos ao Presiden
te da República não nos permite submeter a nação ao risco de um man
dato longo. Quatro anos de mandato é tempo suficiente para que se pr~

duza uma boa administração. E insuficiente para arruinar o Pais, com
administrações desastradas.

JUS T I F I C A ç Ã O Sala das Sessões, 12 de Junho de 1987.

Não se encontra, nas r~ferências aos numerais romanos

da Constituição em vigor, nem uma vez sequer a ~alavra inciso,

Precisamos uniformizar, desde logo, a redação do texto'

constitucional, para facilitar a missão dos encarregados da

r;-r---------------TEXTOIJUSTU'ICAÇio-----------------,

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, alte
r~se o inciso VI do artigo 3h, renumerando-se os demais:

• PLENÂIIIO/cOMlssio/auBcolol.sdo----------,
~
~COMISSAO DE ORGANIZACAO DOS PüDERES

- AUTOIt _

P? DEPUTADO MIRO TEIXEIRAda

ora

Código

para significar item. Já no Anteprojeto Afonso Arinos,

se usa uma, ora outra palavra. Há anteprojetos, como o

Comissão dos Esta~os, que usam somente a palavra item.

redação final, digna da técnica legislativa do nosso

Civil.
Art. 36 _

= fEXTOtJUSTlfICAÇlo --,

No anteprojeto da Subcpmissão d~ Poder Judiciário e do Mi
nistério Público, o Art.12 passa a ter a seguinte redação, suprimin
do-se o Art.13 e seus parágrafos.

Art.12 - São oficializadas as serv~ntias do foro Judicial-e extra-Judicial, mediante remuneração de seus servidores exclusiva-
mente pelos cofres públicos.

r:-r------------- AUTOR- - - - - - - - - - - - - -

_________ Pl.tNAAIO/ÇOlollssio/aulcOwISsio----------.,

PU COMISSAO DE DRGANIZACAO DOS PODERES

~
~

. VI - O julgamento, para fins de registro, da legalidade
das admissões de pessoalla qualquer titulo, na administração direta
e autárquica, excetuadas as nomeações para cargo de natureza especi
alou de provimento em comissão.

JUSTIFICAÇAO

Pretende-se assegurar o cumprimento do preceito que prevê

a aprovação em concurso para ingresso no serviço pdblico, bem como ~

vitar: As admissões com objetivos eleitoreiros; o nepotismo; a eX1S

tência de quadros e tabelas de pessoal sem o devido controle sobre o

número de cargos e/ou empregos; a pressão sobre o orçamento, decor 

rente de despesas criadas sem a correspondente previsão de recursos

para atendê-las; o descumprimento do preceito que exige para determ!

nados casos a capacitação profissional prevista em lei.
JUSTlFICAÇAO

A oficialização das serventias do foro judicial implantada
pela EC 22/82 (art. 206 da Constituição Federal) manteve privilégios
inaceitáveis para os rumos democráticos da Nova República. Com efeito,
ao assegurar aos titulares das serventias a permanência nos seus car
gos e a percepção de vantagens pecuniárias próprias do Estado, o dis
positivo constitucional em questã~ fere o principio da isonomia, pri
vilegiando alguns cidadãos em detrimento da grande maioria da popula
ção e retardando, por outro lado, a plena oficialização do serviço
cartorário do Poder Judiciário.

~ nosso dever de constituintes extirpar de nossa Carta
Magna tão aberrante concessão, de modo a que a oficialização se dê
sem qualquer ressalva, sob pena de nos tornarmos coniventes com situ~

ções de privilég1õ-que, nas praças públicas, nos comprometemos a eli
minar.

Sala das Sessões, 12 de Junho de 1987.

A medida permitirá, ainda, um controle mais eficaz sobre
as acumulações ilicitas de cargos e/ou emp~erns.

C;~la ri~~ C;,,~~1'i,,~ 1º ri" ;IInhn de 191';7

Constituinte JORGE ARBAGE
r---------- Pl.EluRlo/eowl'sÃOJauaC01,lIiS'io----------

PU
= n:lCTo/JUST1FICAÇio --,

Acrescente-se ao Capítulo IV ("Das Disposições Tran
sitórias") do Anteprojeto da Subcomissão do poder Judiciário e
do Ministério Público o seguinte art. 56, renumerando-se os atuais .
arts. 56 e S7 para arts. 57 e 58, respectivamente:

"Art. 56. A Procuradoria Geral da Repúbli
ca, como órgão central do sist~ma de advocacia
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Procuradoria
seguintes prin-

contenciosa e consultiva da ~dministração Fe

deral, exercerá a representação Judicial da União.

§ 12 O Procurador Geral da República é de
livre nomeação do Presidente da Repúb~ica, deven
do ser escolhido dentre bacharéis em direito com

mais de 15 anos efetivos de experiência profissiQ
nal, notório saber jurídico e reputação ilibada.

§ 22 A lei disporá sobre a
Geral da República, obedecidos os

cípios:

I - organização sistemática, de modo a asse

gurar a unidade da orientação Jurídica para toda
a Administração Federal Direta e Indireta;

III - Tribunais e Juízes F"eclerais;
IV - Tribunais e Juízes Eleitorais;
V - Tribunais e Juízes do Trabalho;

VI - Tribunais e Juízes EstaliJais;
VII - ~stiça Agrária>

§ IQ'- Os Tribu1ais Superiores tên sede na Capital da RePÚblica e

.l:Jrisdição em todo o ter~itório nacional.

§ 2!! - salvo o TrituJal do .l:Jri, nenhLlll órgão do Poder Judiciário
poderá realizar sessões ou julgamentos secretos ou profe _

rir decisões sem fundamentação.. se o interesse PÚblico o
exigir, a lei Poderá restringir a presença em determinados
atos às próprias partes e seus advogados.

11 - paridade de remuneração, vantagens, prer
rogativas e impedimentos dos membros do Ministé

rio Público;
111 - descentralização, pela regionalização

de atividades."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Pretende-se una nova estrutura para o Judiciário no País: criação
do Tribunol Constitucional e de diversos tribunais superiores especíal ízados ,

como terceiro grau de jurisdição. A especialização já conquistada com o Trib,!!.
nal Superior do Trabãlho e com o Tribunal Superior Eleitoral.

O Anteprojeto, avançando sobre as Constituições ante

riores, e seguindo o salutar exemplo já' atestado pela realidade
dos Estados brasileiros, estabelece a competência exclusiva pró
pria do Ministério Público, ou seja, de PARQUET, fiscal do cumpri
mento da lei, retirando da sua alçada a representação judicial da
União (defesa dos interesses, especialmente' patrimoniais do Estado

Federal e das medidas do Governo da União).

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO

=-------.:....--------TEXTO/..U5T1FICAÇÃO---- --,

fi AUT019:

[çonstituinte VIVALDO BARBOSA )[--ICOMIS5AD DE ORGANÍZt:ÃÇÂÕOÕÔ~/5pIlÔÕER~:S::-::E:-:S::I::S::T::E=M";:A::S:-::D:::E:-:G::O::V=:L- 300713-1

~---------------------'

impres

disputa
no e-

Essa inovação, sem dúvida alguma, já se fazia

cindível há muito tempo, pois não raro os interesses em

não permitem a convivência harmônica dessa dupla atividade

xercício da competência de um único funcionário.

Aliás, nesse ponto, o Anteprojeto adota diretriz idên-

tica a que norteou tanto a proposta da Comissão Afonso Arinos,

quanto a contida no texto seguido pela OAB do Rio Grande do Sul.

Substitue-se o inteiro teor das Disposições Transitórias, pelo seguin

1;e:

Acontece, porém, que, ao retirar do Ministério Públi

co Federal a atribuição de representar judicialmente a União, o
AnteprOJeto silencia sobre a que órgão será conferida essa tarefa,

O que, indubitavelmente, sendo matéria constitucional, por si só,

já justifica a oportunidade e a conveniência da presente emenda.

Por outro lado, procura a emenda corrigir uma falha

atual, fazendo com que o órgão central da advocacia contenciosa

da União seJa, também, o da advocacia consultiva da Ad~inistração

Federal(Direta e Indireta) e evitando, em consequência, pela unid~

de decorrente do comando ünico, os desencontros que surgem em vir

tude da orientação jurídica no âmbito administrativo não tomar 'em. .
conta os seus possíveis efeitos ludiciais.

DISPOSICÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1 2 - Noventa dias depois de promulgada esta Constitui
ção, realizar-se-ão eleições à Presidência e à Vice-Presidência da R~

pública, e os eleitos tomarão posse quarenta e cinco dias após as elei
ções.

§ 1 2 - O mandato dos eleitos na forma deste artigo termin~

rá em 02 de janeiro de 1992.

§ 22 - O atual Presidente da República é reelegível para as

eleições previstas. neste artigo.

Art. 22 - Esta Constituição será submetida a plebiscito no

dia das eleições previstas no artigo anterior, em seu todo e por te
mas escolhidos pela maioria absoluta da As~embléia Nacional Constituin

te.

Já se constitui em um verdadeiro clamor nacional a realização de eleições
diretas para superar a crise que ocaís atravessa.

Depois de promulgada a Constituição, ficará mais difícil para a atual situação no
Poder, governar com uma Constituição comorometiáa com os ideais d~mocráticos e des
tinada ao fortalecimento da cidadania do Legislativo.

Prevê-se a possibilidade de a atual Presidente da República candidatar

se. O mandato do eleitõ até o inciso de 1992,com eleições Presidenciais em 19991,
dando-se mandato razoável ao Presidente eleito e permitindo-se coínctdêncãa de elei
ções com a do Congresso Nacional oportunamente.

Previu-se também,o Plebiscito para a legitimação maior da ConstItuíçãc.

.lJ5TIFICATIVA

n Art. lQ - A função jurídica da RePÚblica será exercida pelos seguintes ór 
gãos e ramos:

I - Supremo Tribunal Constitucional;

II - TribLnais ~riOJ:e$ de Justiça;

Dê-se nova redação ao artigo lQ:

Emenda ao parecer do relator da 5Ltlcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico:

tJ LB'UTAOO VIVALOO BARBOSA

""' TEXTOlolUSTlfICAÇio -,

AUTO.-----) EJ
li1 'L••'''0''0.15••0/SU''0.''... ------------,.J =~:
ll..._-=lDI=.::I=SSIlO=:....IlE=-::;.rn-=GAN::.:.:;I=ZAÇJ\O:.2..:::..;OO=S..:POOERES..=::=::....:E:....S::;I=STEMA=.;:.:....:DE:.::...·GOVER==l-():::.... ~.
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PLuA'ua/cowIIlJOI.UICOIUI.aio _

COMISSAO DE ORGllNIZAÇl10 ::lOS PODEllES E SISTEMA DE GOVERl>IJ

r-------------AUfOIt-------------_I: I:EPUTAOO VIVALDO BARBOSA

Emenda ao parecer cio relator da SubC011issão cio Poder Executivo.

- Dê-se nova redação ao artigo 5º:

.. Art. 5º - o Mandato do Presidente da República é de.4(quatro> anos.

Parágrafo l1lico: Não é aânitida a reeleição para um terceiro mandato

consecutivo, nem durante o quadriênio imediatamente

Sl.bseqOente ao término cio segundo mandato consecutj,

\1'0."

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa possibiiJtãr aos cidadãos impetrarem man

dadO de segurança contra au~erid~de federal em sua Cemarcq, sem

necessidade de utilizar-se da Justlça Federal.

o mandato de quatro anosrcon uma reeleição tem sido opinião genereliza-

da.

Este é o propósito da emenda.

= TtXTO/,JUSTIFICAÇio -,

EMENDII 110 PIIRECER DO RELIITOR 011 SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO

PÚBLICO:

- Acrescenta-se ao inciso VII do artº 2º o seguinte:

"VII - •.. ou aposentadoria por interesse público, com vencimentos proporcio

nais ao tempo de serviço ••• "

[iJ AUTOIt

DEPUTADO VIVALDO 8PRBDSA

[J 'LE.'"ol,o.""olsu",o",,,,o
ClloIISSI1O DE ORGANIZAÇl\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

11_1==:J 300715-4.

ffii
Pl.f.HUI10/tON1,,~i.o/5U"tO"'$$;:O. ..

~() DE OOGANIZAÇão dos Poderes e s1stema de Governo===--=- TUTOUUSTIFlC.r.ÇÃO -'- -;

, [M~NDÃ AO PARECER 00 RELATOR DA SUBCOMIssIIo DO PÓDER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO

PÚBLICO:
_ AcrE!scenta-se inciso no art 2º:

"XV _ O Juíz residirá na Comarca onde estiver exercêndo suas funçl5es".

J_U_S_T_I_F_I_C_II_T_I_V_II

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

Visa-se, a prever os casos de desempenho insatisfatório mas que

não justifique demissão, o abandono serviço público, em que se

poderá optar por aposentadoria antecipada.

A presença do magistrado nas cidades do interior, assim como a do

Promotor e dÕ Delegado de polícia, é fator indispensável à eleva

'ÇãO da dignidade da vida interiorana. Os cidadãos do inte~ior pa

gam os impostos e merecem ter as autoridades ao seu lado.

a.UfOfl.--------------j §tJ DEPUTADO VIVALDO BARBOSA EMEI'IDA
Iir Pl.EIIJ.l\tG/C<lI.'IS'3~Q(SlJBc:O~l"'i.O----------_,1 300719-7
('2*'I5SI10 DE· OOGl\NIZAÇAO DOS~ E SISTEMA DE GOVERNO- .

_ Dê-se nova redação às alíneas "A" e "B" do § 2!:! ÓO artigo 35:
"a) Os magistrados nomeados pelo Presidente da República entre os escolhi

dos em lista tríplice elaborada pelo Congresso Nacional."

"b) Os advogados, eleitos na forma prevista nesta Constituição".

'_ Acrescenta-se § logo após o § 2!:!,.renumerando-se os demais, do artigo 35:

"§_ Na lista tríplice prevista r'a alínea "A" do § anterior figurarão

pelo meno$'dois Magistrados df1Trabalho".

"'"' l'EXl"O/.JUS'Ttf"lc-.çio-----------------,

'. EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO

PúBLICO:

~ DEPUTADO VIVALDO GARBO~A

J-U-S-T-I-F-I-C-A-T-I-V-A

r;'I---------------TCXTOIJU$T1F'1C.r.çi~,- -..

EMENDA AO PÂRECER DO RELATOR DA SUBCOMISSAO DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO

PúBLICO:

:.. Acrescenta-se § no artigo 22:

"Parágrafo único - Nos Tribunais com número superior a vinte e cinco membros

, será constituido órgão especial, para exércicio das atribuições administra

tivas e jurisdicionais da competência do Tribunal Pleno, bem como para a

. uniformização. da jurisprudência no caso de divergência ~ntre seus grupos
ou seções",

~ste órgão central dos Tribunais, já adotado, tem se revelado im

portante ao ~eu funcionamento, sem ser órgão demasiadamente gran-
'Úe. .

J_U_S_T_I_F_I_C_A_T_I_V_A

Em toda a estrutura do Judiciário é preciso fazer inse

rir a participação do Legl~lativo •.qui significará um mínimo de
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controle dos representantes do povo sobre o funcionamento do Ju
diciário. ~ uma exigência da democracia.

" IV - Os cargos da Magistratura serão providos por ato do Presidente ·da RepÚ
blica ou dos Governadores de Estados".

J-U-S-T-T-F-T-C-A-T-T-V-A

~ important~ que os chefes do Executivo Federal e Estaduais se
associem ao processo de escolha do Judiciário, possibilitando a int~

gração dos Poderes.

tJ DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério PQ
blico:

- SUPrima-se no art. 2!! "caput", as expressões "de iniciativa do sonreno Tribunal
Federal" e .. de iniciativa dos Tribunais de Justiça respectivos".

)1_1
PLENAIIIO/COlllSSÃQ/SUICOIr,lISSÃO-----------J 300723-5

f!J....·_C_O_M_I_S_S_ã_O_D_E_D_R_G_A_N_I~Z-A-Ç-A-D-D-O-S-P_D_D_E_R_E_S_E_S_I_S_T_E_M_A_S_DE_G_O_V_E .....R')O
= TEXTO/Ju:sn,.lcAçio ~ ...,

rn----------------TuTotolusT'fICAr;io--- -,

.JJSTIFICATIVA

Einenda ao parecer do relator.da SuXomissão :lo Poder Judiciário e do Ministério Pú
blico.

- SUbatitua-se a expressão final do inciso VI do art.2Q por .....nem superior a no
venta por eerrtn (90%) dos Ministros dos Trj.bmais Su::leriores".

- Dê-se nova redação ao artigo 12:
"art.12 - As serventias judiciais e extrajudiciais são ofici

ais,remunerados seus titulares e servidores excl~

sivamente pelos cofres públicos,estando as primei
ras subordinadas ao Tribunal do respectivo foro e
as extrajudiciais aos Executivos Estaduais,disDO~

do as leis de organização judiciária sobre as res
pectivas carreiras e dependendo o provimento ini
cial de aprovação em concurso de provar e titulos.

J-U-S-T-T-F-I-C-A-1-T-V-A

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público:

A oficialização dos Cartórios e serventias já é um clamor
nacional. A capacidade dos titulares de Cartórios em resistir a o
ficialização tem sido enorme. Espera a Nação que a Assembléia Nacl
anal Constituinte venha resolver de vez o problema.

Prevê a emenda que as serventias extrajudicia!s subordinem
se ao Executivo, pois são serviços públicos Que precisam ficar sob o
controle popular.

~
L==:J

o estatuto jurídico da magistratura, bem como a estrutura e competên
cia do Jljdiciário são temas Que interessam a toda a vida pública do país.

O processo legislativo nesta matéria não pode ser configurado ape
nas à iniciativa dos Tribunais.Deve,ao contrário, ser guiado pelas mesmas pos
sibilidades do nroçesso legislativo.

l!J r1.~J.Ã"'10/CCIIISS.\o/suacO"ISSÂO

C[;(J.lISSAD tEOOGANIZAC1ID DOS PODffiES E SISTEMA DE GOVER.'O

l? !lEP! lTA'lQ YIVA! DO B!\RBOSA

J-U-S-T-I-F-I-C-A_T_I_V_A

Visa-se limitar os vencimentos dos Magistrados Estaduais
pelo seu parâmetro no âmbito federal, que não os Tribunais Superi
ores.

tJ DEPUTADO VTVALOO BARBOSA

r,,----------------TEXToIJUSTIFICAÇio-- -,

Emenda ao parecer do relator da Stbcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico.

c-~------------'UTO'---------------

(l ,.ui..""",.,i" ... ,,",,,i,
CI»lIssAO DE 03G!\.'UZAC1I'J OOS POOERES E SISTEMA DE GD'lElWJ

= TEltTot,lUSTlFICAÇlo -,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico.

- Substitua-se no inciso V do art. 22 a palavra "adninistrativQ.S" POI "dos Magistr.!!.
dos".

J-U-S-T-T-F-T-C~A-T-I-V-A

A emenda visa assegurar que as decisões dos Magistra-
dos e dos Tribunais sejam sempre motivadas e justificadas, e
não apenas as administrativas.

_ Dê-se nova redação ao inciso IV do artigo 2Q:
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l!J
C P;p! rrADif VIVA! 00 BARBOSA

PJ "1.CIUolllO/COIIIUÃO/IUICOMIUÃO

~ CQMISSAQ DA OOGANIZACAD 005 PODERES E SISTEMA DE GOVERN:J

~
~

r:r---------------- T[xroIJIISoTlrIC~çio------ -:-_--.

EMENDÀ AD PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISS11D DO PODER JUDICIÁRID E MINISTÉRID

PÚBLICO:

- Dê-se nova redação ao § lQ do artigo 11:

,,§ 1Q - O numerário correspondente a sua datação orçamentária será repassada

aos Tribunais trimestralmente, após prestação de contas à comissão própria

do Legislativo do trimestre anterior".

r;;----------------TUTOIJu'TII',CAÇÃO------ -,

Emenda ao parecer do relator da Sub.:omissão do Poder Executivo.

- No parágrafo único do artigo 6º e no artigo 9º, substituir a expressão final

"!ribunal Superior Eleitoral" por "Congresso Nacional".

JUSTIPICATIVA

J-U-S-T-I-f-I-C-A-T-I-V-A
O Legislati....o há de assumir suas funções fiscalizadoras e controladoras

do desempenho de todos os níveis da administração pública. Já é uma nrátrca do

Congresso Americano, que deverá ser adotada se queremos fortalecer. o t.eqíslatf
vo como necessário à boa prática da democracia.

Ao Congresso Nacional é que devé competir a declaração de

vacância'd~ cargo, por ser uma decisão eminentemente política.

r:-r---------- PL!.NAAIO/cOIlISSÁO/$U8COU'SSÃo------------,

~
~

-
---------- PlfHÂ'UO/coWlssio/SUIlCOWlssio------------,

(fOMISSAO DE ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SIS~~DE GOVERNO

tbeputado VIVALDO BARBOSA

~--_-_-----------TtxTO/JU5TIFle.çlo----------------_,

r:-r Tf.XTO/JUSTlF'ICAÇÁO ,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Executivo:
Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Executivo

- Dê-se aos seguintes incisos do artigo 37Q a seguinte redação:

"íII - apresentar ao Presidente da República relatório tri

mestral dos serviços re§lizados no Ministério.
V - Comparecer mensalmente perante Comissão específica

da Câmara dos Deputados e,quando convocado,perante o

Senado federal.ou Câmara d~ Deputados.

_ Suprima-se no artigo 41,0 inciso IV,e no artigo 44 o incis

- I e 11 e o § 29.

- Dê-se ao inciso VI do artigo 44'a- seguinte redação:
"VI - decretação de estaGus d~ calamidade e de sí

tio. ti

- Substitua-se no inciso I do artigo 37º e no artigo 38º a expre!

são "Primeiro Ministro" por "Presidente da República".

JJSTlfICATIVA

JUSTIfICATIVA

Os incisos são importantes disposições no sentido de valorizar o Congre!

so e impor aos Ministros relatórios periódicos e sua presença permenente junto ao

Congre,sso.

As alterações são para manter os vínculos dos Ministros com o Presidente
da República.

o conselho da RepYblica,objeto da Seção VIII deve ser mántido.

.as alterações são para retirar a figura do Primeiro- Ministro de sua composição
e eliminar a figura do estado de alarme.Basta o estado de sítio,de tradição histó

rica, capaz de proporcionar solução nos casos de crise institucional.

"" TEXTO/JUSTIP1CAÇÃO --.

__________ ,.t.CHAllIO/CONI'.Ão/.UICOIllIUÃO-------------,

(:J cosrssao DI:: OHGANIZAÇAO 005 POOERES E SISTEMADE GOVER!'ll
..UTOII--------------,c: Deputado VIVALDO BARBOSA

- l'lUÃIIIIO/COl./ISsÃo/suacoMlss.io --,

e3COMISSAO DE ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNp

~
~

(!J DEPUTADO VIVALOO BARBOSA
"UTOII---------------)

~
~

"" TUTO/olUST1F1CAÇÃO , Emenda ao parecer do relatror da Subcomissão do Poder Executivo.

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Executivo

- Acrescente-se parágrafo ao artigo 6º:
- Suprimir as Seções IV, V, VI.

JUS T I f I C A T I V A

As seções IV, V e VI visam implantar o sistema de governo parlamen

tarista. Apesar de o par.lamentar.lsno conter elementos democráticos, a preocup~

ção maior deverá ser com a construção da democracia. A democracia exige conso

nância com os anseios populares. O anseio popular predominante, hoje, é a ele.!.

ção direta para Presidente com poderes de Governo.

" § -A ~sse do Presidente e do Vice-Presidente da RepÚblica será no dia 2 de

janeiro do ano seguinte à sua eleição."

JUS T I f I C A T I V A

Encontrar o tempo entre a eleição e a posse tem sido um reclamo geral.
Propõe-se o primeiro dia útil do ano seguinte à eleição.
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~I
~

,---------------.I.UTO"--------- _

r------------ ".(N~IUo/c:OMI..1.o/.u.eollf.,io---------__

t:J COMISSAO Df' OOGl\NIZAÇAO DOS PQJERES E SISTEMA DE GOVERNO

t? DEPUTADO VIVALDO BARBOSA~
~

r---------------- AUTOR------- ---,

-,- I'LENA1tIO/COJl,s.)ÃoIS!JllCOVI".iO

tJCGUSSAO DEOOGANIZAÇAO D03 OOD8,:3 E SISTE!~,'\ DE GDVER.'D

tJ DEPUTAOO VIVALDO BI\RBOS'I

,.,.,-- TEXTO/.lU$TII'ICAÇio- ---, r."l---------------- n:xTO!.lUSTIP'.CAÇlo -,

Emend3 ao parecer do relator da soocomssão do Puder Executivo. Emendá ao parecer do relator da Sub"comissão do Poder Executivo.

- Acrescente-se ao art. 2!! o seguinte:

" ••• e responde pelo Governo da Nação."
- Acrescente-se no "caput" do artigo 9º:

"para o termo do Mandato Presidencial em curso."

JUSTIFICATIVA'

A emenda é consistente com a responsabilidade de Governo nas maõs do Pr~

sidente da República.

- Acrescente-se parágrafo no artigo 9º:

" § - se a vacância ocorrer na seg.nda metade do Mandato, o Presidente da

Reoública será eleito pelo Congresso Nacional."

JUSTIFICATIVA

A emenda visa regular a vacância em termos nacionais, respeitada a

data tradicional das eleições. Se a vacância ocorrer 'na segunda metade, não se
justificará a convocação ao povo para um período tão curto de mandato, ficando'

o Congresso invertido dessa missão.

~
~

....,.-------------- ..UTOII---------------f= l:EPUTADO VIVALD) BAROOSA

tJ '-.Lu""'o/tOMluÃo/al.tJCDM....io

CGlISSIIO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOV8WJ

r='I---------------- TUTO/olUSTI'ICAÇio------- -,

Emenda ao parecer d:J relator da Subcomissão do Poder Executivo.

=----------------TUTOt.."'.5TI'IC.çio-------- ....,

- Suprima-se a expressão final do artigo 8º:

" .,. e do Conselho de Ministros. ,,-

- Dê-se ao artigo 2º do Anteprojeto a seguinte redação:

- Acolhida a emenda,os demais artigos do Anteorojeto deverão ser
ajustados.

"art.2º- A Assembléia Nacional da República é B Orgão su

premo de representação do oovo brasileiro.dep~

sitária de seu poder e soberania.A Assembléia N~

cional da República compõe-se de Deputados Fede

rais,eleitos simultaneamente comoPresidente da 
República por voto direto e secreto,dentre cida

dãos maiores de dezoito anos,em cada Estado ou

Territ6rio e Distrito Federal."

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo

tJ Deputado VIVALDO BARBOSA

r."l,----------- Pt.[H.UUO/COlll.'do!SU8COW.'do,-------------,

• OMISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERN

=,---------,--------- TCXTOIJUSTll'IC..ÇÂ.O.-----------------,

~
L==::J

JUSTIFICATIVA

A emenda ~ consistente com a idéia presidencialista.

, ..UÁIUO/COluulo/auacolillsaio,------ _

fXI.IISSAO DE OOGA"lIZACAO DOS PODERES E SISTEM'I DE GO\IERt>O

l: DEPUTADO VIVALDO 13,L\RBOS/\

!

I
I
..._----------------------"

JUS T I F I C A T I V A
Einencla ao parecer do relator da Súbcomissão do Poder Executivo.

necessário ao equilíbrio federativo. O

o ideal federativo e o Senado

- Substituir no artigo 62 a expressão " •••promover o bem geral do BrasiL .." por

" •••promover o bem geral do povo brasileiro. .."

JUSTIFICATIVA

A existência de uma Assembléia única dá mais consistência, ressonância e ca

risma ao Legislativo. O povo identificará melhor a instituição e seus represen 

tantes, compreenderá melhor seu papel.

O senado sempre foi justi ficado como

sistema tributário e o sistema financeiro
nunca foi capaz de evitar esta corrosão.

Por outro lado, a atuação do Senado revelou-se idêntica à da Câmara, sem

o bem geral do povo brasileiro é

se quer promover o bem das pessoas e cidadãos.

seu povo. t orecíso valorizar o povo.

expressão que define melhor que

t comum distinguir o Brasil do

qualquer diferença, sem demonstrar utilidade especial e diferenciada. Os benefí
cios que o Senado poderá representar são inferiores ao benefício de uma Assemblé

'ia única.
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ro.lISsAO·'õ1! OOGANIZAÇAO DOS PlJ!l:RES E SIST8~~ DE GOVERNO

OEPUTAOO VIVALDO B.l\RBOS,~

...---------- 'LLNAffIQ/COItIS.,io/.lJ.cOMI.aM-------- _

~

~
~

t: DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

..,---------- PLtNMlIfJIC()IJISSÁOISU8CCIl""~ÃD --,

OMISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PpDERES E SISTEW

r.-1---------------- TEXTO/olU'TIf'ICAÇÃO- -,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Executivo
\ Emenda ao parecer do relator da' Subcomissão do Poder Executivo.

- Dê-se nova redação aos seguintes incisos ao artigo lOº:
- Substituir no art.3º a expressão:

XXV

XXVI

XIV -

XXIV -

Deputado VIVALDO BARBOSA

A data daeleição direta é o dia 15 de noventJro e tem sido consagra

da nas últimas décadas,às eleições gerais,por ser o dia da República,e que é pr§.

prio.1: nrecãso conservar esta regra no texto constitucional de forma clara.

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:

" •••90(noventa) dias antes do término••. " pela lO no dia 15(quinze) de folE.
vellbro da ano anterâor ao término.....

XII - Controlar a execução orçamentária, inclusive as dotações para

o Judiciário,com a atribuição de liberar oarcelas do orça

menta, em c~da trimestre, mediante prestação de contas dos gas- •

tos do trimestre anterior.

JUSTIFICATIVA

- Acrescente-se incisos ao artigo 5º do Anteorojeto:

~------- -_-_AtJTOR_--------------

,..,., PLEN.UIO/eOlollssÃo/suaeOWISSÃO

• OMISSAO OEORGANIZAÇIlO OOS PODERES E SISTEMI'r , DE GOVERNO

.."., ~ Trno/JUSTmcAç;,o----------------,

I Nomear e exonerar os Ministros de Estado.

11 Exercer,com o auxílio dos Ministros do Estados,a direção

superior da Adminlstração federepl.
111 - Apresentar plano de governo ao Congresso Nacional.

IV - Nomear os Ministros dos Tribunais Superiores de Justiça

e do Supremo Tribunal Constitucional,na forma prevista
na Constituição.

VII - Expedir decretos e rregulamentos para a fiel execução

das leis.

VIII - Iniciar o processo legislativo,na esfera de sua competên

cia.

Celebrar tratados,convenções e atos internacionais,firmar

acordos,empréstimos e obrigações externas,depois de apro

vados pelo Congresso Nacional.

Determinar a realização de referendo,ouvido o Conselho da

República sobre matéria legislativa e Constitucional.

Enviar oroposta de orçamento ao Congresso Nacional.

Apresentar semestralmente ao Congresso Nacional relatório

sobre á" execução do Plano de Governo.

DiSPor sobre a estrutura eo funcionamento da administração

federal,na forma da lei.

Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da
lei.

XXVII -

XXVII I -

XXIX - Demitir Ministros de Estado ou quaisquer dirigentes de

Orgãos ou empresas públicas ou de economia mista,que te

nham recebido voto de censura do Congresso Nacional

- Suprima-se a palavra "generais" do inciso XVII do artigo lOº.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa assegurar poderes de governo ao Presidente da república

eleito em eleições diretas capazes de possibilitar-lhe resoooder díanste do PE.

vo que o eleger na solução dos problemas que afligem o povo.

Se o Presidente eleito não tardar qualquer resposta ao povo, o voto '

será importante e o povo sentir-se-á frustado.

Sabemos da crise que advirá.

XIII - Estabelecer a obrigatoriedade do funcionamento das Comissões

em caráter periódico e permanente e organizados da sociedade,

que nelas terão voz.

XIV - Fiscalizar os gastos PÚblicos,inclusive os do Judiciário,e or

ganizar serviços de auditoria para esta finalidade.

~ - Escolher os membros dos Tribunais Suoeriores na forma prevista

nesta Constituição.

tJ DEPI!TADO VIVALD) BARBOSA
,..,., PI.ENAFll0/CONISSÃO/SUllCOWISSÃO-----------,

.."., TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------,

Emenda ao parecer O) relator da Subcomissão do Puder Executivo.

XVI - Homologar as decisões judiciais que envolvam responsabilidade

civil ou ~riminal de magistrados. Por decisão de dois terços

dos seus membros a Assembléia Nacional da República,poderá
reexaminar a decfsão Judicial.

~II - Censurar o desempenho de Ministros de Estado,dirigentes de ór

gãos,autal:C\uias elllOresas públicas e das empresas de economia
mista e ioteoraDtes_.udda~mllia~n~j~silt~rna~t!ulr~a~ -- __

§ lº -A moção de censura pelo Legislativo iml.0rta,se
aprovada, nasubsti1:uição do titular pelo chefe

do Executivo.
-Dê-se ao art. lº a seguinte redação:

lO Art. lº _ A função Executiva é exercida pelo Presidente da Reoública e pelos

Ministros de Estado."

§ 2º - A moção somente poderá ser apresentada seis me

ses após a nomeação.

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

A emenda pretende dar responsablilidade ao Presidente da República pe

las funções do Governo, já que o Presidente será eleito pelo povo necessitando '

responder pelo governo diante do povo.

Um dos desafios mais ardorosamente reservados a esta Assembléia Nacio

nal Constituinte está o de estabelecer o sistema de gOl1erno que traga esta.bilidô

de, seja democrático e contribua para as informações sociais.

A proposta aventura em estabelecer o ponto de equilíbrio entre as di veE.

sas já manifestadas nas discussões que vem se travando a respeito, não só no âmb,!.

to desta Constituição,mas também em todo o país.
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=----------------TEXTO/~U5T1FICAÇiO------ _,

Dê-se ao artigo 82 do anteproJeto da Subcomissão do Poder
Legislativo a seguinte redação:

. . A decisão democrática legítima implica vontade majoritária
da ma~or~a dos que votam. Qualquer outro critério subtrai desse prima
do fundamental e deve ser evitado.

Art. 82. Salvo disposição constitucional em contrário, as
deliberações de cada Casa seráo tomadas por maior~a de votos, presen
te a maioria de seus membros. O voto é pessoal.

~
~COM. ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE~~ DE GOVERNO

m---------~ PLENÁRIO/COUISsÃOI,;UDCOIolIS!iÃO --,

(l Constituinte LOCrO ALCJ\NTARA
E necessário deixar de lado a discussão anrãorfst íca e dicotômica enttre

o Parlamentarismo e Presidencialismo, fugir aos seus condicionamentos e mergulhar
em nossa real.ídade , em nossa história e tentar enxugar os impasses do presente na

perspectiva do possível futuro.

Há uma exigência a que todos se curvam: o povo deve eleger o Presidente.
Há um significado para isto: o povo quer escolher quem vai tomar as ,decisões fu~

damentais que afetam a sua vida.O Presidente,há então de responsabilizar-se pelas
decisões de gõverno,especiaÍmente nomear os Ministros e as demais autoridades nos
cargos de confiança, e fazer o plano de governo.

Mas por outro lado, as exigências da democracia impõem o fortalecimento
onoresso e as demais instituicões e a isenrcão do Congresso nas guestões 'de

governo.
A proposta faz o Congresso,além de aperfeiçoar as suas funções fiscali

zadoras e atuar como depositário da soberania popular, ser capaz se censurar o de
sempenho do administrador,em qualquer nível,desdo MInistros até os Diretores de
Departamentos e Orgãos.A censura impõem ao chefe do Executivo a demissão do ser

vidor.
Prevê também,que o Legislativo exerça sua função controladora e fiscal.!.

zadora sobre o Judiciário eo Ministério Público,pois estas Inst.íúíções.Líçadas à

exata e justa execução das leis, encontram-se mais próximas da função leg~slativa.

/TT----------------TtXTot.rUSTlFICAÇio .....,

Wr-------------- ..UTOIl - - - - - - - - - - - - - - .....,r- Constitulnte LOCIO ALCANTARA

,.,-,,---------- PLENARIO/COUISs;.ofsuacOwlssÃO------------,

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

Constituinte LOCIO ALCANTARA

m---------- PLUA"IO/COI,lISdo/sUllcOllls3ÃO --,

ORGANIZAÇÂO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

1':'1----------------TEXTO/olUSTlfICAÇio------------------,

Acrescente-se parágrafo único ao art. 52 do anteprojeto
da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Públ~co. .

• _Acrescente-se parágrafo único ao art. 2Q do anteproJeto
da Subcomissao do Poder Jud~ciãrio e do M~nistério Público.

Art. 52. Compete aos Tribunais:

Paragrafo único. t vedada a nomeação de servidor sem apro
vacão em concuzso público de títulos e prov<ts, ressalvados os cargos ou
funções em comissão, de livre nomeação e exoneração, os quais, no en
tanto, não poderão ser exercidos, por uma mesma pessoa, que não tenha
prestado concurso, por ma~s de trinta e seis meses, consecutivos ou
não.

:arãgr~f~ íiru.co , A aposen.tadoria com vencamerrcos integrais de magistrado
e cond1c~onada ao exerc~cío efet1vo do cargo por cinco anos no míni-
mo, em qualquer das h~põteses do inciso VII. '

Crítica contúndente e fáticamente correta que se dir~ge
ao Judiciário é a insistência dos tribunais, federais ou estaduaís,ern
preencherem seus cargos sem concurso de qualquer natureza, erise j ando apa
drinhamento que em nada dignifica as cortes de justiça. A ordem.demo~

crática exige o acesso de todos os brasileiros, mediante cr~térios de
competência e conhecamerrco, áos cargos púb l a.cos em geral. O s as t.ema de
"favores e' daspoj os " há de ser càrrigido prontamente. Imperat~vode mo
ralidade e ordem, não pode a Constit~nte passar ao largo de tão gra~
ve problema, donde a emenda qu~ ora se apresenta a esta Comissão.

.. A dignidade públ~ca do cargo de magistrado e o prestis~
que trad~c~onalmente lhe conferia a sociedade foram profundamente aba
~ados pelo trata~e~to sec~ndãrio que lhe conferiu o Executivo quandod
z.ncontiáveas nomeaçoes de c í dadãos idosos, os quais permaneceram nos car
90S alguns meses ou poucos anos. O "p rêrnio ll de aposentadoria fere o in
teresse soc~al em uma magistratura altiva e respe~tada por todos. A
emenda tem por fim corrigir esses desvios

~
~I

OMISS1l0 DA ORGANIZAÇ1l0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

,.-- AUTOR _

,.,-, I'LfHi,UolcoUI5SÃo/SUBCOll"SÃO-----------,

tJllEPUTAOO J01l0 NATAl

= rUTO/.,llJ.sTIFlCAÇio -,

Constituinte L~CrO ALCANTARA

= TCXTOIJUSTfffCA.ÇÁO _,

Dê-se ao artigo 15 do ànteprojeto da Subcomissão do Poder
Legislativo ~ seguinte redação.

Art. 15. Os Deputados e Senadores farão jus a subsidio,
representação e ajuda de custo, sobre os quais incid~rá o imposto so
bre a renda e proventos de qualquer natureza.

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Minis
tério Púbiico, acrescente-se, após 0.55, o seguinte artigo no Capítulo
das Disposições Transitórias, renumerados os demais:

Art. 56. Aos atuais Procuradores junto aos Tribunais de Con
tas dos Estados, aos quais se aplica o disposto no Título ••.•.•.•..•.•
• ••.•••.•.•••.• (Do Ministério Público) desta Constituição, é assegura

do o exercício de suas funções que, na vacância dos respectivos cargos,
passa~ão a ser privativas de membros em final da carreira do Ministério

Público.

Reclama a opinião pública nacional medida dessa natureza,
pondo fim a privilég~o que também parlamentares consideram_injustif~
cável. O mesmo critér~o deve ser estendido aoS que a~nda nao pagam o
imposto sobre a renda de' parte de seus proventos.

l -----J

JUSTrFICAç1l0

No anteprojeto é proposta a unificação do Ministério Público,

com enumeração exaustiva dos membros de seus diversos segmentos que pas

sam a integrar a carreira, omitindo-se, porém, sem razão plausível, os

Procuradores junto aos Tribunais de Contas dos Estados.



~ vista do que se· contém nó artigo 45, é fácil concluir que,

se não se busca aclarar-lhes a situação, serão inevitavelmente substi

tuídos em suas funções por Procuradores d~ Justiça, com a resultante da

disponibilidade, de juridicidade discutível, sobre dispendiosa,porque e
xigirá, desnecessariamente, a criação de novos cargos para os provimen

tos que se façam nec~ssários ào suprimento de sua falta.

•

t: DEPUTADD OSVALDO MACEDO

COMISS/lO DA ORGANIZA /lO DOS PODERES E SI'3T'::i·1A DF. cov;:m:o
[!J . T(XTO/JU5TIFlcaçÃo

Ao artigo 53 do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Mi.

nistério Público, dê-se.a seguinte redação:

"Artigo 53 - Integram a Advocacia da União (artigo ..••.desta Constituição)

os Procuradores da República que optarem , os Assistentes Jurídicos da Uni.ão, os-Procuradores de Autarquias Federais, os Procuradores da Fazenda Nacional, os AdvE.

gados de Oficio e os Procuradores junto ao Tribunal Marítimo."

JUSTIFICAÇAO

O artigo 45, item III, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder JO!.

diciário e do Ministério Público retira dos Procuradores da República, por serem
eles membros do Ministério Público e, portanto, Promotores de Justiça, a represe!:!.

tação judicial da União. A decisão tem embasamento hist6rico e doutrinário e visa

corrigir uma heresia que se vem praticando há anos, mas que agora e ainda em tem

po oportuno pode ser exorcisada.

permite, entretanto, o texto de referido anteprojeto, que os Promotores de

Justiçà, integrantes da Carreira do Ministério Público e denominados, atualmente,

de Procuradores da República, possam optar por<'J.ntegrarem a Advocacia da U~ião, 
t que chama aquele texto, impropriamente, de Carreira Jurídica de Representação Ju

dicial da União.

Sou pela tese contida no texto aprovado e aqui referenciado. Deve constar 
dos anais desta Assembl.éia Nacional Constituinte sugestão de minha autor ía; con-

tendo a mesma tese que, acolhida em outros termos, se insere entre as matérias que

subiram ao exame desta Comissão Temática. Ministério~lico é uma coisa distinta

da Advocacia e sua estrutura deve e,s.tar vinculada a(maféria pertinente ao Poder
Judiciário. Jamais ao Poder Executivo, como ocorre no texto da Constituição vigen

te.

Acolhida a tese e retirada do Ministério Público a Representação Judicial

da União, nada deve impedir, entretanto, que possam os membros do Ministério públi
co optarem por integrar a Advocacia da União, na companhia daqueles outros servidE.

res públicos, profissionais do direito, que naturalmente convergem para o Sistema,

visto já pertencerem à Advocacia Consultiva da União de que trata o Decreto nQ ..
93.237, de 8 de setembro de 1986.

I: este o espírito, e a 16gica evidentemente da Emenda que ora encaminho a

esta douta Comissão, na certeza de seu acolhimento unânime.

Por oportuno, esclareço que estou encaminhando outra emenda, com texto dl

recionado ao Capítulo "Do Poder Eilxecuti vo", criando a Advocacia da União no texto
constitucional, posto que a mesma já existe na legislação ·ordinária, antes referi

da.

Mas, como os Advogados da União assumem, também, a Advocacia Contenciosa,

é justo contemplar a matéria no elenco das disposições constitucionais. I: a justi-

ficação. I

r
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-»: DEPlJTADO OSVALDO MACEOO

COMISS/lO DA ORGANIZAÇ/lO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

l!J
ACRESCENTE-SE AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISS/lO DO PODER EXECUTIVO, CO~I A

NE~ESSJ1RIA RENUMERAÇ/lO DAS SUBSEQUENTES, A SEÇAO "DA ADVOCACIA DA UNI1l0", IGUAL

MENTE RENUMERANDO-SE OS DEMAIS ARTIGOS.

DO PODER EXECUTIVO

SEÇAO IX" Da Advocacia da União

Artigo 45 - A lei organizará a Advocacia da União na Administração Federal direta
e indireta, e seus integrantes, admitidos mediante concurso público '

de provas e títulos, exercerão, privativamente, a Advocacia Contenci,2.

sa> e Consultiva.

JUSTIFICATIVA - Do anteprojeto assinado pelo Relator, Senador José Fogaça, não fi

gurou qualquer referência à organização da Advocacia da União, providência que se
faz necessária e indispensável para a harmonia dos textos que resultaram respect],

vamente das Subcomissões do Poder Executivo e do Poder Judiéiário e do Ministério
Público. E que, atualmente, a Advocacia da União é contenciosa quando exercida '

pelo Ministério Público, e consultiva quando exercida pelos integrantes do srste
ma da Advocacia Consultiva da União, de que trata o Decreto nQ 93.237, de 8 de s~

tembro de 1986.

E certo que o Ministério Público se desvia de suas funções singulares

quando, vinculada ao Poder Executivo, exerce, para este, a Advocacia da União pe
rante os Juízes e os Tribunais de Justiça.

As principais Unidades da Federação já esta,9éY=ceram e organizaram as

Advocacias do Estado - independetes,. desvinculadas, ser,alquer envolvimento com

O Ministério Público. A União Federal, que dispõe de uma estrutura organizada pa

ra o exercício de sua Advocacia, insiste em usar o Ministério Público para aquela
finalidade, fato que, doutrinária e historicamente, merece severa critica e imedi.§.
ta repulsa.

O Ministério Público não pode ser parte em um processo na condição o

de Advogado e de parte, quando nele se integra como representante da sociedade e
na qualidade de fiscal da lei e de sua correta aplicação.

A dúplice função, atualmente exercida pelo Ministério Público,é uma
heresia que esta Assembléia Nacional Constituinte precisa corrigir.

Sendo impr6pria a representação da, União em Juízo através do Minist~

rio Público, é de se sentir a necessidade de se orpanízar a Ildvocacia da União, na
êstrutura do Poder Executivo. I: o que proponho através desta Emenda aditiva, to

mando por base o Sistema da Advocacia Consultiva da União, de que trata o já menci
onado Oecreto nQ 93.237, de 8 de setembro de 1986.

Assim, se adotada esta minha Emenda, os"atuais Assistentes Jurídicos,
Procuradores de Autarquias Federais, Procurador'es da Fazenda Nacional, Advogados •

de Ofício e Procuradores junto ao Tribunal Marítimo, assumiriam aAdvocac.ía da Uni.
110, na qualidade de Advogados da União, para o exercício da Advocacia Consultiva e
da Advocacia Contencj osa,

Além do mais, a Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico, conforme Artigo 45, item UI, do Anteprojeto aprovado, decidiu retirar do

Ministério Público a representação judicial da União, sem que a Subcomissão do
Poder Executivo, de sua parte, adotasse a medida -ajustadora da situação, criando a
Advocacia da União. Este lapso precisa ser corrigido, agora, por esta Comissão da

Organização dos Poderes e Sistema de Governo. E!o que! rio por necessário e in-

dispensável. /'
E a hrst í f'Icacão.

tJ Constituinte OSVALDO ~IACEDO
~ PLENARIO/<:OJ.lI=í:lÃO/SUllCOIl'SS,lO------------.

• COl.l!SSXO DA OroANIZI.Ç?:O DOS PODER;;S E S1STE:,:.\. DE GOVERNO

= TEXTOIJUSTIFICAÇÃO -,

\
o art. 5g do Anteprojeto da Suboomissão do Poder Rxecuti~ p"s

sa a t er a seguinte :redação,

"ART. 5 g - Q Il'and."to do Pr<>sidente da República i de .4. (cuatro)1

~, ~!:. reeleicão tl
' I
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~ :- TUTo/JUsn..lcAçio-----------------,

Acrescente-se ao inciso X do art. 10 do AbteproJeto da Subcomis

são do Poder Executivo o seguinte I "não podendo o veto incidir sobre palavras, ex

pressões OU fraGes isoladas", de tal sorte que o inciso passa a ter a sebUinto ra-

JUSTIFICAçro:

A tradição democ"ática, arraic;ada no conceito corarm do cidadão

brasile~::'O, é por mandatos eletivos de quatro anOS. J.ssim é com os gcvernaâcz-ea de

Estado, deputados fe:lerais Q esta.duais, prefeitos e vereadores, l'eglstrando-se no

caso dos dois últimos a.s duas últimas exceções com mandatos de seis &nOs, a. pri

mryira vez para permitir a coincidência das eleições 8 a segunda wz para. elin::ini-

la.

tJConstituinte OSVALDO I-L~CEDO

,-, PLENAIUO/COl,lISsio/SUIlCOWISSÃO------------,

CO:USSÃO DA OROJ1.J:rZA ~ÃO ~('S POD3R?S E SIST3I!A DE GOVZHNO

~
~

lhndatoa longos permitem que se enquistem interesses ezousca no dação.

poder.

Justificação:

Já. houve caso, no Congwsso Ilacional brasileiro, em que a lei

fo~ redigida de tal foma, para obter aprovação da opos~ção, que permi. tio. posterio

mente o veto presidenrlal em frase isolada dentro do texto, mudando cOICpletamente

o sent1do pretendido pelo legislador.

Ao Presidente da RepÚblica conf'ere-s9 a. :faculdade de vetar pro-
/maG .

jeto de lei, parc~al ou totalmente, não se pode oonferir, oom a supressão de pal..

vra OU frase, a possibilic.ade de inclusive inverter o sentido da decisão legislaU

"X - vetar projeto de le~, parcial ou totalmente, OU solicitar

a reconsideração do Congresso Ilacional, não podendo o veto

incidir sobre pala.vras, expressões ou frases isoladas".

va.

~
~.

Mandatos de prl=l.zo razoável, como os de quatro anos, permitem 

maior fiscalização do povo e maior entusaasmo aos seus detentores. Os dois pnme~

ros anos são marcados pala motivação de bem fa.zer e os dois últimos anos são mar

cados pelo cuidado de melhor concluir, para se obter julgamento favorável da so

ciedade.

COMISSAO :lA ORGA"IIZ.tÇr.O DOS PO:JJRES E SISTZ!ol~ DE GOVEX,O

..,.,- AUfOlt -,

l: Constituinte OSVALDO ~W::EDO

õ.l,---------- PLe:NÁIl.IO/cOllISSio/su.c:OKI""'O------------,

r:-r T'::UO/JIJSTlfIC..,.io -,

O art. 6. do Anteproj,to de.SUBCOlUSS!O DO PODER EXElUTIVO pas

sa. a tcr a seguinte redação.

DOS POOERE5 E SI5lEMA DE GO(0.\1551\0 DA ORGANIZA

O art. 2. do Anteprojeto da &lbcomissão do PODER LIDISLATIVO
passa a ter a seguinte re:iaqão:

hArt. 2 2 - A Câmara dos Depu-tadpe compõe-se de até qua.trocen
tos e oitenta e sete :repJ:'esentantes do povo, eleitos, dentre 
oidadãos maiores de 18 anos e no exeroicio dos dire~~os po11ti
coa, por voto direto e secreto, em cada Estado, Território e
no Distrito Federal.

I ~·~·~- ~'i.~vn~yt,'i'Y.NJC~'"i'2-- -_-----_-----_;

r--------------AUTOII:---------------

~----------PL.EHAIUO/Cou.ssio/suacOlllssio------------,ato, prestando compromisso nos seguintes termos: "P

meto manter, defender e cumprir a Const1tuição da

RepÚblica, observar as suas leis, promover o bem ge

ral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade

e a. independênciatt.

Justifica9ão.

Congresso Xacional, especialmente convocado para o

"Art. 6 9 - O Presidente da RepÚblica "tomará pocae em sessão do

1':"I----------------TEXTO!JUSTIf'tcAÇio-- _

de Estado, nos termos eÃ."'PI'essamente previstos nesta

Constituiçãou•

§ 1. - A eleição de dois terços (2/3) da represe.ntação de cada
Estado, Território e do Distrito Federal será feita pelo siste
ma do voto distrital e um te"ço (1/3) pelo sist4ma do voto !Oro
porcional, nas condições estabelecidas em lei". -

Justificação:

Estamos criando, nesta Constituinte, um novo sistema de gcvarnc

para o Brasil, que objetiva modernizar O Estado e esta.belecer bases seguras para
futura impla."'l.tação do parlamentarismo FUro. Esse obJeti\'O' só será alcaçãd.o com uma
maior legitimidade da reprssentação politicél e com o fort'llecimento dos partidos
politicos.

O Coneresso s~rá convocado a assumir maiores responsabilidades
pol!ticas e a partilhar res3!ons~ilifu:.desadr.1inistrativas. PaJ:'a. tanto, a sua. com
posiçã.o deve con:preender representação legítima, que advém da perf'eita integração
do elei~o com a Sua comunidade.

O voto proporcional, até agora ezercâdo no Brasil, tem levado
o Poier legJ.slativo ao descrédito, pela facilidáde com Que deputados ItUdam de par
tidos e negociam o voto sem terem de prestar cor..tas às comunidades que os elegeram

:.. implantação do \'eto distrital misto, que ora se propõe, é o
teste maior da Constituinte. Estou convencido de que os e a compõem estão preo
cupados em fazer uma Consbtuição para o Brasil e não nstituigão para aten
der seus interesses circunstanciais.

~
~

,-------------- .,UTOIl:----- _

A nova redação ora oferecida objehva excluir do teitto original

a frase "~, se não estiver :reunido, perante o Suprelllo Tribunal Federal". É que

não podemos adgitir a hipÓtese de um Presidente eleito tom:l.r posse com o Cone;res

ao fechado. Se em recesso, haverá. a convocação especia.l para o ato.

)
;'

Acrescente-se ao inciso I do ar-t y 10 do Anteprojeto da. Subcom1ssão do Pcde:r: àecu

tivo a expressão "nos termos expreasamsrrte preVistos üesta: Const~tu.içã8" de tal

forma que a redação passa a ser a sei.\uinte:

III _ nOrtear e exonerar o Primeiro-~.!inistro e os }ltinlstros

I

ti PLEHAIilIO/cON1S5ÃO/;UIICONI5SÃO --,

COMISS!O DA ORGl.1:IZAÇ;':O DOS l'OD~= E SISTo::r.A DE GOV:;;:lllO

PJ Constituinte CSVALilO IQCEDO

Just1.fica'tão:

Julgo importante esse_ cuidado para se avitar interpretações cqu

vocadas sobre os poderes do Presidente da RepÍblica, que, evcntualment~, em w.oment

de crise politica, poder~ valer-se da amplitude que o texto inicial contém para e

xercer poder alóm do permitido.

fJconstituinte roVALDO JI",CEDO

1":"1---------- PLENÂRIO/COIlISsÃo/suecowlssio-- --,

COMISSr.O DA ORGANI~_ ?i:o DOS rocsnss E SISTE:."" DE GOVERJ;Q

~----_-_-_- __-_-_ TEXTO/,lUSTI'ICAÇÃO ---,

Suprima-se por inteiro o inciso XXIX do art. 10 do Anteprojeto
da Subcomissão do PODER EXmUTIVO.
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=----------------TfJCTO/.lUSTlrlCAÇio- --,

Deputado JESUS TAJRA

Jpstificação:

A Constituinte tem a. obrigação de ser clara perante a ~{aião pa
ra preservar a esperança do povo.

A Constituinte signifioa ruptura 0014 a ordem constitucional an
terior. Com a. nova Constituição o Brasil começa. vida nova. O Brasil vai ser :passa.
do a limpo. E a melhor profilaxia é o voto.

Nenhum mandato eletivo deve ser lo!'/;O. O .i,deal é o mandato de
quatro anos. Deputados e vereadores terão mandato f2~~a.tro anos. Go",rornadol'es e_ T r n
prefeitos terãô mandato de quatro anos. Em nOlJe de que principio, de quo valor e
de que verdade defender--se um mandato supera.oz- a quatro anos?

Irão devemos, os oonstitu.intes, apaquenar- a nossa miqsão. Não
estamos aqui para f'azer uma Constituição para ~gradar ou dasagrqdar fulano ou bel
trano. Estamos e.cpi para fazer uma Con:;tituição par-a o Brasil.

Constituição não é casuãsno, Constituição é princípio, impes-
soal e permanente.

Além do perm:lnente, a Constltuição ora em elaboração deve cui
dar ta=nbém do transitório. E é fund@lental estabelecer-se claramente a data da
eleição do prÓximo ;:res1d;nte da RepÚblioa pelo voto direto, secreto e universal.
Essa respost!!. a Naçao esta esperando ansiosamente.

Roosevelt dizia. que sé o voto dirime as dn,,:-gênnias entre as
pes~oa6. E nesse momento de divergências, a definição clara de camí.nhos rão ~ur

gira de conchavcs , de favores e, de bargar"ims.
Não se abstraJ. a ética. da politlca. Ai dos ;lue o fizere:n. Se

rão para seopre desacreditados.
politica ê -esperança e clareza.. ~o é contrato de compra. e \'en-

da.

~
~

--------------AUTOR-------- ~
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Esse anca.ao torna. da competência exclusivra do Presidente da Re
pÚblica ~ nomeação dos l.rinJ.stros da I·:al'i:z1ha, das Relaçõos Erler~ores, do Exéroito,
da Aeronautica e da Chef1a da Casa C1VJ.l.

Os prÓprios apresentadores dessa emenda, aprovada por .maioria
na Subcomissão, entenderam a sua incon~âniência.

Ela desnatura o sistema de governo que se cria Com o Anteproje
to, ensejan:lo a formação de dois lolinistérios. o l1inistério do Presidente e o IU
nas tério do Oablnete.

O objetivo seria o de tornar insuscetivais de voto de desconfia
ça os ~ünistros Hilitaras, o que não ocorrerá na prát1ca diante da form!!. proposta7
O anteprojeto estatui o~~ desconfiança tanto coletivo, como o indiVJ.dual e o
plural, conforme se dir~ja a todo o Gabinete, a um determinadõ Ministro ou a mais
de um.

Nada impede, com O Il'odelo ali aprovado; que o s Hinistros no
meados ..pelo Presidente sofrn.m eoçâo de~desccní'aança, Se isso ocorrer, evidentecen
te sera provocada uma crise poritica. D obrigação do C01"'J3tituinte prever e evitar
crises, buscando, o tanto quanto possivel, um s1stema que pemita a estabilidade
pol!t1ca.

Cumpre acrescentar que o anteprojeto não enumera. e nem :1J.sclplJ.
na os Ministérios que serão cr:Lados, tarefa que será c\W.prida. pela legislação com
plementar. Assim, não se pode estabelecer, previanonte, á criação dos Hinistérios
da lfurinba, do Exército e da Aeronáutioa, como ta:nbém a Chefia da essa Civil. Para
evitar que sensibilidades sejam feridas, é legitimo defend.eI.-se a criação do 2h
nistér10 da Defesa, suscetiwl de voto de desconfiança, composto de secretarias da
Marinha, do Ezér01to e da Aeronáutica, que seriam privadas desse constrangimento.

, Entendo que a Constituição não pode estabelecer preconcelto,nem

a favor e nem contra. 'Essa dispositi"lTO, cUja supressão ~ra se propõe, e p1'eC07109J.

tuoso a favor às uns e preconccatuoao contra outra l'~lnistros.

Além do c.ais, coe o sistema de governo o r-íado pelo anteprojoto,
não se pode admitir a Casa Civil como l~nlstério, ez,s que prestará servaços priva
tivamente ao Presià.ente da RepÚblica, nio compondo, portanto,. o Gab~nete.

Justificação.

t"lconstituinte OSVALDO 1·::"C:<::JO

r:;-r---------- Pl.EHAR10/COl.llSSÃo/su!lCOl.lISSÃO----- ---,

A rüdaç:5:o do art. 22 do Anteprojeto da Subcomissão do
LEGISlATIVO passa a ter a seguinte reda.ção:

PODER
17T----------------TIXTO/.lUSTlfICAÇio---- ~

Emenda ao Anteprojeto da SubcomIssão III

(Poder JudIciárIo etc.)

"Art. 22 - A inoiativa de projeto de emenda à Const1tuição, de
la1 complementar e ordJ.l1ária, anc lusâve spbre matéria o=,çax::entá
ria caberá. e:.cclusivamenne a partido politico, que o apresentar~
COm a assinatura do parla.rrentar que o tiver defenüido e aprova
do no interior da agremiaçeo tl

•

Jushf1cação:

O objetivo da alteração ora proposta é o de fortalecer o parti
do politico e valorizar a função legislativa.

:11"" se pode entender a fieura do parlamentar avulso, desco:Lpro
metido com causa ou pro~a, como também não se poda admí,tir 'partido politico som
programa a ser cumprido e sem proposta abrangente de organização da sociedade.

Atualrnente, z-apz-eaerrtarrtea de um mesmo partido apreaerraan pro-
posbaa divergentes ou antagÔnicas sobre um mesmo assunto. eu um part'ldo, como um
todo, vota contra proposta de um r4presentante seu.

O partido politico deve ai'imar o seu programa na pr~tica le
gislativa, comprometendendo-se com suas propos~as e assumindo a sua. defesa perante
a Nação. O povo saberá, psla práhca, o que cada partido :!,ropõe e pretende realiz
no instante que 1;iver de escolher o Governo da ~ra9ão.

, 'Da mesma forma, a. :'unçio legislatJ.va seri exercida e valorizada
com o respeito e a solenecidade que merece.

Com a propost~ ora formulada, o processo
discussão iniciada dentro do próprio partido politico, de
ma. Aprovado internamellte, será levadc à ccneadeeaçiíc do
então, proposta do Partido, mas garant 4 do-se o direito d seu wme
nele inserito para todos os efeitos . tóricos.

r:-r Pl.EHÁAIO/COUlssiO/SUBCOl.lISsio------------,

• CO!o!IS1T.Q DA ORG:.m:7.i.ÇÃO DOS PODE:G'3 E SIS1';;;;,!A DE G07E;ll1O

= TEJCTOIJUSTIFICAÇio------------------,

Acrescente-se às Dispos1.ções Trans:' tórias do Anteprojeto da
S-lbcornissão do PODER EXEX;UTIVO o aeguarrte axt~go:

"A.rt. - !!:. eleifJão ~ p:rÓx~r.lO Pres:Lder:te~ Repúblic? sc ...f~
~~ dia l2.~~~~~ 2: pcnse~

Inclua-se onde couber:

Art. O direIto de propor ação rescIsórIa
em favor dos entes públIcos se e~

tlngue em 05 (cInco) anos, contados do trânsIto em julgado da deci _

são.

Parágrafo único - aplica-se o disposto no

caput às decisões proferidas na vigência da Constituição anterior.

JUSTIFICATIVA

As hipóteses de rescisórIa são restrItas (CPC, art.

485). E é notória a dificuldade do ente público para identificar a

ocorrência de prevaricação, concussão,corrupção ou falsidade de pr~

va em prazo tão exíguo (02 anos)~ Por outro lado, a experiência c~

tidiana está a demonstrar que o regIme autoritário deu margem a ing

meras lesões ao patrimônio público, por parte de particulares e da

própria admInistração pública, constitUlnd~ situações ilícitas mui

tas vezes acobertadas por decisões judIciais.

Dessarte, afigura-se imperiosa a ampliação do prazo.

para reSClsao de julgados proferidos contra o Poder Público. E,mais

que Isso, parece indispensável a reabertura do prazo de decadência

já implementado. tendo em vista a preservação do patrimônio público

e dos valores mais elevados da justiça.

Sala das Sessões, 01 de j~nho de 1987

Deputado~RA
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tJ Deputado VIVALDO BARBOSA

l"iI:": PLENAIlIO/cONISSÃO/SUBCOWli!lSÃO

[OJM!SSAO DE OR~ANIZAÇI10 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

forma ~qrária, mediante pedido de autoriza,ão formulado pelo Gover

no do Estado ou Território,"

m,-------,---------TI:X'tO/.lLlSTIFICAÇio------------------, JUSTIFICArÃO

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:

JUSTIFICAÇÃO

<;'1---------------- TEXTO/olUSTIFICAÇÃO-----------------,

Suprimam-se os §§ 7Q e 8Q do artigo 16 do anteprojeto

da Subcomissão do Poder Legislativa.

~
~

Senado Constituinte NELSON CARNEIRO

Assim re za o artigo 407 do Reaimento Interno do
Senado Federal e se explica por si mesmo, para evitar abusos oue
podem 1nterferir, no mínimo, na execução de planos de reforma a

qrária.

r:-r---------- PLENÂRIO/cOI,U=sÃo/SUIlCOIilI$SÃo-----------

-Dê-se ao arf:lgo 22 a seguinte redação:

" art. 22 - Fica assegurado a iniciativa de projeto de emenda a Consti tuiçã
leis complementares e de leis ordinárias, às Assembléias Legis
lativas Estaduais, às Câmaras de Vereadores, aos cidadãos e às en
tidades da sociedade civil .semore mediante oronosta articulada
e Austi ficada.

Parágrafo único- Serão observados os seguintes princípios para o ini
cio do processo legislativo nas hipóteses previstas neste artigo:

1- Nas Assembléias Legislativas deverá ser observada a votação de 2/3

de seus membros.
II- As Câmaras de Vereadores serão em número não inferior a cinco e deve

rão representar ao menos 20% das eleitores aptos a votar em seu re~

oect.ívo Estado.
III- Os cidadãos deverão contar com número não inferior ao quociente neces

sário para a eleição de um Parlamentar no último pleito realizado na
ra a Câmara das Deputados. .

IV- AS entidades da sociedade civil deverão ser de âmbito nacional e re
conhecidas par lei.

.lJSTIFICATIVA
A iniciativa de leis par parte de entidades e setores da sociedade é

uma medida que contribui Para a integração e participação da sociedade na Proces
so Legislativo. Abre o Congresso Nacional à participação popular, o que representa
imoortante passo na construção da democracia.

A presente Emenda visa a, em consonância com proposi
çõe~ semelhantes encaminhadas tanto à Subcomissão do Poder Executi
va, quanta à do Poder Legislativo, restaurar em sua totalidade as
prerrogativas do Parlamento, impedindo sua dissolução.

CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

Com. ar aniza ão dosPoderes e
"", TUTO/.lusTl'ICAÇÃO'----------------,--

Esta iniciativa objetiva, acima de tudo, evitar. situa
ções constrangedoras à ação fiscalizadora da Câmara dos Deputados
tornando-a efêmera ao sabor do entendimento presidencial.

III-a- Subcomissão do Poder Legislativo

~

Art: .27 §1I9

Incluir após "em sessãõ conjunta" as expressões

"mediante escrutínio secre~o".

AUTOR J§PJ CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

r-r-r: PI.UAI'lIO/COUISsio/SUlcONlS3ÃO-------------, =~
COM. ORGANIZArÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~~ TUTO/JUSTIf'ICAÇio,-----------------

JUSTIFICAÇÃ~

Assim foi sempre nas diversas Constituições
brasileiras, e somente l'd 1exc U1 a pe a Emenda n9 1 , de 1969.

III-a - Subcomissão do Poder Legislativo

Emenda n9

Art. S9
XI -

JUSTIFICAC:ÃO

Redija-se assim :-

XI - requlamentar as leis, quahdo da

omissão do poder Executivo, nos prazos crue lhe foreM f1xados.

~
~

CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

COMISSÃO ORGANIZArÃO DOS PODE~ES E SISTID'~ DE GOVERNO

III-a - Subcomissão do poder Leqislativo.

r:""Ir---------- ,..U;.1l10/c:O&tlssio/su.COUISsio----------~

,.",, Tt:XTCl/JUSTlf"lC..çio,----------------~

Incluir, no artigo 10 -

_ pronunciar-se na forma de seu Reaimento Interno,

sobre a alienação ou concessão de terras públicas com área superior

a 3.000 ( tres mil) hectares, salvo para execucão de planos de r~

mentac.:ão ..
que a lei

As leis nem sempre marcam prazo para sua requl~

O texto proposto aconselha ( se é crue não determina )
fixe o prazo que o Executivo não pode exce~er,

/)
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Senador Constituinte NELSON CARNEIRO EJ
m ~1.r:N."'10/CONI"Ão/suaCOUI5S.iO -'1 =8
C:..._..::COl=.jI=:S:::~:,:~O::.-::::DA:.:...::O:::RGANI==Zl'Ic::r;J>D=...:OO=S...:PO=D=ERES=--,E:c..:S",I=-STEMA::::;;:..:..c:D",E--,GJ.::.c..:'JE_lNJ~ .

O Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executl
vo~çriou um Sistema sui-generis de governo, pouco salutar à idéia
predominante de se instaurar um Parlamentarismo genuíno, com o fOE
talecimento do papel do Legislativo.

Dê-se a seguinte red~ção ao artigo 13 do anteprojeto da Su~

comissão do Poder executivo:

"Art. 13 - O governo é constituido pelo Prime!
ro-Ministro e pelos Ministros de Estado",

A presente Emenda visa a retirar do Preside~

te da República a prerrogativa de dissolver a Câmara dos Deputados,
em obediéncia aos próprios desígnios do mandato representativo.

Da forma como está explicito no anteprojeto da
SUbCOffiissão do Poder Executivo, o Presidente da República assume
tantos poderes que chega a frustrar as ações de governo do Primeiro
Ministro, tornando-se o senhor todo-poderoso do Sistema.

~o eliminar-se a expressão "pelo Presidente da
República", procurou-se enquadrar o texto na prática do parlament,§.
rismo tal como se o concebe.

JUSTIFICAÇilO

A p~esente Emenda
te da República como efetivo Chefe de
Mtnistro a ~hefia do ,Governo, conforme
rista clássico,

visa a reconhecer o
Estado, cabendo ao
convém ao sistema

Presider',
Primeiro

p'arlament,§.

..,., ..Ll:ll ....Il.IO/eo),llssi.o/su~el)\I1Ssio------ __.,

COM. ORGANIZA~ÂO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

III-b - SubcoMissão do Poder Executivo

ífJ Emenda n9

Art. 23 -

Suprima-se o inciso I do artigo 44 do anteprojeto da
Subcomissão do Poder Executivo,

r:-r-~------------AUTO,.,-- -.,

Senador Constituinte NELSON CARNEIRO

r.r---------- PLE"ARIO/cOlol.SsÃo/sU8COI.lIS'io --,

COMISSÃO-DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEMA DE G:JVE11NO

~
~

Onde se diz -

_U SupreMO Tribunal Eleitoral",

diCJa-se

-Superior Tribunal Eleitoral.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICArÃO

Em consonância com o principio geral de fortalecimento
do Poder Legislativo- não outra motivação para a implantação do Par
lamentarismo--torna-se inadmissivel propor-se a dissolução da Câma
ra dos Deputados, ainda mais por decisão do Presidente da Rep~blica,

Corri~e-se méro equivoco da publica~ão.

/íJ
Estou oferecendo Emendas ao anteprojeto da Subcomissão

do Poder Executivo que, como esta, visam a manter o Legislativo inc§
lume, no mais profundo respeito pela preservação do mandato conferi
do pelo povo a seus representantes,

I I I I

AutOft'------ -, §
SENADOR NELSON CARNEIRO J, ~A

PLENÁIUO/COl,l,SSiO/SUIlCOlolISSÃO----------'----,J ~765-1

~'-'....:COMI==SS"''fD:::::...'''DA''-'=O:::RGI\NI==Zl'I~("':I:;?D=-''OO::::S::....:PO=DE=RES=:...E:::...:S:.:I=STEMA==.::DE=-..;G:JVE==I1NO==-- .

SENADOR CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Suprima-se o artigo 19 do Anteprojeto da Subco

missão do Poder Executivo, renumerando os demais.~
~OOS PODERES E SISTEl~ DE GJIlERl'DCOlfiSSÃO DAORGI\NI

r.rr----------- PLEHÁftIO/c:oWIS3Ão/5uacoM'ssÃO- -,

.....---------------- T[XTOIJU5TIP'ICAÇio----- -, JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o inciso VII do artigo 10 do Ante
projeto da subcomissão do Poder Executivo, renumerando-se os de
mais:

No Sistema de Governo p~rlamentarista clássico,
o responsável pela condução das políticas de governo é o Primei
ro-Ministro, sujeito, inclusive, à moção de desconfiança.

A presente Emenda visa a recompor a natureza das
funções de um e de outro.

da
que

papel

II/leal

Ao se introduzir a idéia de que o Presidente
República aSSume aquelas responsabilidades, desvirtua-se °
a prática consagrou para aquele Sistema, minimizando-se o

do Primeiro=Ministro.
A presente Emenda, à semelhança de outras que

estou oferecendo à apreciação' da Comissão da Organização dos Pod~

res e Sistema de Governo, pretende, acima de tudo, isentar o Poder
Legislativo da possibilidade de dissolução pelo Presidente da RepQ
blica.
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IV - A representação judicial e as ativi

Art. li5º •••••••••••••••••••••••••.•••••

dades da consultoria da União e de suas Autarquias cons
o _ ..."LEHAI\IO/COlollSSiO/SUIICOWISSÃo----------J--,J 1~="_7:A_.]
C =SSllD DA ORGIINIZAÇAD tos PODERES E SISTEH'I DE GOVERI>O .

li] ~tJrOlf

(- Senador Constituinte NELSON CARNEIRO

tituem Advocacia de Estado. A advocacia de Estado vincu

lada à Consultoriª Geral da República, destina-se a:

JUS T I F I C A ç 11 O

O inciso XXIX do artigo 10º trata da invulnerabilidade
de cinco Ministros de Estado à moção de desconfiança.

Ora, é inconcebível que no Sistema Parlamentarista de
Governo haja, no Gabinete, Ministros mais poderosos e com destaque
superior ao do pr6prio Primeiro-Ministro.

Não se compreende, no Sistema Parlamentarista, a existên
cia, de um lado, dos Ministros do Primeiro-Ministro, isto é, do
Governo, e, por out,o lado, de Ministros do Presidente da Repúbll
ca imunes a qualquer reprovação por parte do Legislativo.

A presente Emenda visa a equacionar a questão, nivela~

do a atuação de todos os Ministros quanto à confiança neles deposl
tada pela Câmara dos Oeputados.

b) desempenhar as atividades da consulto

emana

inte",'ram

de Estado

Constitui

jurisdição

VI - Os cargos e empregos que

a) zelar pela ob~ervância da

ção, das leis e tratados, com relação aos atos

dos da administração federal;

ria e assessoramento jurídico na âmbito da administra

V - A advocacia e consultoria

serão exercidas pelos atuais integrantes dos Serviços Ju

rídicos da União.

ção federal assim compreendidos os órgãos da administr~

ção direta e as autarquias;

c) exercer a representação judicial da

União e das autarquias em todos os graus.da

e Tribunais.

I/l /

~ AUTOR

~TAOO FRANCISCO_SALES de provi~ento efetivo, nos casos em que ainda não tenham

sido objeto de transformação em lei.

VII - Os integrantes da Advocacia de Estado,
11-1L!J PI.UlJoJlIO/COI.lISSiO/&UBCOIolISSÃO----------j 300767_-7

(l\",_.!<OJM~I2SS:!!II"'0'-0!<!A"--'i(R!-"GAN="'IZ""A"'Ç""J:lO"_"OOS""'_~PODER""""'''-''=ES''--''Eo...=<SI'''S'_'T'='EMA:=",I:E"--"GO",,VERNO~-'='-= -J. _ .

o grupo Serviços Jurídicos são transformados em Cargos'

",. TEXTOIJIJSTlFICAÇÃO------_----------,

No anteprojeto da Subcomissão do Poder' Judiciário e do Mini~

tério Público, dê-se ao artigo 54 a seguinte redação:
Art. Os membros dos Ministérios Públicos do Tribunal de Con

tas da União e dos Estados, do Trabalho e Militar integrar-se-ão nas
respectivas carreiras do Ministério Público Federal e Estadual,apli:a~

do-se-lhes o disposto no artigo anterior.

terão os mesmos impedimentos, prerrogativos e direitos

dos membros do Ministério Público Federal

VIII - Os membros da Advocacia de Estado i~

gressarão nos cargos iniciais das respectivas carreiras

mediante concurso. público de provas e títulos.

JUSTIFlCAÇJ:lO
IX~--A lei estruturará a carreira dos inte

grantes da Advocacia de Estado.

A criação, ou melhor, a fixação da repr~

sentação judicial das pessoas jurldicas de direito P~

blico está contemplada no anteprojetoCart. 53).

t, entretanto, necessári6 que fique bem

expresso no texto constitucional, não apenas. nas Oisp~

sições Transitórias, a mencionada representação judicial

e, sobretudo a consultoria jurídica da ~nião. Inclusive,

tendo em vista o fato de que o Serviço Jurídico da União

e consequente~ente seus integrantes, os procuradores au

tárquicos federais e assistentes jurídicos tem sido sis

O princlplo da unidade e indivisibilidade do Ministério Pú

blico Estadual,que o anteprojeto pretende institucionalizar, impõe que
a sua representação junto aos Tribunais de Contas e órgãos congêneres
seja integrada à instituição, com a consequência l6gica, justa e huma
na do aproveitamento dos Procuradores que, ali, vinham oficiando.

Essa solução parece mais racional do que subtrair-lhes as
funções cometidas anteriormente, não só em razão da experiência acumu

lada nos assuntos pertinentes ao campo de atividades das Cortes de Co~

tas, como também pela necessidade de conter dispêndios desnecessários,

com a perspectiva de colocá-los em disponibilidade, alternativa de ju
ridicidade discutível, sobre onerosa,porque exigiria, com o afastamen
to deles, igual contingente de Procuradores de Justiça para suprir

lhes a falta.
Assim, para evitar perplexidades que o direito repele,é mis

ter aclarar, no texto modif~cando, a situação dos Procuradores dos Trl
bunais de Contas dos Estados, na unificação do Ministério Público, que
o anteprojeto advoga. tematicamente esvaziados e com-eles, a Advocacia de E~

ao art. 10º do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Jud!

ciário e do Ministério Público.

CONSTITUINTE FRANCISCO SALES

t estultícia querer-se a indepência abso

luta do Ministério público, enquanto não se criar a Advo

cacia de Estado. Remarque-se que a maioria dos Estados,

O que

tado, quer pelo aviltamento de sua retribuição, quer p~

la desestruturação de sua carreira, em Que pese a ampli~

ção de suas competências e ação no seio da Administração.

Tais aspectos negativos são determinados

por ranços classistas, corporativistas e privilégios

inadmissíveis.

membros já adotou a separação de sua advocacia.

itens

~
~

Ficam acrescentados os seguintes

,- .UTOO _

tJ



A tutela constitucional da Advocacia de

não pode continuar é a dubiedade atual: ser defensor da

sociedade e ser advogado de Estado. São posição irrecon

cHiáveis.

nações, imperativo ético, constituindo-se na verdade na

condição de efetivação de controles internoS legais, im

rar que o Supremo Tribunal Federal sempre cumpriu seu papel de ma-
neira inatacável, mormente na missão.que lhe co~fere o texto vigen
te de assegurar a supremacia da Constituição.

Apesar de o anteprojeto ter avançado no sentido
da ma~utenção do STF, considero desnecessária a cri~ção de uma se
ção especialmente designada para o julgamento das questões consti
tucionais, que devem per~anecer dentro da competência do tribunal
como um todo.

outrasEstado, assume no estado moderno, a exemplo de

prescindiveis ao regime democrático.

1=1;
_____________ AOTOR _

cn'1ISsiío DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE 00i/ERN)

tJ Senador NELSON' CARNEIRO

r:õ--------- PLEH...'uo/cOU.,sio/sUllCOMIS'io---------=----,

organlA emenda, ora proposta, visa dar

cidade à Advocacia de Estado.

!J
= TUrO/"TUST1FICAÇio----------------,

tJ CONSTITUINTE COSTA FERREIRA

r.-r--------- PLI!.NAIlIO/cOUISSÃo/sUICOM1SSÃO-----------,

COMISSAO DA

Suprimam-se os artigos 21, 22, 23, 24 e 25 e seus pa

rágrafos do anteprojeto da SubcOQissão do Poder Executivo.

JUS T I F I C A ç A O

§ 39 O Promotor Geral da Justiça será
escolhido entre os integrantes da classe mais antiga da car
re~ra por indicação do Executivo referendada pelo legislati
vo, na forma prevista em Lei Complementar, com exercicio de
2 anos, renovável por Igual período.

Uma Casta, é como ficará o Ministério _
Público caso seja aprovado o anteprojeto que alem do seu
justo fortalecimento, prevê que Sua chefia seja escolhida _
por eleições internas, Porquê não razer participar o Legis
lativo e o Executivo em tal escolha? Trata-se de uma ins
tituição de expressiva importância social e politica e não
seria desejável que se dilacere em previsíveis disputas in
testinas como ocorrerá caso prevalesça a proposta da Sub
comissão.

Promotor - Geral, indicado pelo Executivo,
deve expor suas qualidades e ~eus planos de trabalho ao Le
gislativo qJe o sabatinará podendo vetar-lhe o nome, num
procedimento aberto e mar~adamente democratico. Nossa Emen
da visa a que os dois podQ~s participem do processo.

A semelhança de outras Emendas que estou oferecendo à

apreciação da Comissão da OrgallizaçãJ dos Poderes e Sistema de Gove~

no, a presente visa a imunizar o Legislativo de dissolução pelo Pre

sidente da República, COqlO modo de se fortalecer aquele Poder, na mais

fiel observâncIa ao princípi~ básico da representatividade conferida

pelo voio popular.

o Sistema Parlame~tarista, por sua estreita relação

com o enfraquecime~to das funções do Pres~dente da Rebública, encon

tra, no anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo, justo motivo

para não se efetivar em nosso pais, exatamente pelo ~esconhecim~nto

do papel primordial do Legislativo na fiscalização efetiva das ações

do Governo.

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO ---,

No § 79 - expressões "uma Seção Constitucional e";
do art.14

Do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pú
blico sejam suprimidos os dispositivos abaixo,que se referem ã Seção
Constitucional do Supremo Tribunal Federal:

EJ'EMENDA . ,

300772-3 ,

As Disposições Transitórias:

"Art. 19 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repóblica
serão eleitos, simultaneamente, em todo o País, no dia
15 de novembro de 1988.

§ 19 - Os eleitos tomarão posse em sessão do congresso
Nacional, prestando o respectivo compromisso no dia 15

de janeiro de 1989.

§ 29 _ Aplicar-se-ão, na eleição, os princípios estabel~

cidos nesta Constituição."

tJ DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

= TEXTO/.lUSTIFICAÇio -,

~
~

Constituinte INOcfNCIO OLIVEIRA

COM.DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIST.DE GOVERNO

,- AO'O. _

tJ
r.;-r--------- PLENÀR10/COlollssio/su!JCOllllssio------:-----,

§ 89 do _ seja suprimido todo o parágrafo
art. 14

Art. 16 - Seja suprimido todo o artigo, transformando os seus in
cisos e Earágrafos em alíneas e parágrafos do art. 15, para que as
atribuiçoes ali definidas se constituam em competência do Tribunal
Pleno.

JUSTIFICAÇÃO
Já na fase inicial de trqmítação do anteprojeto,

situei-me contra a criação do Tribunal Constitucional, por conside-

JUSTIFICAÇl\O

Concluido o trabalho de conformar a Constituição, não há
mais que se falar em distensão, abertura ou t~ansição democrática.

Estaremos completando, encerrando um ciclo historico 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 Pre-
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sidente pelo voto direto o começo do novo pacto social celebrado da
única forma estável e duradoura conhecida pelos democratas.

JUS T I F I C A ç Ã O

Sala das Sessões, 1º de Junho de 1987. A sugestão ora em questão pretende restabelecer os
pr~nc1p10s tradicionais e históricos do Parlamento brasileiro
enquadrando a política salarial no Capítulo que trata da compe 
tência exclusiva do Congresso Nacional.

SEJA SUPRIMIDO O ARTIGO 21.
r---------- 'l.EHÃRIO/COl.lIssÃo/sueCO&lI'sio-----------

tJ courSSÁQ VI. ORG. VOS POV, E srsr VE GOV.

tJ Vo Colló:tittl{ll-te JOS!: CARLOS COUTINHO

~
~III-B

JUQ,JUSTIFICl.çIo-----------------,

r:-r------------- "UTOIt'~-...:...-------------tJ PAULO RAMOS

JUSTIFICAÇÃO

r:-r TE:lCTO/JUSTIFICAÇÃO _,

DA MESMA FORMA QUE A CÃMARA DOS DEPUTADOS NÃO PODE DEMITIR O PRESIDENTE DA REPÚBLI

CA, ESTE NÃO DEVE PODER DISSOLVER A CÂMARA DOS DEPUTADOS.

DAR AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PODERES PARA DISSOLVER A CÂMARA DOS DEPUTADOS É UM '

FLAGRANTE DESRESPEITO AO POVO. QUE ELEGEU SEUS REPRESENTANTES.

A DISSOLUÇÃO DA CÂMARA SOMENTE SERÁ ACEITÁVEL ATRAVÉS DE PLEBISCITO. CUMPRIDO. PELO

Mt:NOS A METADE DO MANDATO (OU 113).

O MESMO PARA O PRESIDENTE DA REPúBLICA, À EXCEÇÃO DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE.

SUPRIMIDO O ARTIGO 21, DEVEM SER FEITAS NO ANTEPROJETO AS MODIFICAÇÕES CONSEQUENTES.

SupJt.i.mo.-~e o~ I-te.n~ I e. rI do AIt.-t. 37, da An-teplt.~

[exo apJt.ova.do pe.la Subc.omü~ão do PodeJt. Exe.c.u-ti.vo acJt.e'&c.e.n-talldo 

-~ e o ~ egui.n-te r-te.m, xenumeiuindo-» e os ~ ub~ eque.n-te~ :

"I - Compe.-te. a.o !1i.nü-tJt.o de. E~ ta.do, até", dM o.-tlt.i.

bui.~õ~ que. a. Con~ti-tui.~ão e o.~ tei.~ e~-tabelec.eJt.em, e.xeJt.cem a oJt.i.

en-to.~õ.o, c.ooJt.de.no.~ão e ~ upe.Jt.vüão do~ õJt.gão~ e e.n.ti.do.d~ do. admi.

ni.~-tJt.a.~õ.o Fe.de.Jt.o.t no. iiJt.e.a. de ~ua. c.ompe.-tênci.o., e e.xpe.di.Jt. i.M.tJt.U~Õe.~

pana: ex ecu~ão da~ lei.~".

Vo Con~-t.U;ui.n-te. JOSe: CARLOS COl/TINHO

!lISrIFICAçÁO

.".. ~ T!::ICTO/.,1U'TIFICAÇÃO----------------_,

vê-~ e. 0.0 po.lt.iíglt.a.6o 39" da AIt.-t. 43, da An:te.plt.oj e.-to

o.plt.ova.do pe.,to. Subc.omü~ão do Pode.1t. Judi.c.i.iilt.i.o e. do Ili.nú-telt.i.a Pú 

b,ti.co, a. ~e.gui.n-te. It.e.do.~ão:

En-te.nde.mo~ que. a. Jt.e.do.~ão pJt.opo~-to. e.~-tã e.m ma..i.oJt.'

~i.n-toni.a. com o~ obje.-ti.vo~ de.mocJt.ã-ti.co~, a.o ~uplt.i.mi.Jt. e.xpJt.e~~õe.~

que. não tLtendem a.o~ o.n~ eLo« popu,to.Jt.e~.

"§ 39 - O Plt.omo-tolt.-Ge.lt.o.,t ~e.lt.ii e.,tú-to de.lt-tlt.e. i.n-te.

glt.a.n-te.~ da. ca.lt.lt.e.i.lt.a., pa.lt.a. mo.ndo.-to de. doi.~

a.no~, ~e.ndo ve.da.da. a. It.e.e.,te.i.~iio po.lt.o. doi.~ mo.ndo.-to~

COM e.cutivO~.

J 11 S r I F I C A ç Á O

~
~

Na no~~o e.n-te.nde.1t. O co.lt.go d~ Plt.omo-tolt.-Ge.lt.o.l e.qui.

va.,te.-~e. a.o~ c.a.Jr.go~ de. me.mbJt.o~ das Me.,óM do CongJt.e.~~o.A ·.Jt.e.e.,te.i.~iio '

pa.Jt.a. ma.nda.-to~ con~e.c.u-ti.vo~ não e ~a.lu-to.Jt. po.Jt.a. ca.lt.go~ de. di.Jt.e.~iio. '

!!õ.o s emos c.o n-tlt.a. a. It.e.e.le.i.~ão, ~ õ não podemo~ a.c.e..i.-t0.1t. que ~ ej o. u-ti.

!i.z~a. pa.Jt.a. a. pe.Jt.pe.-tuo.~õ.o no Pode.Jt..

"""---------------TEICTO!olUSTlfIC.lçlo,---------------_,

SupJt.i.me.-~e. O I-tem XII do AJt.-t. /0, da An-tepJt.oje.-to a.pJt.o

vo.do peta Subcomi.~~ão da Podelt. Execu-ti.vo.

J 11 S r r F r C A ç Ã O

o CONSTITUINTE JOS~ CARLOS COUTINHO

r:-r__---'- ~ Tt"ICTO/.lu$T1fICAÇÃO---------------_,

Acrescente-se ao Art. 5~ do Anteprojeto aprovado pela
Subcomissão do Poder Legislativo,o seguinte Item:

No noóóo en-tendeJt. a c.a.Jr.go 'de Govelt.no.dolt. âos Telt.lt.i.-tõlt.i.

os e muUo i.mpaJt.-tan-te. pan« que. se]« ocupado paJt. i.ndi.ca.~ão Plt.e.~i.

denci.o.l, me~mo quando melt.ecelt. a. a.plt.ova.~ão do Senado Fedelt.o.l. Eó

~e c.alt.go deve óelt. ete-ti.vo,.meJr.e.c.endo ac.upã-lo o.quele~ que -ti.ve 

1t.~1 It.eópa..tdo populo.lt..e c.on6i.lt.mo.do pela vof:.o.

- Dispor sobre salários".
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JUS T I F I C A 7 I V A

VI - ••.•••••••

'"'-VII - ••••.•...

VIII

IX - aprovar, por ma10r1a absoluta de seus membros, a exoneração, de

ofíC10, do ,Procurador-Geral da República, antes do termo de sua

investidura, nos casos previstos nesta Constitu1ção.

~
~

VO CONSTITUINTE JOSE CARLOS COUTINHO

COM.VA ORG~VOS POVERES E SIST.VE GOVERNO

JJT\bQ'TII'ICAÇi;O------------------,

Vê-4e a 4eguin~e 4eda~:ao ao A4~. 19, do An~ep40je~0 '

ap40vado pela Subeomi44io III-b:

re-r .UTO. ---,

r.-l,-----;------ 'Lf:NAI'l10/cou.'5ÃO/soaeOul-e$io-----------,

Senado Federal, também a destitu1ção do mesmo, antes do término

do período certo de sua investidura, deve estar subord1nada aó

pronunciamento daquela Casa. Sem isso, a anuênc1a quanto à no

meação poderá ser esvaziada pela subsequente exoneração ad nut~

"A4~. ]g O p4e4iden~e da Repub.Uea ê o 4e4poMive.l pelo'

Pode4 Exeeu~ivo e 4ua au~04idade ê exe4eida a~4avê4 do P4imei40 

Minü~40 e do 4eu Con4elho de Mini4~404".

JUS T 1 F 1 C A ç A O

Assim, como a nomeação do Procurador-Geral da

pública está a depender, segundo o 1nciso 111, da anuênc1a

Re

do

Veeidim04 ap4e4en~a4 a p4e.4elt~e emenda POi4 en~eltdema4

qu.e e4ta 4eda~io atende melh04 ao pa4lame.nta4ümo.
L!Jc= Constituinte JESUS TAJRA

,- PL(hlAAIO/çQNISdo/sU8COM'ssio--- _

L!Jc= Comissão 111 - Subcomissão 111 - b

~
~

= rlExTO/,lUSTI .. IC.llj:io --.

COM. DA ORG. DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

Emnellllda aditiva ao art 11 do anteplt'Ojeto da Subc~

mssão 111- b

Acrescente-se ao art. llum inciso, com a segu1nte redação
r.l----------------TtxTo/olUnl'lcAçÃO--------- -,

Art. 11 -

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 99, do Item

IV, do Artigo 16, do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do '

Pode~ Legislativo:

- exonerar, apos aprovaçao do Senado federal, o Pr~curado~-

-Geral da República, antes do termo de sua investidura,nos

casos previstos nesta Constituição.

"§99 A convocação extraordinária do Congresso Naci

onal far-se-á a~enas pelo presid~nte do Sena-

do Federal, em caso de decretação de estado de sí~

tio, intervenção Federal e<por dois terços de seu~

membros, em qualquer circustâncias".

.JUSTIFICATIVA

Assim como a nomeação do Procurador-Geral da Rep~

blica está a depender, segundo o 1nciso IV, da anuência do Senado

Federal, também a destituição do mesmo, antes do térm1no do período

certo de sua investidura, deve estar subordinada ao'pronunc1amento

daquela Casa. Sem isso, a anuência quanto à nomeação poderá ser

esvaziada pela subseqüente, exoneração ad nutum.

A independência é fundamental para que se estabel~

ça o respeito mutuo. A Submissão pressupõe fraqueza. Nosso obje

tivo é fortalecer o Legislativo.

do Minist'rio Público".

CO~STITUINTE BENEDICTO MD~TEIRO

"Dispõe sobre as atribuições dos membros

r:;-r --,-__ rUTO/.lUSTIF1CAÇiO--------------:---,

"" Pt,.EU.lRIO/CON.SSÃo/sU8CQIllISSÃO-------------,

COMISSÃO D.~ ORGANIZAÇÃO OJS PilDERr:.S E SISTE.'1A D'õ GOVERNJ

~
~

r

.....- AUTOJl---------------

oc= Constituinte JESUS TAJ~A

=,- TE:l:TO/.lU5TII'ICl.l;io--....:..----------------,

r.-l,---------- 'LtHAJllO/CO.,"',io/luacOllllssio-------------,

Comissão 111 - SubcomÍssão III-a

Emenda aditiva ao art 10 do ant~projeto do Poder

Legislativo III-a

atribuições legais e processuaí s , exercerão a Defensoria Púb l Lca dos

Leqa'lmente ne.~essitados, nos municípios ou nas capitais onde forem lQ.

tados, na forma que dispuser a lei de assistência judiciária.

Acrescente-se ao art. 10 um inciso, com a seguinte redação

I - .

11 - •••.••••••

111 - .••••••••

IV - ••••••.•••

V - .

Os promotores públicos, al'm de suas
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r:-r--------------- AUTOIl -,

Deputado Constitu~nte JUTAHY JUNIOR

n~m~ssao da Organi~áçã6"do~/~õd~~~s e Sistema de Gove~)
~
~

§ lº - Em dez dias, contados da nomeação, o Primeiro

-Ministro deve apresentar, em sessão conjunta do Con-

gresso Nacional, o seu Plano de Governo.

de

r;,----------------TUTO/JUSTlFICAÇio -,

EMENDA N9

Dê-se ao artigo 59 do AnteproJeto "00 Poder Executivo"
a seguinte redação:

"Art. 59 - O mandato do Presidente da República é
4 (quatro) anos, vedada a reeleição".

JUSTIFICAÇÃO

JUS T I F I C A ç Ã O

Não nos parece de todo exeqOível ou recomendável que

todo o Ministério deva apresentar ao Congresso, seu Plano de Governo.

Basta que isso seja feito pelo Primeiro-Minist~o, para sua plena efi-

cácia

publicana

mandato do

Insistimos I mais uma vez, na manutenção da trad~ção r~

brasileira I que é no sentido da renovação quadrienal do
Chefe do Poder Executivo Federal.

=----------------nxTO/JuSTlfICA,ÇÃO----- -,

r:-r--------,----:----:= AUTOR---:;-- -,
Deputado Constituinte JUTAHY JONIOR

r;,--;;=:-;-==.::---:;;:--;:;:== PLr:HAR14lcOl.llssi.alsuacoMIssÁa-_-:::-;--;-__-:;--;;,--_
Comissão da Organizaçao dos Poderes e Sistema de Gove

~
~

r:-r--------------AUTOR---------------,
Deputado Constituinte Jutahy Júnior

r.r---------- PLEHA"IO/cOI.lISSÃo/sUflCOMISSÃO-----------

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVEill{O

Inclua-se nas "Disposições Transitórias" do Anteprojeto
"Do Poder Executivo" o seguinte artig,?:

EMENDA N9

Suprima-se o item XXIX do art. 10 do Anteprojeto "Do
Poder Executivo".

JUSTIFICAÇÃO

Constatamos, pela leitura do Anteprojeto "Do Poder

Executivo", que o item XXIX do art. 10 (acrescido quanto da votação
do Anteprojeto) atrita com a redação constante nos parágrafos 19

e 39 do art. 15, do mesmo articulado, os quais estabelecem que a

"moção reprobatória" e a "moção de desconfiança colet~'va" implicam
a exoneração do Primeiro-M2nistro e demais integrantes do Conselho

de !1inistros e que quando a "moção de desconfiança" for dirigida

ao Primeiro-Ministro estende-se aos demais integrantes do Conselho.

Tendo em vista o sistema híbrido criado pelo Anteproj~

to, com fortes características do parlamentarismo, a solução do co~

flito apontado necessariamente se encontrará na supressão do item
XXIX do art. 10 (mantendo-se, pois, a redação dos parágrafos 19 e

39 do art. 15), haja vista que este dispositivo não se coaduna com o
sistema de governo parlamentarista e, por outro lado, no presiden
cialista ê despiciendo.

"Art. 50 - O atual mandato de Presidente da República
terá a duração de 4 (quatro) anos, contados da data
de sua posse, terminando em 15 de março de 1989.
Parágrafo único - Serão realizadas em 15 de novembro
de 1988 eleições para Presidente da República, nos

termos do art. 49 desta Constituição:'

JUSTIFICAÇÃO

Mantendo a coerência de posicionamento, por nós já m~

nifestado, e em face da Emenda que tivemos oportunidade de ofer~

cer a essa Comissão, fixando em quatro anos o mandato do Preside~

te da República, apresentamos a presente Emenda Aditiva, visando
à inclusão de dispositivo de igual teor nas "Disposições Transit2
rias", referente ~o mandato em curso.

Sala da Comissão, em

1'ilC--------------AUTOIt--------------,
t!Deputado Constituinte Jutahy Júnior

r.:l---------- PLENAAIO/cONlSSAO/SUBCOlrlISSÃO'------- --,

'Com~ssão Organização dos Poderes e Sistema de Governo

~
~

.--------------AUTO.----·-----------

=.- TEXTO/JUSTlfICAÇio-----------------,

Dê-se ao § lº do artigo 14 oa Seção IV do Anteprojeto

"Do Poder Executivo" a seguinte redação:

"Art. 14 •••••••••••••••••.••.•••.•••••••••••••••••.•••

=---------------- TEXTOIJUSTlflCAÇio----------- -,

Dê-se ao item XIV do art. 10 do AnteproJeto "Do

Poder Executivo" a seguinte redação:

"Art. 10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV - celebrar tratados, convenções e atos inter
nacionais "ad referendum" do Congresso Nacional.

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se substituir a remissão ao Senado Fede

ral pela referência ao Congresso Nacional. Isto por entendermos
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que os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, devem

ser submetidos à ratificação não só dos representantes dos Esta

dos-membros mas, também, dos representantes do povo. Discordando dessa aeneralidade excess~va da
redação do Anteprojeto e com o obJetivo de compatibilizá-lo com a
prev~são do art. 79, II do Anteprojeto "Dos Tributos Particioa

ção e D~stribuição das Receitas", o qual veda qUalqUer' discr2mi~;
ção tributária em razão de cate~oria profissional, ofereceMos a pr;
sente Emenda. -

crité-

SALA DA CONISSÃO, EN

segurar sua independência". Como? de que forma? tomado qual
rio?

~
~

Constituinte Jutahy Júnior

~~-----__-- Pl.UÂ'UO/COMISSÃo/sUllCOAlISSÃO---------_--,

, rganização dos Poderes e Sistema de Governo

~c--------------AUTOIt'----------------,

Dê-se ao art. 89 do Anteprojeto "Do Poder Legisl~

tive" a seguinte redação:

"art. 89 - Salvo disposição constitucional em con
trário, as deliberações de cada Câmara e de suas

Comissões serão tomadas por ma~oria dos votos, pr~

sente a maioria de seus membros" ..

Deputada Constituinte JUTAHY JONIOR

PLENAAIO/COU1SSÃO/SUBCOIolISSÃO-----------

l~ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVEP~O

~
~

JUSTIFICAÇÃO ~- -_- -_ TEXTOIJUSTlfICAÇÃO----------- -,

O artigo 89, cuja redação pr~tendemos alterar, in-

cide em erro grave ao tentar caracterizar um "quorum" de maioria

simples nas decisões plenárias, tendo como base a presença de

apenas, um quinto dos membros da Casa ou órgão legislativo.

Ora, a maioria de um quinto é menos legítima do

que o vqto de liderança, pois este, pelo menos, representa a maior

parte da composição do Parlamento enquanto a maioria de um quinto

o que representa?

Em face do caráter esdrúxulo desse "quorum", prop~

mos a retificação do texto da norma contida no artigo 89, extrain-

Dê,s.e ao art. 25 da Seção IV do anteprojeto "Da Poder

Executivo, a seguinte redação:

"Art. 25 - Os mandatos dos Deputadas Federais eleitos

em decorrência da dissolução da Câmara dos Deputados

serão acrescidos do tempo necessário â complementação

da legislatura em curso à data da eleição, no caso

em que esta tenha ~corrido após o término da segunda

sessão legislativa.

Parágrafo único - Se as eleições ocorrerem antes do

término da segunda sessão legislativa, os novos Depu

tados Federais completarão a legislatura em cursa."

do a maioria simples da maioria dos presentes, presente, no

mo, a maioria dos membros da Casa ou Comissão.

míni-
JUSTIFICAÇÃO

~__-- --_--__ T[)(TO/~U'TIFICAÇio-----------------,

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao Art. 15 do Anteprojeto "Do Poder L~

gislativo" a seguinte redação:

No segundo caso, parece-nos que conferir ao Deputado

a possibilidade de exercer mandato de até sete anos e meio é vio

lar o direito do povo de eleger, a intervalos curtas, as seus legi
times representantes e, exatamente em razão desses curtes interv~

los, exercer sobre as seus eleitos a vigilância e controle de suas
atividades, em razão dos compromissos assumidos durante a campanha
eleitoral.

O artigo 25 do Anteprojeto "Do Poder Executivo", pela

sua redação, pode ser interpretado em sentidos distintos.-

No primeiro sentido, somos levados ao entendimento s~

gundo o qual os Deputados eleitos em razão da dissolução da Câmara

iniciarão nova legislatura - sendo, destarte, encerrada a anterior

- e aos seus mandatos será assegurado o acréscimo do tempo refere~

te à sessão legislativa em curso, quando da eleição.
Pelo segundo sentido extraímos o entendimento median

te o qual a expressão "sessão legislativa" foi usada de forma até!::

nica, significando, na realidade, legislatura. Dessa forma, o tem
o da le islatura em Curso seria acrescido aos mandatos dos D~put~

dos eleitos em razão da dissolução da CâMara.

No primeiro caso, a interpretação parece-nos absurda

pois é inconcebível que extinta a legislatura possa permacer ases

são legislativa - período anual de reunião do Congresso - a ela
referente.

~
~

Art. 15 - Os Deputados e Senadores perceberá
subsídio e representação mensais, fixos e i
guais e ajuda de custo anual, estabelecidos

no fim de cada legislatura para a subseqüen

te e sujeitos aos impostos aerais, incluídos
os de renda e os extraordinári0s.

c---------- PlENAIUo/cOLlISsio/suBCOalll!lsÃO-------------,f: ORC'.J\NlZÁÇÃOTOS PODERES s SISTE1'A DE OOVERNO

A redação do Artigo 15 do Anteprojeto "Do

Poder Legislativo", ora objeto de alteração, padece do vício de gene
ralidade, na medida em que não prevê a Mensalidade do subsídio e da

representação parlaMentar nem a anualidade da ajuda de custo. Serão,

pois, todas mensais ou todas anuais?

Por outro lado, o parágrafo único, do artigo,

supra mencionado, prevê Rue a remuneração dos parlamentares deve "a~

Por discordarmos de ambas as interpretações que o a~

tigo possibilita, oferecemos a essa Comissão emenda ao Anteprojeto

"Do Poder ~Ex'ecutivo" mediante a qual pretendemos que sejam previ~

tas duas hipóteses, em razão do critério do tempo decorrida da
legislatura extinta.

Dessa forma, se antes da dissolução da Câmara tiver
havido o transcurso de metade da Legrslatura os novas Deputadas t~

ráo acrescido aos seus mandatos a segunda metade da Legislatura a~

terior. Porém, se a dissolução da Câmara acorrer antes do término
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da segunda sessão le~:31ativa os novos Deputados cumprirão a legis

latura em curso.

-se por qualquer motivo que seja. Esse é o objetivo da presente',

emenda.

Sala da Comissão, em

""---------------- TUTO/olu5TlrlcAçio--------- _,

Deputado Constituinte Jutahv Júnior
~_-__----_ I"L.U..\lllo/CON.,sÃo/sueeOMlssÃo-----------

lnc= ORGANIZACAo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

ConstItuinte JOAQUIM BEVILACQUA ~
~

"'"'~---_--------_-_TIEXTO/JUSTlfICAÇÃO----------------_,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO
EMENDA Na /87

Ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo. E M E N D A N a

Dê-se ao item IV do art. 10, da Seção 11 "do Antepro
jeto "Du Poder Executivo" a seguinte redação:

"Art. 10 .•.•.•....••.••...•. : •••...••.....•.••...•..••

D~-se ao art. 6º a seguinte redaç;o:

Art. 62 ~ Compete aos TribunaiS Superiores e aos Trlb~
na i s de .lus t r ça:

O anteprojeto em análise se refere apenas à indicação
do Presidente e rliretores do Banco. Central do Brasil, como devendo pas

sar pela aprovação do Senado Federal.
~ Porém, dada a relevância do papel que exercem nu pro -
lepsso de desenvolvimento do País, pelo estabelecimento oe políticas
~ue afetam consideravelmente a economia e a sociedade, também os me~

Qrus do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social merecem
ser respaldados pelo Senado da República, por sua aprovação, como fo~

bras;

IV - nomear, após aprovação do Senado Federal os
tros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de

da União, dos Tribunais Superiores, o Procurados
da República, os Chefes de missão diplomática de
permanente, o Presidente e os Diretores do Banco
do Brasil, e o Presidente e os Diretores do Banco
cional de Desenvolvimento Econômico e Soc2al.

JUSTIFICAÇl\o

minis
Contas
Geral

caráter

central
Na-

privativamente, o julgamento dos jufzcs esta
duais e do Distrito Federal e Terr,t~r'OSI bem assim dos membros do
Mlnjst~rJo P~bl ico perante os quai~ atuam e dos Conselheiros dos Tri
bunais de Contas local nos crimes comuns e de responsabi I idade res=
salvada a compct~ncla da Justlça'Eleltoral; 1

II - privativamente, 'dispor em r-e s o l uçe o , péla mer or-r e
d: seus me~bros e respeitado seu orçamento, sobre dIVIS~O e organiza
çao judiciarlds, criando, extInguindo e provendo os respectivos car
gos da magistratura e de serviços ~uxi I lares correspondentes;

I I I - propor ao Poder Legislat,vo:

a) privativamente, a alteraç~o do numero de seus mem

b) privativamente, a fixaç;o de vencImentos e vanta-
gens a seus membros, aos Juízes, i nc l u s r va dos Tribunais Inferiores
onde houver, e dos serviços aUXI I lares;

c) respeitada a iniCiativa desse Poder, concorrente
mente, a edição de le.i em mat~rla processual, observados os princi
pias gerais de competênCia da Unl~o.

ma não só de apoiamento, a seus membros, mas de convalidação de suas

políticas.

IncluD-se, onde couber:

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO

VI I - TRIBUNAL MARíTIMO E AERONÁUTICO

E M E N D A N a

p 1.Eh,l,RIOI co l,uS:lÃolSUIlCOIII ssÃotJ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO·
"" TEXTO/.luSTlfICAÇÃO --,

~
~

Dê-se ao Ite~ 111, do Art. 139, do Anteprojeto apr~

vado pela Subcomissão do Poder Legislativo, a seguinte redação:

~----------------TUTO/JUSTlfIC...ÇÃO----------------_,

~--_---__~L/_ 't.U'"A10/cOIlISSÂo/sUBCOMlssio ~ ,

COM. ~ ORG. DQ~ PODERES E SIST. DE GOVERNO

tJ DO CONSTITUINTE JOSf CARLOS COUTINHO

ocorridos no mar
emba~caç~es es-

e embarcações brasl feiras,
em águas Internacionais, e
territorial brasi leiro.

§ 2a - Compete ao Tribunal Marítimo e Aeronáutic~ al~m
do que lhe for atrlbu;do em Lei Complementar, a InvestIgação e julgame~
to de fatos envolvendo:

a) pessoas
territorial brasi lelro ou
trangelras, quando no mar

No cap;tulo I ; crIada a Seç~o IX, com o t;tulo "Trlbu
nal Marftimo e Aeron~utlcoH:

Art. - O Tribunal Marítimo e Aeronautico ; composto, pa
ritariarncnte, por representantes da Uni~o, dos armadores, e dos empr;
sários de transportes a~reos e representantes dos trabalhadores marí~
t i mos e dos traba fhadores em transportes a~reos, que, no seu conjunto,
·formar~o duas C~maras.

§ 1º - Os representantes da Uni~o ser~o nomeados pelo
PreSidente da Rep~bl Ica e os representantes das categorl~s economica
e profissional direta e respectivamente pelas suas cntíd~des sindicais.

" que deixar de comparecer, em cada sessão legisla

tiva anual, ã terça parte das sessões ordinárias'

das Co~issões ou da Câmara a que pertencer, salvo !

Entendemos, que o parlamentar nao pode correr o ris

co de perda do mandato, na medida que seja obrigado a licenciar -

JUS T I F I C A ç Ã O

doença comprovada, licença de qualquer natureza, ou

missão autorizada pela respectiva Casa ll
•
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SlJl3CD,.'l.I!SSÃO DJ PODER EXE:CUrOOXTotJUSTIFICAÇiO----------------,

b) pessoas e aeronaves brasileiras, ocorridos em terrl
t~rios e espaços a~reos brasl leiros ou internaCionais, e aeronaves c;
trangelras quando no terrlt~rro ou espaço a~reo brasl lerros.

CESAR CALS NETO

.-:0---------- PLt:HAAIO/cONISSÃo/susCOIfISSÃO- --,

DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN

~I
~

= TEXTO/JUSTlfICAÇÃO ,

tJ CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

.-:0---------- PL.U:ÂAIO/COIolISSÃo/SU8COMISSÃO------------,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES SISTEMA GOVERNO

~
~

Ao artigo 4S das Disposlções Transitórlas,
Seção IX, Capítulo II, do Anteprojeto do
Poder Executivo, seja dada a segulnte

redação:

"Art. 45 O disposto nesta Constituição, relativamente
ao Slstema de Governo, ent;ará em vigor no dia lS de março de 1988, e
não será pass.ível de emenda em prazo"de cinco anos".

Dê-se ao Art. 16, do anteprojeto da Subéomissão do Poder

Legislativo, a seguinte redação:
JUS T I F I C A ç Ã O

"Art. 16 - D Congresso Nacional reunir-se-á,
anualmente, na capital da Unlão, de 12 de feve
reiro à 30 de junho e de 12 de agosto a 15 de

dezembro".

JUSTIFICAÇAO

Ao apresentar emenda neste sentido, visamos o

fortalecimento do Congresso Nacional, que certamente, será obrl

gado a um período legislativo maior, para ajuste das leis à

nova Carta Magna.

O interregno entre a data da promulgação desta Const~

tu~ção e o dia 15 de março de 1988 é necessário, para que se proces
sem as indlspensáveis adequações e conversações, visando à formação
do novo Governo.

Constitu~nte IBSEN PINHEIRO

PI..E'''RIO/cONISSÃO/su!lCON1SSÃO------

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

.-:0-----------------TrlCTO/JfJSTIFICAÇÃO--------------

Dê-se a segu~nte redação ao art. 22 do an

teprojeto da Subcom~ssão do Poder Legislatlvo:

§ 1 2 O mandato será de quatro anos, salvo

dissolução da Câmara dos Deputados.

§ 2 2 O número de Deputados, por Estado e

pelo Dlstrito Federal, sera/estabelec~dopela Justlça

"Art. 22 - A Câmara dos Deputados compoe

se de representaAtes do povo, ele~tos,de~

tre cldadãos maiores de dezo~to anos e no

exercício dos dire1tos políticos, por vo

to dlreto e secreto em cada Estado, D~s

trito Federal e Territórios.

.-:0---------- PI-EHARIO/cOMISSÃO/sLlllCOMISSÃO------------,

CDMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES
.", TEXTO/.lUSTIFICAÇÃO ""]

Dê-se 90 Art. 32 do anteprojeto da Subcomissão do Poder

Legislativo, a seguinte redação:

"Art. 32 - O Senado Federal compõe-se de repr~

sentantes dos Estados e do Distrito Federal, elel
tos, segundo o princípio majoritário, dentre cid~

dãos maiores de 30 anos e no exercício dos direi

tos políticos".

JUSTIFICAÇAO Eleltoral, para cada Leglslatura, proporc~onalmente aos

tores, mais um deputado para cada grupo de cento e c~n

quenta mll ou fração superlor a setenta e cinco mil;

fra-

ml1hões,c) de seis mllhões e um a nove

um deputado para cada grupo de quatrocentos mil ou

çao superior a duzentos mil.

§ 3 2 Excetuado o de Fernando de Noronha ,

eleitores 1nscritos, assegurado o mínimo de quatro por Es

tado, e de acordo com os segulntes critérios:

a) até cem mll eleltores, três deputados;

b) de Cem mil e um a selS mllhões de elel

mals um deputado para cada grupo de trezentos mil ou fra

çao superior a cento e clnquenta mll;

d) além de nove ml1hões d~eleltores1mals

Ao permitir o voto livre e aos dezesseis anos,
nossa constituição, estaria cometendo uma injustiça a juventude

se não lhe concedesse o direito de eleger, também seu legítimo

representante no Senado.
As experiências, profissionais, públicas ou prl

vadas a idade de 30 anos, são sem sombra de dúvidas, suficient~

mente capazes de preparar o cidadão a buscar uma representação

no Senado Federal.
Nossa intenção visa unicamente a atualização do

texto Constitucional.

cada Terrltórlo sera representado na Câmara por dois dep~

tados."
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..,-,. nxTo/JuSnFlcAçÃO -,

rmssão;

legislatl

constitucio
dentre oü

~
~

- A fixação de prazo para a configuração da o

Dê-se ao § 3~ do art. 16 a seguinte redação:

§ 3C? - Lei comp l emen te r discipl inarã o controle da
nalidade por omissão e fixará as sanções a ela ep l l câve r s , observados,
tros, os seguintes princípios:

5 - A revogação popular de mandatos
vos e o crime de responsabilidade da autoridade administrativa.

2 - A assinatura de prazo, após declarada a i!!,
constitucional idade, para que o órgão ou autoridade competente supra a omissão;

3 - Decor r rdo o prazo, a transferência da ini
c i at í va legislativa, do Poder Legislativo ao Executivo, para legislar por regulã
menta autônomo, e do Poder Ex.ecutivo ao Legislativo, admitida em ambas as hipóte
ses a possibi I idade de iniciativa popular; -

4 - A f ixação da obr igator iedade de i nc 1usão su
cess rve do projeto de lei em tramitação na ordem do dia, com a sanção de que, se
não for apreciado depo r s de um determinado número de sessões. nenhum outro projeto
poderá ser votado;

JUSTi FI CATIVA
A importante ques t ao da omissão dos Poderes Públ i cos , que frus

ta a efetividade da norma constitucional, deve ser resolvida em dois planos:a ap17
cação imediata pelo Juiz, quando se trate de direitos e garantias exigíveis de pron
to; e o controle da constitucionalidade por omissão dos Poderes Legislativo e Exe
cut r vo , -

Sugere-se, pa r-a tanto, a adoção das têcn i cas dos sistemas da A
lemanha Federal e de alguns Estados da América do Norte, indicando-se no texto cons
titucional 05 princípios que serão explicitados por lei complementar. -

A técnica sugerida, que preserva a autonomia dos poderes, inspi
ra-se em trabalho do Grupo constItuído na Procuradoria-Geral do Estado de são Paü
lo. que nos foi encaminhado pela Prof~ Ada Pellegrini Grinover, e na tese do rrocu
rador do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Lufs Roberto Barroso, aprovada no XIII Cor;
gresso Nacional de Procuredcres , que recomendou a adoção do texto supra pela Assem
bléia Consti tuinte. -

fi AUTOR

~SENADOR JDSE I GNAC IO FCRRE I RA

Pelas mesmas razoes, de interesse do re-

rcpresentação maior para os Estados em que aquele

fazia malor número de deputados.

Quando se propunha que o crItério a ser

Ora, hOJe, Com a extensão do d~re~to de

alistamento e voto ao analfabeto, Já não se justlflca tal

argumento. Não é eleItor quem, por motIvoS pessoaIS, naa

o deseja.

É sabldo ~ue esse cr~tér~o visava a asse

gurar, no lnteresse do reglme anterIormente VIgente, uma

Sugere-se a mod~ficação dos cr~tér~os pa

ra a composlçao da Câmara dos Deputados.

Atualmente, estabeleceu-se um mínimo de 8

(OltO) a um máxlmo de 60 (sessenta) por Estado e Dlstrl

to Federal e 4 (quatro) para os Terrltórlos, e a divi

são proporclonal é fe~ta levando-se em conslderação a po~

pulação.

obedecido atendesse ao numero de ele~tores,argumentava-se_

que os brasile~ros imped~dos de se allstar como elelto

res, como os analfabetos, deveriam também ser representa

dos.

Estados de ma~or dens~dade populacional e elevou-se o mi

nimo para os Estados e Terrltórios.

No quadro anexo, é fácil veriflcar a dlS

torção eXIstente onde se verifica que os Estados cUJa so

ma de eleltores chega a quase o dobro dos demalS têm o

mesmo número de deputados.

É do conhecimento geral que há Constitul~

te, elelto em Terrltório, que não obteve mll votos.

Por outro lado, também é ev~dente que pe

lo s~stema atual, em questão de representação, cada tr~~

ta ele~tores paulistas equivalem a um acreano.

r:r-----------o-----TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------__

~NADOR .ioss I GNAC Io FERREIM ,"TO'

gime, llm~toU-se a um numero máx~mo a representação dos ... /

)1_1
'11 -~$AOI5l\ORGliJlTtI\çi\àoifii~''rtÔtftR~'!:''t°mrrRADr@llfJ{fITJ. 300800-2
~-SUBCOl1JSSÃO DO PODER JUDICIJ\RIO E DO MIN1STERIO POBL1C~

Acrescentar ao § J? do art. J6, após a expressão" o Pres j dente
da Repúbl ica li, as seguintes:

Nestas condições, submetemos à

tuinte, a presente sugestão.

Const~- li .... os Governadores dos Estadcs e do Distrito Federal, os Pr~

feitos Municipais. 1I

JUSTIFICATIVA

A titularidade da ação direta de 'inconstitucionalidade, ao lado
da. das autor idades e 1encadas no di spos i t i vo , deve contemp 1ar 05 Chefes dos Execut i
vos em todos os níveis, que têm a .maior proximidade com ClS leis inconstitucionais
estaduais.

ART. 20.

__________ TEXTO/Jl.STIF1C:,çio----------------,

.tod l f lce a redação do ArL 20, inciso I. letra "b!' do Anteprojeto aproY~

do pela Subcomissão do Poder Judiciário e do MinistériO Público:

b) - os juízes federais do trabalho, mil i ta re s , e os membros do M.inist~

rio Públ ico Federal. nos crimes comuns e no de responsabil idade.

~
~

•••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~ •••••• ~ ••• 4 •••••••• : ••• ~ ••••••••••••••I -

LAX,YSSO:1 P~,ULI!lr:LLI J
~M I SSÃO DA ORGAN i zA~~t;'"~';~O"~'~~O~~";~7~I-S-T-E-M-A-D-E-Go-O-V-E-R-N-O--~

N!! DE DEPUTADOS

E. 5 T l\ D a POPULAÇÃO eLI:ITORES

(*) (u) Atua1.s Propostos

SÃO PAULO 29.908.000 15.97G.997 60 69
MINAS GERAIS 14.6(17.000 7.357.017 53 '.RIO DE JANI::IRO 12.054.000 7.21)7.011 46 '6
BJ\IIIA 10.7GO.000 4.731.128 39 33
RI o GRANDE DO SUL B~52D~ 000 4. 912~701 31 35
P1\RMIÁ. 8.105.000 4.309.60G 30 "31
PERNAMBUCO 6.010.000 3.09B~179 25 23
CElillÁ 5.91R.000 2.fmO.798 22 22
MARANHÃO 4.679.000 1.814.411 18 14
GOlAS 4.492.000 2.143.157 17 17
p,,\nÁ 4.43LOOD 1.598~604 ~7 13
SANTA CATARINA 4.123.000 2.283.200 16 IR
PARAIBA 3.035.000 1.471.648 12 12
PIAUí 2.451.000 1.091.060 to 10
ESPIRI'rO SANTO 2.312.000 1.124.910 10 10
]l.LI\GOl\S 2.251.1I00 950.123 09 09
RIO GRN'ADE; DO NORTE 2.136.000 1~ D70. 097 08 09
MIAZONAS 1.748.000 630.863 08 07
MATO GROSSO DO SUL 1.632.000 920.572 08 08
MA'l'O GROSSO 1.514.000 042.802 08 08

SeRGIPE 1.303.000 632.919 08 07

RONDON'IA 943.000 446.611 08 05
ACRE 373.000 144.661 08 03 (4)
DISTRITO FEDERAL 1..61.3.000 '132.549- 08 07
RORAIMA 105.000 49.724 04 02
ABAPÁ 222.000 83.182 04 02

69.003.418 487 46.

(*) aeeoüuçãc ne 12.655. de 01.07.86 (TS:E:)
ESTADOS li:LErl"ORES

N'! de Oeprtados
(*.) Dados do T~E até 06.08.86

Atna1

sp-.'1,J-P.J-RS-PR-

se-OC•••••••••• 43~369.88J. 244 25'

:
D J: M 1\ r s.... 25~633.S73 243 218---
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JUST IFICAÇÃO:

Foi apresentada Emenda supr lmíndo , integralmente a Seção VII do Antepr~

jeto, extinguindo, ass lra, a figura do Juíz Agrário.

~eputado LEUR LOMANTO

,.,-,----------- PI.UIARIO/co"'lssio/slIDCOIUSSÃO ----,

Com. da Organ. dos Poderes e Sist. de Governo

~
~

SUbccctussão do Poder Execut.l.vo TElCTOIJUSTIFlCAÇÃO----- _

Revogadas as disposições em contrário, estabelecidas

nos Arts. 26,29 e 44, o Art. lO, item I, do anteprojeto fIca com a se

guinte redação :

ALYSSON PAULINCLLI

~----------PLENAA'O/COl,llsSÃo/suacor,IlSsÃo _

COM I SSÃO DA ORGAN I ZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r:"T----------------- TEXTO/JUSTIfiCAÇÃO

~
~

" Art. 10 - Compete ao Presidente da Rep~blica, na

forma e nos limItes estabelecidos por esta ConstituIÇão :

I - Nomear o Primeiro-Ministro e os Ministros de Es-

tado;1l

EHEIiDA 111 (c) JUSTIFICAÇIlO

tabelece o anteprojeto, mas, sim, só pode ser exonerado por força de

submetido ao poder de exoneração do Presidente da Rep~blica, como es-
SUPRIME integralmente a Seção VII e o respectivo Art. 41, renumerando

as demais Seções do Anteprojeto aprovado pela Subcomissã'; do Poder Judiciá
rio e do Ministério Públ ico.

Entendemos que o Primeiro-Ministro não pode ficar

moção de desconfiança do Congresso Nacional. Em caso contrário, tería

SEÇÃO VII mos um permanente foco de conflito e desconfiança entre o Chefe do

Supressa
Governo e o Chefe do Estado.

Art. 41 - Suprimido /

~.
~

PU:UAAIO/cOl.ussÃo/sU!lCOMISsio--------------,

Com. da Org. dos Poderes e Sist. de Governo

1) Dê-se ao Art. 12 do anteprojeto da Subcomissão III-A a seguinte

redação

Art. 12 Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse

I - firmar ou manter contrato com pessoa de direito p~blico, auta~

quia, empresa p~olica, sociedade de econômia mista ou empresa con

cessionária do serviço p~blico, salvo quando o contrato obedecer a

cláusulas uniformes ou for relativo ao exercício de funções definl

f: Deputado LEUR LOMANTO

= --;-_T!XTO/Ju,STlfICAÇÃO'-----------------,

JUSTI FICAÇÃO:

o problema fundiário, esper.a-se, nao terá longa duração.

Oe outra parte, até que venha a ser efetivamente criada. e instalada a

Justiça Agrária, suas funções continuarão a ser desempenhadas pelas Varas

Agrárias da Justiça Federal, tal como hoje ocorre.

Acresce às razões anteriores o problema da crônica, e e s ta sim de re

mata solução, de ca rênc i a de recursos.

Assim, a criação de mais uma Justiça em nada melhorará o atendimento da

prestação jurisdicional, pelo cont.rário, criará os inevitáveis confl itos de

competência, as infindáveis esperas pelos juízos itinerantes, enfim, toda

uma série de problemas já solucionados peJas Varas Agrárias.

Yjoícil '5 Cansanção

das pela Constituição.

11 - presidir entidade sindical ou associação de classe;

111 - exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal

ressalvadas as exceções previstas no inciso I.

prii!
da

Suprima-se o item VI do artigo 12 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Legislativo.

Justi ficação

Parece-nos iníqua a proibição. Ademais, afeta o
cípio constitucional que ampara a liberdade de inicIativa,
qual depende a ordenação da atividade eLonômica.

Não vemos como o fato do Congressista ser diretor de
empresa, ou nela exercer função remunerada, possa influir em
seu comportamento parlamentar. Seria suspeitar de sua probidade,
o que não admitimos.

2) Dê-se ao inciso I do Art. 14 do anteprojeto da Subcomissão 111-

A a seguinte redação

Art. 14. Não perde o mandato o Deputado ou Senador :

I - Investido na função de Primeiro-Ministro, Ministro de Estado ,

Chefe de Missão Diplomática permanente, Governador de Território ,

Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território e de Pre

feituras das Capitais ou eventualmente prefeito, Superintendente

de Autarquia, Presidente de Empresa P~blica ou Empresa de Economia
Mista. ~

JUSTIFICAÇIlO

A presente emenda aditiva tem por escopo ~eduzir o

elenco de restrições impostas à participação de Senadores e Deputa _

dos nos mais altos escalões do Poder Executivo.
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Esse elenco, constituido por força da hipertrofia do

Executivo, ao longo do reglme de excepclonalldade implantado em 1964,

começou a sofrer revisões já a partir da Emenda Costitucional Nº 1 ,

de 1969, que permitia a investidura do Senador ou Deputado, sem per

da do respectivo mandato, na função de Ministro de Estado. Ãs Emen _

das nº7 3/1972, 13/1979 e 22/1982 instituíram o acesso dos Senadores

e Deputados aos governos estaduais, do Dlstrito Federal e dos TerrltQ

rios, às Secretarias de Estado e às Prefeituras de Capitais.

Urge a adequação do texto constitucional ao espírito

da nova ordem político~institucional, consoante o restabelecimento

das prerrogativas parlamentares.

Parágrafo 3º - Nenhum deputado poderá pertencer, cOmo
_.efetivo, a mais de uma Comissão Permanente e nem esta ter com

posição inferior a um déclmo da Câmara dJS Deputados

JUSTIFICATIVA

Atualmente, em função de interesses voltados para a
eficácia dos procedlmentos da elaboração legislativa, e aprovel
tando-se de facilidade em modificar o Regimento Interno nas tro
cas de favores políticos, o número de Comissão Permanente (23)

ocasiona sérias distorções nas finalidades dessas Comlssões.
Assim, enquanto há Comissão que em um ano dá parecer

em milhares de proposições, outras não chegam a fazê-lo em dez~

nas.

Eliminando-se o impedimento dos Senadores e Deputados

para a ocupação de cargo, função ou emprego em autarquias, empresas'

públlcas, ou empresas de economla mista, viabiliza-se mais um fluxo

de arejamento democrático da organização go~rnamental, tão c~rente

de maior participação dos representantes do povo.

M~ntém-se, por outro lado, as restrições pertinentes

a outras entidades, entre as quais as empresas concesionárias' de ser

Por outro lado, entendemos que a valorlzação dos trab~

lhos e autenticidade das decisões das Comissões estão dlretamen
te ligadas à maior representação dos partidos nelas

Daí, sugerirmos a norma constitucional para que nenhu
ma Comissão Permanente da Câmara dos Deputados tenha uma compo
sição inferior a um décimo do número de Deputados.

.------------ TEXTO!JUSTII'ICAÇÃO _

viços públicos, em razão de suas próprias caracteristicas e seus ob-....
jetivos operacionais, o que não exclui a posslbilidade de uma futura

revisão da matéria em função do desempenho específico de cada entida

Arte 11 - .....••..•.......•....

~
~

DEPUTADO CONSTITUINTE HELIO MANHÃES

Dê-se aos parágrafos 1!!, 2!! e 3!! do artigo 11 do ante
projeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a seguinte redação:

t: COMISSÃO DE DRGANIZAÇAD DOS PODERES E SISTEMA DE GOV.

~
~DRGANIZAÇAD DOS POOERES E SISTCMA DE GOVERNO

~ AUTOR

, DE!'U'.cADO CONSTITUINTE HELIO ],lANllÃSS

de.

r-r-r PLENAR'O/COI.lI"lSÃo/sUBCOM,SSt.O _

Dê-se à letra "a" , do inciso 11 do artigo 4!! do An
teprojeto da Subcomissão do POder J~iciário e do Ministério Pú
blico, a seguinte redação

Artigo 4!!
II

a) - exercer, concomitantemente, ainda que em
disponibilidade, outro cargo ou função pública, salvo o magisté
rio.

JUSTIFICATIVA

§ 1º - Desde a expedição do diploma até a inaugura 
ção da legislatura seguinte, os membros do Congresso Nacional
não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável.

§ 2e - No caso de flagrante de crime inafiançável,

os autos serão remetidos, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,

à Câmara respectiva, para que resolva sobre a prisão.

§ 3º - Os deputados e senadores serão submetidos a

julgamento perante o Supremo Tribunal Federal que, recebendo a
denúncia e considerando a gravidade do delito, poderá determi
nar a suspensão do exercício do mandato parlamentar até a deci
são final.

As funções da magistratura realménte são incompatíveis
com o exercício simultâneo de outros cargos ou funções públicas ,
salvo o magistério, que, aliás, pode até concorrer para o aperfei

çoamento intelectual do Juiz.
Todavia, há funções administrativas dentro do próprio

Judiciário - Presidência e Vice-Presidência dos Tribunais, Corre
gedoria e, especialmente, Assessorias -~que ficariam vedadas sem
a abertura sugerida.

Fica suprimido o § 4º do artigo 11 do Anteprojeto da
Comissão do Poder Legislativo.

, DEPUTADO CONSTITUINTE HELIO MANHÃES

1":"1,---------- PLENÀRIO/COUI5!1io/SUElCOUISsio

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERCS E SISTEMA DE GOV.

~
~

=----------------TElCTO/JI.STlfICAÇÃO-------------------,

Dê-se ao parágrafo 3~ do artigo 16 do anteprojeto da
Subcomissão do Poder Leglslativo, a seguinte redação:

,.,.,----------------TEXTO/JUST1FICAÇio ---,

Inclua-se ao artigo 18 do anteprojeto da Subcomissão
do Poder Legislativo o parágrafo 3!! COm a seguinle redação:

Art!! 18 ...•...•....•......•••...

Artº 16

Art!! 3º - O Congresso Nacional reunir-se-á em
ocorram eleições, de 1!! de fevereiro a 30 de julho e de
novemblo a 20 de dezembro.

ano que
20 de
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JUSTIFICATIVA

Ocorrendo a hipótese da realização de ele1ções, a qual

quer nível, o Congresso NaC10nal modlficará os períodos de re
cesso parlamentar, conforme dispõe a proposta que ora estamos

apresentando à consideração da Assembléia Nac10naJ Constituinte.

É inadmissível o Congresso paralizar prat1camente todas

as at1vidades no período eleitoral, enfraquecendo-o aos olhos

da opinião pública.
Ajustar o período de recesso parlamentar face às elei

ções, exatamente quando Deputados e Senadores se dir1gem aos

Estados de origem para as campanhas eleitorais, é uma medida aI

tamente moralizadora e necessária.

_..~
EMENDA
300810-0

§ 52 - Não serão ObJetos de delegação os atos dc competênc1a ex 
c l us i va do Congresso Nac aon a l , da câmar-a dos Deputados ou
do Senado Federal, nem a legisl&ção sobre:

~I ,- a nacionalIdade, a cldadanla, os direltos e garantIas lndl
vlduais, polítlCOS, eleltorals, partidos polítlCOS, organ~
zação dos poderes e d i r-er to penal; 

II - organ1zaçâo do Poder Jud1ciário e do M1n1stério Público, a
carrelra c a garantia de seus membros;

III - o orçaloento; ~

IV - mnl~rla reservada ~ lel complementar.

JUS T I F I C A ç Ã O

O t.exto alt.erado não reeulamenta com pl'ec1são a delegaçRo
legislatlva, contrlbuilldo para a~Vlaas e omiss~e~ no futuro.

A de Leg aç ao Leg i s La t i va deve s e f'a z c r' com c l ar-e z a e IH'!?C'I-
s~o para eVlt&r-Se abusos, pOlS que é forma excspclonal de leB)slaç~o

pelo execuL1VO. COfl1 a cxtl.nção da flgura. do Decrcto-Lel, dada a com 
p Lcx i dade dt v i da moder-na e a velocidade dos fatos ;:>olí t:cos, econêuu
cos e SOCla~s, d de]Lgvç~o legJslatlva converte-se em lnstrU:'lento c~:
lere e e f i c az a ser u t i Lr z ado pelo Governo na r-egu l amen t aç áo do. condu
La, dos n~gÓCIOS púollcos e privádob e em todas as ativldnàcs que rc:
que1ram a 1ntervenção do Poder PúbI1CO.

Parte do texto suger1do é 1nsp1rado. no art1go 82 da Consti
lULÇ~O esp&JlilOla, que ~ extremamente cautelosa e detalhlbta no lnstl
tu lo da delegação.

______________ TtrlO/Ju:iTlfICA;ÃO--------- ----- ----- __o

- O ar t i go 21 do an t ep ro j e t o da SUbCO:nlSG3.0 do Potlc r- r.xecu t i vo .:.~v:::

ser aup r rr.u clo •

JliSTIFIC/,ÇÃO

o r-eg i me ele governo proposto pc l e subco-u c.sjio , c :~·I')"1:;,.n:..-·

do pe lo r-e í a tor- ele I neop~-lrlalllenté,ri~hlO I Le.n nu i to pouca ~?S '" .:.ncíl~J.()":l
do s i s t e.na de gover-no p ..u-Lanentar-. ~;n ve r-dude , C~ fO!~,J:-l 3U:".LJ. •.:. :.th..:;-

reta, contrlbul pora reforç&r os poderes do Pre31dcnto d~ r,:~~L1IC~ , I

que por dlSPOblÇ~O expressa do texto, ~ o Cnefe do ~st~~o e o ::1zf~ /
do Governo. O pr.i.m.:nro-.ílnlstro, na rórrlula C.o ant epr-o j c t o , e'l V2~""-

d ade tI.O de Le guuo do Pr-e e ac.en t.e d a r~epúbll c a ,
Se o r-e g i '"T1e não é par-Ln-nen t ar-ã s t a , não se pode a t ribu a r- z,o

PreolJente da Rcp~bllca o P?der para dlssolver a CZ~'~ra, ~OlS, ~e~en- I
do o Podo r- Executivo, atravcs desse expcd i cn t c pode lr'i:Jor G~ fCq""i:~~ /

quano i l imi tadc. o seu poder, pela a neaç a cons t an t e dr, c i s so Liç Io Ct.j
Câmara dos Deputados, af'e t ando s e ri amen ..... e o e qua La.o r-í o ,e'1":~"'= os ~0C.8

rêS.

Se no PresIdenciallsmo braslleIro o,PresIdente ~~ ~eo~b[lc:

e~~ei*a ~~ suas ~~os poderes dItatorlalS, COill o ln3tru~drlt0 C~ ~:ssol~

'o. " '='0' ti" ",o,"'0' ""","0," 'ooodOOO"NN 00,,' ".,"'.. I

_ AUTOk----------------.-~J

do Tribunal Cons t a t uc Lon aI será eleito por seus
um período de dois anos, vedada a reconduç;;o.

I
Il

IH

- O Tribunal Constituc1onal, com sede no D1st.r1to Federal e
Jurisdlção em todo os terrItório nacional é a malS alta cor
te de .Ju s t i ç a da Federação, e compõe-se de quinze ;;,n1stros
escolhldos dentre braslleIros natos, Inaiores de trlnta e
cinco anos, de notável saber Juríd1co e reputação 111bada ,

·no pleno gozo e exercício de seus d1reitos polít1cos, e as
sim indicados:
dois pelo Pres1dente da Repúbl1ca;
se1S pela Câmara dos Deput.ados;
sete pelo Conselho Federal da J.1ag1stratura, atendendo:
a) d01s dentre nomes indicados pela Ordem dos Advop;ados do

Bras11, cm lista sêxtupla, de advogados com mais de 15 anos
de efetlvo exercíclo da profissão;
b) dois dentre ~ag1strados Federais com mais de 15 anos de
efet1vo exercíc10 da função;
c) dois dentre Magistrados Estaduais com mais de 15 anos de
efetIVO exercíclo da função;
d ) um dentre os membros do :.linistério Pub La co Federal ou Es
tadual, com mais de 15 anos de efet1vo exercíc10 da função.

§ 1 2 - Os M1n1stros ele1t.os para o Tr1bunal Constitucional terão /
mandato de nove anos, renovando-se de três em três anos, ve
dada a recondução.

§ 22 - No ato da primelra nomeação para a cornposlçao do Trlbunal
Constituclonal será estabeleCido o mandato de cada um dos
ind1cados;

§ 3 2 - O Pres1dente
membros par-a

acrescentar ao anteprojeto:

Art.

Art. 1 2 - O Poder Jud1ciár1o é exerc1do pelos segu1ntes orgaos:
I - Tribunal Const1tucional

II - Conselho Federal da Magist.ratura;
III - Supremo Tr1bunal Federal;

IV - Tribunal Super10r Federal;
V - Tribuna1s Federa1s Reg10na1s e Juízes Federa1s;

VI - Tr1buna1S e Juízes Eleitorais;
VII - Tr,bunu1s e Juízes do Trabalho;

VIII - Tr1bunal M1litar é Juízos M1l1tares;
IX - Tr1buna1S e Juízes Agrár1os;
x - Trlbunais e Juizes dos Estados, do Dlstrito Federal, dos

Terrltórlos e dos Municíplos.
Parágrafo único - Os Tr1buna1S Super10res da Un1ão têm sede na cap1tal

da Repúbl1ca e JurisdIção em todo o territór10 hac1o~al;

~- SU~-GtltUl~-~ rcdaçio--~~-an~~~o;~~l~·~~'~~~-~t~~-;OnllSS~O--d:~:~~r-~:~~lCiál
rlO e do 'B'lnfiJtério públlCO, ou modificar, os artlgos 1º, 1/j, 16,17~

18, 19, 20 , 25, 26, 27, 35 e § 1 2 , 38 e 39, por se tratarem dr Inodl
flcações de matérIas correlatas;

- lncluir no anteproJeto da subcornlssão do Poder Judlciário 0& disposi
tlVOS relacionados com a crIação do Trlbunal Constltuclonal e do Con
selha Federal da Hag1slratura.

DO PODeR JUDICIÁRIO

EMENDA
300811-8

TCXTO/JUSTlFlCe.ÇÃO -.

- o artigo 28 e seus §§ e 1ncisos do anteproJeto da subcom1ssão do
Poder Legislativo devem ter a seguinte redação:

Art 28 - As le1S delegadas serão elaboradas pelo Conselho de tlin1s
tros, devendo a delegação ser por este solicit.ada ao Con-
gresso ou à câmara dos Deputados. II

§ 12 - A delegação é outorgada med1ante uma lei de base, de for
ma expressa para matér1a concreta e com a f1xação de pra- I
zo para o seu exercício. A delegação se esgota pela publ~
cação do texto elaborado pelo Conselho de j·11n1stros. j,ão
poderá entender-se concedida de modo implíc1to ou por tem
po indeterm1naao, nem poderá ser subdelegada a aUêor1da :
des d1st1ntas do própr10 Governo.

2 2 - As le1s de base devem del1mitar com prec1são o objeto e
alcance da delegação leg1slat1va e os princípios e crité
rios~no seu exercício.

§ 3 2 - A delegação para refundir textos legais determinará o âm
b1to normat1vo a que se refere o conteúdo da delegação,
especificando se se circunscreve a mera ~ormulação de um
texto ún1co ou se inclui o poder de regulamentar, aclarar
ou harmonizar os textos lega1s que hão de ser refund1dos.

§ 4 2 - Por 1nic1ativa de um décimo dos membros de qualquer das
Casas ·do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados nas
matér1as de sua competência, o texto elaborado pelo Conse
lho de M1n1stros poderá ser submetido à aprovação do Con 
gresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, respectivamen
te.

~VILSON SOUZA ~
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acompanhar e f~scalizar a atuação do Poder Judiciário em to
do o território nacional;
encaminhar à câmara do~ Deputados e ao Congresso Naciona pr~
j~to de lei para a crIação de Tr~bunais Re~ionals Federais ,
Tr~bunais Regionais do Trabalho, var~s, Juizos e Juntas de
Conciliação e Julgamento das Justiças administradas pela I
União; e sobre normas judiciárias e processua1s;
conhecer de reclama~ões contra os membros dos TrIbunais e
Juizes Federa~s e Estaduais, sem prejuízo da competência di~

ciplinar destes, podendo avocar processos disc~pl~nares, o~

determinar a abertura de processos disciplinares contra Jui
zes de qualquer instância e, aplicar as pe~as cabiveis e de
termInar a disponibilIdade, a aposentadoria de uns e outros,
com vencimentos proporciona~s ao tempo de serviço, e a exon~

ração;
man~festar-se sobre os venc~mentos e vantagens dos membros I
do Poder Judiciár~o, e aprovar a proposta orçamentária a ser
encam~nhada ao Congresso Nacional, no que se ~elaciona ao P~

der Judiclá!'lO;
outras atribuições estabelec~das nesta Const~tuição e na Le~

Orgânica da Magistratura.
único: O Conselho tem func~onamento permanente.

VI -

X -

IX -

VII -

VIII -

Parágrafo

Do Supremo Tribunal Federal

Art. 14 - O Supremo Tr~bunal Federal, com sede na capital da Un~ão e
jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de onze
Ministros, escolhidos entre brasileiros nates, maiores de
35 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada, e
assim ~nd~cados:

I do~s pelo Presidente da República;
11 - quatro pela Câmara dos Deputados;

111 - cinco pelo Conselho Federal da Magistratura, atendendo:
-a) três dentre Ministros e Juizes dos Tribunais Federais
com mais de quinze anos de efetivo exercic~o da função;
b) um dentre os nomes ~ndicados pela Ordem dos Advogados do
Bras~l em lista sêxtupla, de advogados com ma~s de quinze /
anos d~ efetivo exercício da prof1ssão;
c) um dentre os membros do r1~nlstério Público Federal com
mais de qu~nze anos de efetivo exercício da função;

l' Os ~Iinistros são eleitos para um mandato de nove anos, ren~

váve1s de três em três ános, vedada a recondução.
2' O Presidente do Supremo Tr~bunal Federal será eleito por

seus membros, para um período de dois anos, vedada a recon
dução.

Art. 15 - Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I - a) - julgar os conflitos de jurisd~ção entre quaisquer Tri

bunais e entre Tr~bunal e Juiz de primeiro grau a ele nao
subordinado'ou entre juizes federais e estaduais;
b) julgar os 'habeas corpus', quando o coator for o próprio
Tribunal ou qualquer de seus integrantes, assim como os ma!}.
dados de segurança contra atos dos mesmos;

11 - processar e julgar or~ginariamente e em última_instânc~a:

a) a extrad~ção requ~sitada por Estado estrangeiro ~ a hom~

logação de sentença estrangeira;
b) os 'habeas corpus', quando o coator ou paciente for Tr~

bunal autor~dade ou funcionário cUJos atos esteJam sujei 
tos d~retamente a sua Jurisdição ou quando se tratar de cri
me sujeito à mesma jurisd1ção em únlca lnstância;
c)os mandados de segurança contra atos do Presidente da Re
pública, das Mesas do Congresso Nac~onal e do pro:urador-G~

ral da Repúbl~ca, bem como os impetrados pela Uniao contra
atos de governos estadualS;
d) as revisões crlffi1nals e as ações rescisórias de seus jul
gados;
e) a execução das sentenças nas causas de sua competência
originária, facultada a delegação de atos processuais;

111.- julgar em recurso ord~nárlo e em última instância:
a) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou orga
nismo internac~onal, de um lado e, de outro, mun~cip~o ou 7
pessoa domlcil~ada no país; _
b) os 'habeas corpus', os mandados de segurança e as açoes
populares, dec~didas em última instânc~a pelos Tr~bunais l~

ca~s ou pelo TrIbunal Superior.
IV - Julgar em grau de recurso extraordinár~o e em ~ltima instân

c~a ~s causas decididas em últIma instância por outros Tr~b.!!
nais, quando a decisão recorrida der a tratado ou leI fede 
ral interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Trl
bunal ou o próprio Supremo Tribunal Federal, ou julgar váli
da lei ou ato de governo local contestado em face desta con~

tituição.
Art. 16·- supr~mir

Art. 17 - suprim~r

Dos Tr1buna2s e Juízes Federa2S

Art. 19 - O Tr~bunal Superior Federal, com sede ,na cap~tal da União e
jurisdição em todo o terr~tório nacional, compõe..,se de tr~~

ta e seis membros, escolhidos dentr; brasile~ros ~atos, ma~

ores de trInta e cinco anos, de notavel saber jur~dico e r~

putação ilibada, e assim indicados:
1 - quatro pelo Presidente da República;

dai
com

I - dois pelo PreSIdente da RepúblIca;
11 - dez pela Câmara dos Deputados, sendo:

a) quatro por sua livre éscolha;
b) dois dentre nomes ~ndicados pela Ordem dos Advogados do

BraSIl, em lista sêxtupla, dentre advogados com mais de
quinze anos de efetJ.vo exercício da profJ.ssão;

c) 'um dentre os !.J1nistros do Supremo Tr~bunal Federal;
d) um dentre os Ministros do Superior Tribunal Federal;
e) um dentre os dema~s Ministros dos Tr~buna~s SuperIores

União;
f) um dentre os membros do Ministério públ~co Federal,

ma15 de quinze anos de efet1vD exercic~o da funçãoj
111 - três pelo Senado Federal, sendo:

a) dois dentre os Desembargadores e .Juízes Estaduais, com
ma~s de quinze anos de efet~vo exerc~c~o da função,

h-) um dentre os membros do N~n~stér~o Público dos Estados,
com mais de qU1nze anos de efet1vo exerciclo da função.

- Os Conselheiros são eleitos para um mandato de seIS anos,
renováve1s de três em três anos, vedada a recondução.

- O Pres~dente do Conselho será eleito por seus membros, para
um período de dois anos, vedada a reeleição.

- Compete ao Conselho Federal da JoIagistratura'
~ndicar sete Min~stros para o Tribunal Constitucional, nos
termos desta Const~tu~ção;

- ~ndicar os M~n~stros para os Tribunais SuperIores da Un~ão e
para os Tribunais Federais Reg~ona~s, de conform~dade com os
termos desta Constltuição;

- nomear os juizes federais aprovados em concurso público, pa
ra o exercic10 das suas funções;
transfer~r, remover e promover os juízes federais, nos ter 
mos desta Const~tu~ção e da Le~ Orgância da MagIstratura Fe
deral;

V - determInar a real~zação de concurso para o preenchimento de
cargos de Juizes Federais;

Art. - Compete ao Tribunal Constitucional:
I - declarar vago o cargo de Presidente da Repúbl~ca, ou seu im

ped~mento para o exercíc~o da função, e convocar novas ele~

ções presidenc~ais, nos casàs previstos nesta Constituição;
11 - processar e julgar o Presidente da República, o-Pres~dente

do Conselho de M~n~stros, os M~nistros de Estado, as Deput~

d~b Federais e Senadores nos cr~mes comuns;
111 - declarar a inconstitucionalidade de Tratado, Lei, Decreto e

demais atos de qualquer dos-Poderes da União, quando solic~

tado, nos termos previsto na Constitu~ção e nds Leis;
IV - interpretar as normas const~tuciona~s;

V - dirim~r conflitos de atribuições entre os Poderes da União;
VI - declarar a ~nconst~tucionalidade por omissão de norma ou de

atuação de qualquer dos Poderes da União;
VIÍ - dirim~r os conflitos de atr~buições entre a União e os Est~

dos membros e entre estes;
VIII - dec~dir sobre a constitucionalidade de projetos de le~ envia

do ao Pres~dente da República para sanção, quando por este 7
solic~tado;

IX - os "habeas corpus", quando o coator for o próprio Tribunal o
ou qualquer de seus integrantes, assim como os mandados de
segurança contra atos dos mesmos

X - os litíg~os entre os Estados estrangeiros ou organismos ~n

ternacionais e a UnJ.ão t os Estados, o Da s t r-a to Federal e os
Terr~tórios Federais;

XI - outras atribu~ções previsLas na Const~tuição e be~s Comple
mentares.

Art. Lei Complementar regulará a organização, funcionamento, co~

petência e o processo no Tribunal Const~tuc~onul.

Art. - Podem requerer a declaração de inconstitucional~dade o Pre-
s i dentie da Repub l aca , as Ilesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, as Assembléias Legislat~vas Estaduais e as
Câmaras de Vereadores. o Defensor do Povo, o Procurador Ge
ral da República, os Part~dos Políticos, Os Tribunais Supe
riores da União e os Tribunais de Just~ça dos Estados, O
Conselho Federal e os Conselhos Secc~onais da Ordem dos Ad
vogados do Bras~l, os Promotores-Gerais dos Estados, c~nco

enta Deputados Federa~s e Senadores, os Governadores de Es
tado, e dez mil cidadãos.

§.1~ - O Promotor-Geral Federal deverá ser previamente ouv~do nas
representações por J.nconstJ.tucional~dade.

§ 2" - Sendo declarada a inconstituc~onalidade por omissão f~xar

se-á prazo para o LegislatlvQ supri-lo, se este não o f~zer,

o Tr~bunal Constituc~onal encam~nhará proJeto de le~ ao Co~

gresso Hacional d1.sciplinando a matéria. Tratando-se de o 
m~ssão de atuação de t e rnn.nar-à que o poder competente ou au
toridade responsável cumpra a determ~nação constItucional I
no prazo que assJ.nar.

acrescentar ao projeto: DO CONSELHO FEDERAL DA MAGISTRATURA
Art. - O Conselho Federal da lIagistratura, com sede na cap~tal da

Un~ão e jur~sdição em todo o terrItório nacional, compõe-se
de quinze membros, escolh~dos dentre brasileiros natos, ma~

ores de trinta e cinco anos, de notáve.i saber juridico e de
reputação ilJ.bada, e assJ.m J.ndicados:
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11 - 01tO pela Câmara dos Deputados;
111 - vinte e quatro pelo Conselho Federal da Magistratura, sendo:

a) dêz dentre Juízes dos Tribunais Federais Reg10na1s, com
ma1S de qU1nze anos de efet1vo exercíc10 da função;
b) seis dentre Desembargadores e Juizes estaduais com mais
de quinze anos de efetivo exercício da função;
c) quat~o dentre advogados, indicados pela Ordem dos Advoga
dos do Brasil, em lixta sêxtupl~, de advogados com mais de
quinz~ anos de ef~t1vo exercício da prof1ssão;
d ) dois dentre os ['Iembros do lanistér10 Pub l aco Federal, COM
mais de quinze anos de efetivo exercíc10 da função;
e) dois dentre membros do Hnistério Públ1CO dos Estados, com
mais de qU1nze anos de efet1vo exercíc10 da função.

1 2 - ~s M1nistros são indicados para um mandato de nove anos, re
novável de três em três anos, vedada a recondução;

§ 22 - O Presidente do Tr1bunal será eleito pelos seus membros para
um per~odo de dois anos,. vedada a reeleição.

Art. 20 - Compete ao Tribunal Super10r Federal:
_ processar e julgar originariamente:

a) os membros dos Tribunais Federais Regionais, dos
Tribunais_Regionais Eleitorais e do Trabalho e
os do Ministério Público Federal que o~iciern pe

rante Tribunais;

b) os mandatos de segurança e o'habeas data' centra
ato do próprio Tribunal ou de seu Presidvnlp;

c) os habeas corpus, quando o coator ou o pacientc~

for qualquer das pessoas menc10nadas na lctra 3)

deste artigo;
d) os conflitos de jurisdição entre juízes e os Tri

bunais Federais Regionais; entre Juízes e os Tri
bunais dos Estados ou do Distrito Federal e rios

Territórios;
e) as revisões criminais e as açõe~ rescisórias dos

seus julgados;
11 _ julgar em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última
instâ~cia pelos Tribunais Regionais Feder?is ou ,
pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Territórios, quando a decisão for de

negátoria;
b) os mandatos de segurança decididos em·única in~

tância pelos Tribunais federais ou pelos Trib~

nais dos Estados, do Distrito Federal e dos ie~

ritóri~s, quando denegatória a decisão;

111 - julgar, .em recurso especial, as causas decididus'
em única ou última instância pelo~' Tribunais Fede
rais Regionais ou Pelo Tribunal dos Estados,do Di~

trito Ferleral e dos Territórios, quando a deC1são'

recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe

vigência;
b) julgar válida lei ou ato do Governo local, con

testado em face de lei fcderal; e
c) der 11 lei interpretação d í.ve r qent es da que lhe'

haja dado outro Tribunal, o próprio Superior
Tribunal da Justiça, ou o Supremo Tribunal Fede
r a l .

rOTáglofo único - Quando, contrn o mesmo acórd~oJ forem inl~~

postos recursos especial e recurso extraordinário,o jul
gamento deste aguardará a decisão definitiva do Superl

. Of .ribunal de Justiça, sempre que esta puder prejudi

car o recurso extraordinário.
Art. 21 O regimento interno do Superior Tribunal de Justiça es

tábelecerá, observada a Lei Orgânica da Magistratura Na
cional, o processo dos feitos de sua competência origi

nária ou recursal.

seção IV
DOS TRIBUNAIS E JUIZES ELEITORAIS

lII' - Juízes Eleitorais;
IV Juntas Eleitorais;

Art. 26 O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da
União, e jurisdição em todo território nacional é com
posto por 11 juízes, indicados na seguinte proporção:
1 - 1 pelo Presidente da República;

11 - 4 pela Câmara dos Deputados;

111 - 6 pelo Conselho Federal da Magistratura, atendendo:
a) 2 do Supremo Tribunal Federal;
b) 2 do Superior Tribunal de Justiça;
c) 1 em lista tríplice d~ OAB;

d) 1 em lista tríplice do Ministério Público Federal;
§ lº - O mandato dos membros é de 4 anos, renováveis de 2

em 2 anos, não p~rmitida recondução imediata;
§ 2º - O Presidente será eleito entre seus pares para man

dato de 1 ano.

Art ..27-0s Tribunais Regionais Eleitorais, com sede na capital'
de cada Estado da Federação e no Distrito Federal, com
por-se-ão de juízes indicados na seguinte proporção:
1 - 1 (um) pelo Governador do Estado;

11 - 2 (dois) pela Assembléia Legislativa;
111 -_4 ( quatro) pelo Conselho Federal da Magistratura,

atendendo a seguinte proporção:
a) dbis dentre os Desembargadores indicados pelo

respectivo Tribunal de Justiça do Estad0.
b) um dentre advogado indicados pela OAB I local em

lista triplice.
c) um dentre representante do Minsitério ~blico,i~

dicados pela Procuradoria do Estado em lista trí
plice;

§ lº - Os Juízes terão mandato de dois anos, não renová
vel.

§ 2º - OPresidente será elei to por seu pares.

Art. 29 Os Juízes de direito exercerão a jurisdição eleitoral
na forma da lei.

Art. 2B-A Lei Eleitoral disporá sobre a organização das juntas'
eleitorais.

Dos Tribunais e Justiça do Trabalho

Art. 35 -São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - Tribunal SJperior do Trabalho;

rI - Tribunais Regionais do Trabalho;
111 - Juntas de Conciliação e Julgamento;

;~-IQ - O Tribunal Superior do Trabalho é composto de 25 ( vinte
e cinco) Ministros indicados na seguinte proporção:
1 - 2 ( dois) pelo Presidente da República;

rI - 5 (cinco) pela Câmara dos Deputados;

111 - 18 ( dezoito) pelo conselho Federal de.Magistratu
ra, atendendo:
a~ 9(nove)dentre juízes dos Tribunais Regionais do

Trabalho;
b) 2 dentre advogados indicados pela OAB em lista

tríplice;
c) 1 dentre membros do Mini~tério Pública do Traba

lho, indicados em lista tríplice.
d) 3 Juizes classistas, indicados por organizações'

de trabalhadores;
e) 3 Juízes classistas, indicados por organizações'

de Empregadores.
§ 2º Os Juízes são nomeados para um mandato de seis anos,

com renovação de 3 em 3 anos, vedada a recondução;
O Presidente será eleito entre os membros do Trib~

Art. 25 Os órgãos da Justiça Eleitoral são os seçuí ntes i

1 - !ribunal Superior Eleitoral;
11 - Tribunais. Regionais Eleitorais;

Art.

nal para um mandato de 3 anos proibida a reeleição;
Os Tribunais regionais do Trabalho serão compostos de I

Juízes indicados_na seguinte proporção:
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Tribunais e Juízes Militares

I - 1/5 pelas Assembléias Legislativas;

11 - 4/5 pelo Conselho Federal da Magistratura atendendo:

a) 2/5 dentre Juízes do Trabalho, lista organizada '
pelo Tribunal;

b) 1/5 Juízes classistas com representantes pari~ár!

os entre empregados e empregadores;

c) 1/5 dentre advogados indicados pela OAB _ local o

em lista tríplice e membros do Ministério Público

do Trabalho, indicados em list~ tríplice;

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

DO PODER JUDICIÁRIO

dificuldades e problemes, enoann.nhando , quando ne ceasar-a o , as recolllc!!.
daçõe~~para a solução dos problemas. De outro lado, garantiria a auto
nomia financeIra do Poder Jud~cIário, pois lhe compztir~a a elabora:
ção da proposta orçamentária.

Uma das preocupações const~tes da proposta reside no trans 
porte do dlverSldade e do pluralismo ldeolób1cO e de Interesses que /
marc~n a soc~edade,.para o Interior do Poder JudiCIárIO. O dIreito v~

gente na sociedade política não é neutro, não está aCIma das c]ass~s.

Ele corresponde a uma produção estatal que representa a vlsão do gru
po dominante. As escolas de direito, ao reproduzirem esse saoer, re 
produzem ~gualmente a ideolog~a do~inante, e com isto a dominação no
inter~or da SOCIedade. Os TribunaIS, organ~zados a partir do recrut~

menta de membr-os com essa formaçqc.., mesmo sem o saber~ acabron por eon
firmar a visão de mundo das eleites dominantes, e passam a defender 7
OS interesses m~nor~tários da sociedade, em aetr~mento do conJunto de
Interesses da grande maior~a da nação. Para se quebrar este hermetis
mo ideológico e a constante reprodução da dominação, não basta a~pli

ar o número de membros dos Tribunais, é necessário recrutá-los das
mais diversas classes, categorIas e at~vidades do fazer soc~al, dai fi
porque atribuIr~se à câmara dos Deputados, órgão de representação po
pular que melhor espelha o pluralismo da socledade, a atr~bu~ção de
comp l etcen t ar- a compos i çáo dos Tribunais.

Manté-se em linhas gera~s as dispOSIções ao anteprojeto da
subcomissão, com um alerta; o de que 'não adianta es'Cabelecerem-se ga
rantias para a mag~stratura se elas não viercm acompanhacss de meca 
n~smos que garantam a independência efetiva do Poder Jud~ciário, pois
caso contrário transforma-se <;m privilégios .. Na exposição de mot~vos
13m sevu i da , amo Lí o ri visao cri tica do Judic' ar-a o e pÃol ~c.J....tn :j<::; "",ll~(lC"_

tões.
dentre ofIciais generais da ativa do

Exercito;

2 ( dois ) dentre oficiais gener?is da ativa da

b

c

Art. 38-São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Mili

tar e os Tribunais e Juízes inferiores instituídos por
lei;

Art. 39 -o superior Tribunal Militar compor-se_á de 13 Minis

tros indicados na seguinte proporção:

I 3 ( três) pela Camara dos Deput~dos;

II - 10 ( dez ) pelo Conselho Federal da Magistratura "
atendendo o seguinte:

a ) 2 ( dois ) dentre oficiais generais da ativa da
Marin~a;

3 ( três

lo.

Ora, na elaboração destas normas, que em verdade têm uma

ceções, tem-se assistido aquilo que o própr:j.o autor do "Espír~

to da Leis" já se referia, como sendo um poder invisível e'nu-

Muito se' tem discutido em ciência política, sobre a efet~

va separação dos poderes, na fórmula preconizada por Montesqu~

da

ex-

atender para o pluralismo i-natureza leg~slativa, nao se i'

eu. Com relação ao Poder JudiciárIO, 'no Brasil, com raras

normas Jurídicas, estas como emanação da vontade política

SOCIedade. Em que pese o caráter ideológico do direito e sua

função de legitimação da dominação, o fato importante está qu~

a lei, ao não esgotar o seu significado no ato da enunciação

este será apropriado peTos juristas e em última análIse pelas

sentenças, que sao normas aplicadas aos casos concretos. Kel

sen afirma que a lei. é um quadro do qual a sentença é. a estam

pa. A decisão judiciár~a não só reconhece a val~dade da le~

como, especialmente cria a norma IndiVIdual ao caso concreto.

deológ~co que marca a formação social I ,tem-se que, a função J~

diciária não passarIa de uma instânCIa específIca do processo!

de dominação que operou-se na fe~tura da lei.

No Brasil, em que pese a tradição secular de se resguar 

dar a independênCIa e autonomia do Poder Judiciário, com gara~

tias constitucíonals específlcas, a hlstória mostra que o ju

diciár~o ao invés de servir a Sociedade, limitar o poder do E~

tado e ser garant~a contra a dominação e a exploração, em ver

dade converte-se em arma da própria dominação.

O lúcido Magistrado OSNI DUARTE PEREIRA, Desembargador a~

posentado do ~ribunal de Justiça do Rio de Jane~ro, e . vít~ma

da perseguição da ditadura, em escrito ~nédito a ser publicado

na Rev~sta HumanIdades da UNB, com sua experIência de membro ~

tivo e com mais de meio século de vida Judiciária é incisivo

No entanto, ~ função judiciária apresenta-se como de fun

damental importãncia no estabelecimento da democracia, esta en

tendida como o regIme da explicitação do conflito, do plurali~

mo e do governo das leis.
\

O ordenamento social exige que as relações SOCIais sejam

reguladas por normas de conduta, que vão das norma& éticas as

Aeronauti ca;

d 1 entre advogados indicados pela OAB;

e 1 entre os membros do MP da Justiça Militar;

f 1 entre auditores ~a Justiça Militar;

§ lº - Os membros do Superior Tribunal Militar são elei

tos para um mandato de seis anos, renováveis de 2

em 2 anos, não permitindo recondução imediata;
§ 2º - O Presidente do Tribunal será eleito por seus pa

res, para um mandato de 2 anos.

Art. 40 A Justiça Militar c~mpete p~ocessar e julgar os milita
res nos cr~mes militares definidos em lei.

. § lº Os Juízes ~ão eleitos para um mandato de 4 anos, .com
renovação ele 2 em 2 anos ,.q,;,dada a r econdução ,

§ 2º O Presidente será eleito pelos membros do Tribunal 1

para um período de um ano, vedada a reeleição.

JUS T I F I C A ç Ã O

O anteprojeto da subcom~ssão do Poder Judiciário e do'11~nis

tério Público, em que pese os avanços na reorganização da Justiça, 7
deixa praticamente intacta a organização e estrutura do próprio Poder
Judiciário, e que ao meu ver, constitui a essência de todos os probl~

mas r-eLac aonadoa , :não só com a distribuição da Justiça pr-opr-i amente I'
dita, mas principalmente com o exercício do poder político.

-O Const~tucionalismo moderno, consagrando as l~ções de HON
TESQUIEU, erigiu a separação, divisão e controle dos poderes como a
pedra de toque da organização política dos regim~s democráticos. Nas
Constituições anteriores, sempre tivermos a interferência do Poder E
xecutivo na organ~zação e estruturação do Poder Judiciário, o que co~

tribuiu para a dependência deste em relação aos interesses oligárqui
cos e hegemônicos representados pelo Poder Executivo.

Com a presente emenda pretendemos alterar a estrutura e o
funcionamento do Poder Judiciário, tendo como princípio a democrat~za

çãp e controle de todos os organismos de soberan~a pela sociedade, e
neles fazendo refletir a plural~dade que marca o soc~al.

Introduzimos a.figura do Tribunal Constitucional, em subst!
tuição à seção Constitucional do Supremo Tribunal Federal prevista no
anteprojeto da subcomissão. Em face da implantação do regime Parlame~

tar~sta de governo, onde os órgãos de governo passam a estar submet~

dos a controle permanente e efet~vo dos demais poderes, e especialme~

te do Poder Legislat~vo, é necessárIO a criação de uma Corte Constlt~
cional especifica para que, com independência dir~ma os conflitos de
atribuição e competência.

VIsando dotar o Poder Judiciário de independênc~a efetiva,
sugerimos a criação do Conselho Federal da Magistratura, como órgão I
que acima dos Tribunais, e de composição plural, passaria a ser o re~

responsável pela organização dos TribunaIS SuperIores e demaIS órgãos
da Just~ça da União, evitando-se a intromissão, tanto do Executivo ,
quanto do Legislativo nos assuntos do Judiciário. O Conselho ter~a I
competênCIa para indicar os Ministros paras os tribunais Superiores ,
sem necessidade de homologação (veja-se dependência) ou indicação ex
clusiva dos dema~s poderes. De outro lado, com atuação em todo o ter
ritório nacional, converter8se-ia no único organismo com a visão glo
bal da atuação e situação do Poder Judiciário, procurando superar as
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Isto se opera pelo desdobramento da ideologia dominante ,

que não passa da visão de mundo das ollgarquias e elltes hege

mônicas, reprocessadas, nas sentenças e declsões do judicláriu

independincia se afirma apenas pelo próprio temperamento e pe

la força moral interlor mUltas vezes, elevadas ao heroismo'.

Ora, não põd~mos conceber que o poder de aplicar concret~

dos interesses hegemônic~s na socledade. E assim, fundados nas

'paixões' humanas e no, lnteresse pessoal dos agentes do jUdl

ciário, o poder impõe-se de forma arbltrárla mascarado pela a

parente segurança dos textos e de normas jurídlcas.

E aqul há necessidade de desmlstlficação do discurso juri

dlCO tradiconal que informa a jurisprudência de nossos tribu 

nais, c~lcado na univocldadc signlflcatlva da norma jurídlca

ou seJa, de que a lei, no ato de sua enunciação, encerra o seu

próprio sentldo normativo.

Nada mais equivocado.

E, prosseguindo na lição do mestre, esta precarledade não

é so decorrente da gratidão, como principalmente da vlnculação

aos interesses hegemônlcos dos grandes grupos econômicos nac1~

nais e internacionais.

O despotismo da dltadura mllitar nao está so na açao doõ

generais de plantão que dominaram o ce.l)ário polltico, mas t am

bém nos repositórlos de Jurlsprudência dos Trlbunals do País,

especialmente do Supremo Trlbunal Federal. Os favoreclmentos •

- ~-~ ....._-
r-es , _Es.ê-.... Característicaao Dü:;éi to deve-se a vagueza e arnbr -

guidade das palavras da lei, que em seus efeitos conotativos'

conduzem à possibilidade de inúmeras interpretações'. (pág.31)

E 'StO se torna particularmente perigoso quando, no pro 

cesso decisórlo, todos sabemos, a primeira, posição do Julgador

é a de decidir, e posterlormente, com base nas elaborações dou

trinárias, passa a Justificar sua declsão.

Ora, se o próprio saber jurídico transmitldo nas escolas'

e sustentado pelos jUrlstas não passa de uma legitlmação de l~

teresses dominantes, na versão da sua visão do mundo, tem-se'

que, a grande maioria da sociedade, aqueles que não têm voz

que não têm representação no aparelho de Estado, também nao

têm qualquer lnstrumento de defesa na aplicação concreta da

lei, que se faz contra os seus interesses.

Esta a realidade objetiva do quadro judlclárlo do País,o~

de seus lntegrantes, habilitados pelo saber das 'escolas ofi 

cials', passam a deter o poder de aplicar o direlto na socled~

de, não na visão desta, mas nos interesses das oligarquias do-

minantes que, presentes no órgão executlvo máximo, ~rganizam o

judiciário, controlando a fidelidade dos operadores da norma •

pelos seus interesses,e paixões.

Novawente chamo_a autoridade critica de OSNI DUARTE PEREI

RA, ao constatar que '0 acesso de Juizes ao Supremo Tribunal e
,/

a outros do escalão federal depende do Presidente da República

e não mais de curriculos. Ai, também,se os Presldentes escolh~

excelentes magistrados, isto não resulta de conc~rso ou de in

dicação de órgãos de classe como, por exemp~o, as associações·

de magistrados, advogados e promotores, como seria de esperar,

mas por puro alvedrlo pessoal. O Presidente é presslonado a es

tas pressoes criam, por sua vez, problemas aos contemplados

Uns suplantam e outros sucumbem e escorregam pela gratlàào aos

padrinhos de suas candidaturas. Vê-se portanto, a precariedade

da independência dos juizes'.

Em meu I i vr-o 'TENSÃO CONSTITUIl~TE' (Ed. Gráfica da uruver

sldade de Caxias, 1986), no ensalO 'A Falácla da Segurança Ju

rídica da Constituição', enfatlzo que 'a, significação da norma

e do direito em geral sempre foi dada numa instância externa à

lel, ou mais precisamente, pela ativldade dos próprios Juris

tas'. O senso"comum jurídico ao pregar a uniVOCldade signlflc~

tiva da norma, em verdade acoberta o fato de que a anemia slg

nificatlva dos textos normativos transforma os jurlstas nos

verdadeiros legisladores. 'A norma jurídica não passa de uma

proposlção vazia de conteúdo signiflcativo, cujo sentldo mate

rial se dará por um complexo processo retórico a cargo óos le

gisladores efetlvos: os juristas. No caso óa legitlma defesa,

não é o Código Penal quem a deflne, e sim, aótores como Nelson

Hungria, Heleno Fragoso, Anibal Bruno, Magalhães Noronha e tan

tos outros. Não é por nada que advogados, Juizes e promotores'

vivem cercados de livros, procurando neles a fundamentação de

seus discursos, como tambêm é sabido que neste universo dogmá

tico encontram-se doutrinas e teorias aos mais diversos sabo_-

a

e

nurr.

ta, e o poder em instrumento de dominação das ollgarqulas

mente o dlreito esteja submetldo a valores herólcos, que

que fatores lnvlsívels pressionam muito malS do que estes e

governo de lels, estas seJam apllcadas e interpretadas pelo aI

vedrio das palxões humanas,

Não são garantias constltucionals, que acabam se conver 

tendo em privilégios, que vão alterar esse quadro e contrlbulr

para a emanc i paçáo da sociedade, submetendo o poder 2g~~tl-C<>-à-
deterrnlnação do social, e garant~~,~à-nfvel-~~ncretOt a prome~- - - ---

ao afirmar que 'No Brasil é reconheCldo de Lodos que a JustlÇq

funciona mUlto mal. Falta-lhe independincia, é lenta dcmals, !
nacessível aos pobres e mesmo à classe média, em circunstâncl

as lmportantes é inoperante na contenção da crJminalldade'.

Ajunta alnda que 'A ConstltulÇão em vigor e as preceden

tes estabelecem várlas medidas para assegurar a lndependincia

dos juízes: vltallciedade, lnamOVlbllldade e irredutibllldade

dos vencimentos. Presume-se que, sendo vitalíclo, garantldo no
cargo e com sua remoção lntocada, o maglstrado dlsporá do ne--

cessário para Julgar com independincia. Aoontece, entretanto

- ---sa:-re1:óflcã'-dos textos consti t uc i onaa s ,

Tem-se de buscar na própria estrutura do Estado e na org~

nização do Poder Judiclárlo os melOS para submeter a Justiça a

servlço da socledade e não aos interesses hegernônlcos.

No quadro atual, em que pese a admissão aos magistrados I

por concurso público, o seu acesso funcional na carrelra passa
a ser determinado por injunções de interesse da cú~ula e 0a 0-

llgarquia que controla o judiciário, esta nomeada pelas oliga~

quias politicas que controlam os demais aparelhos de Estado.A~

sim, a aparente e retórlca garantla de lndependência não passa

de artifíclO para consolidação dos interesse hegemô~i~9~.

Novamente chamo o depoimento de OSNI DUARTE PEREIRA, que

corrobora a análise, afirmando que 'Desde o ingresso na magls

tratura, por concurso, o juiz asslste' inJustiças deprimentes.

As pressoes polítlcas, o trabalho de lnfluênclas e o nepotismo

já começam, frequentemente, por desfazer a ordem correta n~ na

lista dos aprovados. Jogado, sem padrlnho! nas comarcas· "malS

distantes, em cidades desprovidas de escolas de segundo grau !

para os filhos, sem habltações hlgiênicas, o juiz, para ser r~

movido, precisa do apOlO do prefeito e de politlcos ,nfluentes

junto ao Governador e este, Junto ao Tribunal'.

Essa lnfluência lnvisivel e funesta do executlvo sobre o

judiciárlo, em que pesem as garantias constituclonals, trans 

forma a independência em submissão aos interesses que represe~
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aos interesses externos nao estão so nos decretos e nos acor _

dos da ditadura, mas também na omissão dos Tr1buna1s.

A desnac1onalização na exploração do subsolo hoje em pod~

dos grupos transnacionais, não resultou só nas decisões do exe

cutivo, mas da interpretação dada pelo STF do § 1. do art1go •

153 da Const1tuição de 1946 que, por 'Sociedade organizadas ne
Pais', entendeu restritivamente o texto como de companh1as re-

gistradas no Brasil, mesmo com capita1s e com adm1n1stradores'

estrange1ros, permitindo a transferê~c1a das riquezas naciona
is para os paises centrais, na.reprodução h1stór1ca da submis-

são de nossas elites ao colonialismo e ao imperialismo. Um

tribunal comprometido com a sociedade brasileira, certamente *

teria dado ao texto uma interpretação que assegurasse a 1nde

pendência e a soberania da nação.

Do mesmo modo, os militares ao introduzirem o Decreto-Le1

na Constituição de 67, o condicionaram aos requisitos de 'ur 

gência e interesse público relevante', e, quando passaram a s~

quear"a nação com o estabelecimento inconstituc10nal de tribu

tos e adaptar a legislação à exploração internacional, o Supr~

mo Tribunal recusou-se a aprec1ar as inconstitucionalidades, e

a defraudação a que estava submet1da toda a nação, via Decre 

tos-Leis.

Igualmente, quando a naçao passou a ser expol1ada pelos *

banqueiros 1nternacionais na concessao de empréstimos ilégit1

mos e exigências absurdas, o Tribunal se recusou a aplicar os

artigos 43, 11 e 44, I da atual Constituição, que atr1bui ao

Congresso Nacional a c0mpetência exclusiva para autorizar ope-.

rações de créd1to e aprovar acordos internacionais.

Esse mesmo Poder Judiciário manteve-se isento, omisso, e

por isso mesmo, conivente com as torturas e mortes provocados'

nos calabouços da ditadura, bem como, com os escândalos, rou 

bos e defraudações que se cometeram no período.

F01 este Jud1ciário que permit1u que bancos e banque1ros'

transformassem com a ajuda do executivo, este pais num verda-

deiro cassino, sendo co-responsável pelo absurdo processo . de

acumulação de rendas em favor do cap1tal financeiro, em detri

mento da fome e misér1a de milhões de bras1le1ros, que t1veram

negada a possibil1dade de uma vida mais d1gna, quando os inves

timentos eram 1nibidos pela especulação. Isto, porque as dec1

sões dos pretórios, capitaneadas pelo STF•. reconheceram ao Co~

selho Monetár10 Nacional, que reúne os tecnocratas do Governo,

banqueiros e empresários, poderes que lhes eram vedados por la

Foi essa mesma estrutura judic1ária que implodindo o d1~~

reito positivo, pôs-se ao lado do poder executivo e condenou·

milhões de mutuários do Sistema Financeiro da Habitação a rea

justes acima da variação salarial, causando drama, apreensões*

e penúria:no se10 da sociedade.

A própr~história do Poder Judiciário no Brasil,corrobor~

da por este fatos, mostra claramente que sempre foi subservien

te ao Rei e aos 'interesses por ele representados.

Não há, na história do pais, episódios que mostram o afr~

tamento do judiciário aos interesses dominantes e a favor da

sociedade, salvo raras e honrosas exceções, e maioria isoladaa

Esta submissão é de tal gravidade que já OUVlmos de algum

juizes a afirmação de que não t1nham coragem, de em situações!

decisivas, sentenciar contra os interesses do poder executivo*

ou de seus:agentes.

Isto demonstra claramente que nao há, por parte da socie

dade, qualquer segurança ao arbítrio e aos abusos do poder,po!

que, reunindo o executivo, na estrutura atual, o poder legisl~

tivo V1a Decreto-Lei, e, dominando o jud1ciár10, as três fun 

çoes básicas do Estado estão nas mãos do mesmo grupo, caracte

rizando-se o reglme t~rânicoJ vlciado e opressivo a que se re-

feria MONTESQUIEU:

" Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratu

ra o poder legislativo está reunido ao poder executivC\nro

existe liberdade, p01S pode-se temer que o mesmo monarca*

ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis t1rânicas para

executá-las tirânicamente.

Não haverá liberdade se o poder de julgar nao estiver se

parado do poder legislativo e do executivo. Se tivesse l~

gado ao poder de leg1slar, o poder sobre a vida e a llber

dade dos cidadãos seria arbitrárla, pois o juiz seria o

legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o ju~

poderia ter a força de um opressor". (DO ESPÍRITO DAS LEIS

Livro XI, Capitulo VI).

Este o quadro. A nós cons~ituintes cabe a ingente tarefa'

de alterá-lo, e o sabemos, contra os interesses hoje hegemôni-

coso

Na formulação 'dos dispositivos prppostos, adotei, como'

pano de fundo, o projeto da Comissão Provisória de-Estudos Co~

titucionais, reconhecendo que o projeto não se preocupou em d~

mocratizar o Poder Judiciário, nem em democratizar a jústiça ,

levando-a à socledade.

A preocupação da Comissão foi a de desafogar o Supremo 

Tribunal Federal e o Tribunal Federal de Recursos, criando um

Tribunal intermediário, que absorveria muitas das atuais atri

buições do STF e do TFR, com a criação de tribunais Federais *

Regionais. Mostrou-se timido e formal na criação de juizados *

de pequenas causas, em sintese, mantém inalterada a estrutura*

Judiciária do país.

Suas alterações sao cosméticas, nao atingindo a substân~~

cia do sistema judiciário. Com ele, prat~camente a sociedade *

nao avança,- pois atr1bui ao ~sidente da República o poder de

nomear os mlnistros e Juizes dos tribunais Federals.

Sua concepçã01é autoritár1a, por prever uma forma monocra

tica de organização da Jus~iça, não a abr1ndo para o controle'

e a part1cipação da soc1edade.

Preocupado com a gravidade do quadro e "da omissão do Su
premo Tr1bunal Federal às questões politicas e socials funda

mentais, sugiro a criação dó TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, organ1z~

do democráticamente com indicações não só de representantes p~

líticos da sociedade - o Pres1dente da República e a Câmara Fe

deral - como de organizações da Soc~edade.

Abre-se o poder decisório em matériá constituc10nal ao cm

trole e a participação da nação, especialmente pelas indlc~çõffi

a serem fe1tas pela Câmara dos Deputados que, refletindo o pl~

ralismo da Soc1edade e administrando os seus confl1tos, permi

tlrá que as indicações reflitam também esse lado esquecldo,po~

sibilitando que representantes orgânicos do social passem a

participar da produção do edlficio jurisprudencial que irá in

terpretar a Constituição e atribuir as suas normas o sentido *

dinâmlco da libertação nacional.

De outro lado, visando evitar a excessiva ingerência ~do

poder político na organização e estruturação do judiciário, e

com sentido de desatrelá-lo dessa mancebia com o executivo, s~

giro a criação do CONSELHO FEDERAL DA MAGISTRATURA, em substi

tuição ao Conselho Nacional da Magistratura, não mais oom 'fun~

ções policialescas e disciplinares, e sim, como instituição e~
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carregada de, junto com os demais poderes e assoc1ações, e com

independência, organizar a composição dos Tribuna1s Super10res

e das Just1ças administradas pela União, compet1ndo-Ihe'a nom~

ação, tranferência e promoção de juízes, a real~zação de con -

cursos, a iniciativa de sugerir criação de Tr1bunais e Juizos,

manifestar-se sobre vencimentos e vantagens dos juizes, o orç~

mento dos diversos tribuna1s, acompanhar a atuação da Justiça'

em todo terr1tório nacional, encam1nhar projetos de le1 em ma

tér1as jud1c1ár1a e processual, e v1sando coib1r os abusos de

toda ordem, o poder d1Sciplinar sobre a magistratura Nacional.

Todos os demais Trinuna1S são aqueles previstos no proJe

to da Comissão Provisória e que práticamente refletem a atual'

composição do slstema judiciário Brasile1ro.

A ~lferença que entendo de fundo, e que sugiro através da

presente proposição, diz respeito a compos1ção de cada um dos' ,

Tribunais, que a meu ver e a questão fundamental.

Trata-se das indicações dos seus integrantes. Pelo proJe

to Afonso Ar1nos, compet1ria ao Presidente da Repúbl1ca, OUVI

do o Senado, a indicação dos membros dos Tribunais, normalmenc

te cooptados do pessoal do judiciário,- pelo que, manter-se-1a'

nao só o espir1to de corpo, bem como o hermetismo ideológIcO.

Nos dispositlvOS sugeridos, procuro espelhar o plurallsmo

soclal na composição desses_Tribunais, ao atribuir ao Preslden

te da República, legitimado pela Nação (eleito pelo voto dlreto

e secreto e não por um colégio e~eitoral), à câmara dos Deput~

dos, a OAB, e demais associações a competência para indicar os

membros. O produto destas indicações, no meu entender, é que

o tribunal refletirá com maior autenticidade o espectro social

e nao submetido a outras injunções e 9Ó tendo que prestar con

tas à Sociedade, assegurará, nas suas decisões o 1nteresse do

povo brasileiro, que poderá ter no judiciário um instrumento *
de defesa das opressões, da dom1naçào e do abuso que marcam a

sociedade bras1le1ra.

Essa forma de composição dos. Tribunais, de outro lado, r~

flete a tendência democrática do moderno constltucionalismo, ~

dotada por paises que recentemente passaram por processos de '

redemocratização e reconstitucionalização como Portugal ( art.

2S4), Espanha (Art. 159) e Peru (Art. 296), e paises como a

França (Art. 56), Itália (Art. 135), Alemanha Federal (Art.94)

e Japão, que inclusive submete ao povo ~ escolha dos mag1stra-

dos (Art. 79).

Com relação a ação d1reta de inconstitucIonalidade, atual

mente de competência exclUSlva do Procurador Geral da Repúbli

ca, este nomeado pelo Presidente, fomos mUlto além do que pre

viu a Comissão Provisória, e a atru1mos ao Pres1dente da Repú

bllca, ao PresIdente da Câmara dos Deputados, do Senado Fede 

ral, ao Conselho de M1n1stros, e ao Defensor do Povo, a cinco

enta Deputados e Senadores, às Assemblélas Leg as í at tvas , ". aos

governos estaduais, ao STF e a dez mil cidadãos, como forma de

abrir a cidadela do poder ao controle da nação.

Visando democratizar nao so o controle e a part1c1pação *

da sociedade na justiça, procuro nas sugestões descentralizar"

o seu exerC1C10 e levá~la, de forma simples e ágll, ao interi

or das comunidades, permi~indo que os Estados criem Juizados'

coletivos ou mono~rát1coS de pequenas causas, e ma1s f que os

municip10S criem as suas Justiças locais.
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Substltuir a redação do artigo S"do anteprojeto da subcomlssão do
poder Jud1clário pela ae gu i nbe-t

Art.8" : Os Estados e lJ,unicípios poderão criar juizados especiais,

singulares ou coletivos, para julgarem causas de pequ~

nO,valor, imobiliárias, possessorias, agrárias e infrações

penais não cominadas com a pena de reclusão, e outras '
ações a serem definidas em Lei Complementar, mediante'

procedimento oral e sumaríssimo, com a possibilidade de

recurso à turmas formadas coletivamente de Juízes de
primeira instância e membros da comunidade e estabelecer

a ã r r ecur r i bLl í dade das decisões .. A ação' ou defesa pod~

rá ser feita diretamente pelo interessado, cabendo ao

Juízo, indicar-lhe o defensor.

JUSTIFICAÇÃO

O anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator da Subco~issão,
em que pese os avanços conslgnados no relatório, atribuiu a lei o~
dinária a organização dos jUlzados distritais e mun1cipals.

Acredito que -a forma mais objet~va, real e concreta de ampliar
a democratização da Justiça está em se possibilitar aos Estados e
Municipios a crlação de Ju~zos especiaiS, amp1i?ndo os atuais_jUi
zados de pequenas causas, e atribulr aos munlciiplOS a competencia
oara orNanizar a sua próprla justiça.

~VILSON SOUZA

n:tTo/".JSTlnCAç~o --:1
- substituir o anteprojeto aprovado pela subcomissão do·Poder Executi

vo pela seguinte redação (mod~ricações correlatas)

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. I" - O Presidente da República representa a República Federati
va do Brasll, garante a unidade nacional, vela pelo respei
to à Constituição, e assegura, pela sua arbitragem, o fun=
cionamento das lnstituições democrát1cas.

Art. 22 - O Presidente da Repúbllca será eleito dentre brasileiros
natos, maiores de trinta e cinco anos, no pleno exercíc~o

dos direitos políticos, por surrágio universal, secreto e
d1reto, em todo o pais, sessenta dlas antes do término do
mandato do seu antecessor, por malorla absoluta de votos ,
excluídos os brancos e nulos.

J I" - Não alcançada a maioria absoluta, f~r-se-á, até trlnta dl
'as após, nova eleição direta, à qual somente poderão con 
correr os dois cand1datos mais votados, conslderando-se e
eleito o que obtiver a ma~oria dos votos.

§ 2" - Se houver desistência entre os mais votados, caberá ao ca~

dldato ou candidatos com votação subsequente o dlreito de
disputar o segundo turno.

§ 3" - As candidaturas à Presidênc1a da República somente poderão
ser registradas por partldos politicos, independente da
riliação das pessoas indlca~as, entre noventa e sessenta
dias anterlores à elelção, perànte o Superior Tribunal E 
le1toral.

§ 4" - Em caso de morte ou impedimento' de qualquer dos candldatos,
declarada pelo Superior Tr~bunal Eeleitoral, será reaberto
o pr6cesso eleitoral, nos termos da Lei Complementar.

Art. 3" - O mandato do Presidente da Repúbllca é de quatro anos, ve
dada a reelelção lmediata.

Art. 4" - O Presidente da República tomará posse em sessão do Congres
so Nacional e, se este não estiver reunido, perante a Comis
são Permanente do Congresso Naclonal, prestando o comproml;
de cumprlr, manter e derender a constitulção e as leis. -

§ I" - A posse efetuar-se-á no último dia do mandato do Presiden
te cessante ou, no caso de eleição por vacância ou impedi
mento, no 15" dia subsequente ao da proclamação dos resul
tados eleitorais.
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§ 2. - Se, decorridos trInta d1as da data fixada para a posse, o
Presid~nte da República ele1to não t1ver, salvo moti~o de
força ma~or ou de doença. assumido o cargo, este sera de 
clarado vago pelo Tribunal Constituc1onal, que convocará
novas ele1ções.

Are. 5' Em caso de Impedimento do Pr-es i den ce da Repub Li c a , vacân 
c~a do cargo ou ausência do pais, serão suceSSlvmnente ch~

mado:; ao exercíc10 da Pres1dêllc1a, o Pres1dente do Senado
Federal, o Pr-es aden t.e do Conselho de ~lin1stros ou o Presi -
dente da Câmara dos Deputados. .

Art. 6. - Vagando o cargo de Pres1dente da República, o Tr1bunal Co~

st1tuc1onal convocará eleições para o preench1mento do ca~

go, que deverão reallzar-se até sessenta dias aa declara 
ção de vacância. O ele1to in1ciará um novo mandato.

Art. 7. - A renúnc1a do Presidente da RepúblIca ao mandato tornar-se
-á eficaz e 1rretratável com o conhecimento e le1tura da
mensagem ao Congresso Naclonal, que neste caso deverá con
vocar elc1ções para o prazo de até scssenta dias.

Art. 8° - O Presidente da Repúbl1ca não pode, desde a posse, exercer
qualquer outra função ou cargo públ1CO, politlCO ou prof1~

sional.
Art. 9. - O PresIdente da RepúblIca não poderá ausentar-se do país

sem a permIssão do Congresso Naclonal, ou da Comissão Per
manente do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUcÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 10 - Compete ao Pres1dente da República, na forma e nos llmites
estabelecidos por esta Constitulção:

I nomear e exonerar o Pres1dente do Conselho de Min1stros e
os Minlslros de Estado, nos termos d~ Constltulção;

II - apreciar os planos de governo elaborados pelo Conselho de
Minlstros, antes de serem encamlnhados ao Congresso Nac~o

nal;
111 - aprova!' a proposta de orçamento elaborada pelo Consclno de

M~nistros e rcmet&-la ao Congresso Naclonal;
IV nomear, após aprovação pelo Coneresso Nac~onal, Cumara dos

Deputados ou Senado Federal, nos, termos p r-ev i s co s na Const~

tU1ção, os Chefes de M1ssio D1plomitica de caráter perma,
nente; os diretores do Banco Central do Bras1l, o Secreta
rio do Tesouro Hacional, o Presldente do Instltuto Brasl 
le~ro de Geograf1a e Estatíst1ca, os membros do Tr10unal /
de Contas da Uru ao , os membros do Conselho IIIonetárlO i~acjQ
nal, o Procurador-Geral da RepúblIca, os Governadores dos
Terrltórlos Fectc;als, e os demals membros de órgãos da ad
m2n2stràçâo direta e indireta que lhe couberem, de confor
m1dade com o disposto nesta Constitu1ção e em Leis Comple
mentares;

V - nomear os HJ.nJ.stros para os Trlbunals supei-ao r-ee da União,
os membros do Conselho da Repúbllca, os membros do Canse 
lho Federal da l'.ag1stratura e dema1s membros de órgãos co
leg1adog ou slngulares, da adm~nIstração públ~ca d1reta e
1nd1reta, no que lhe couber e em conformidade com o esrab~

lecIdo nesta Con:;t1tu1Ção ou em Le1s Complementares;
VI - nomear e dem1t1r o Consultor-Geral da Repúbl~ca;

VII - organizar o seu Gabinete, nos termos da lei;
VIII - convocar extraord1narla~ente o Congresso Nac1onal;

IX - dissolver, ouvido o Conselho da RepúblIca, a Câmara .dos De
putados e o Senado Federal, ou somente uma das Casas do
Congresso tJaclonal, e convocar novas eleiç3es;

X - encam1nhar ao Congresso Nacional ou à câmara dos Deputados
projetos de le1, após ouv1do o Pres1dente do Conselho de
Mlnistros, ou por proposta deste;

XI - sancionar, promulgar e fazer publ1car a:; le1s;
XII vetar integralmente projetos de lei, ou solicitar ao Con 

gresso Nacional ou Câmara dos Deputados a reconsideração
total ou parclal; ~

XIII - convocar e pres1dir o Conselho da Repúbl1ca;
XIV - manter relações com Estados estrange1ros e credenC1ar seus

representant8s dlplomátlcoS;
XV - flrmar tratódos acordos, convenções e atos internaclonaJ.s,

condlclonados a' aprovação pelo· Congresso Naclonal;
XVI declarar a gucrra, depois de autorlzado pelo Congress~ ~a

cl0nal, ou, sem prévla autorização, no caso de aGressao e~

t r-ange a r-a ocorrida no r n t e r-v a Lo das sessões Le g í s Lat i.vae ;

XVII celebrar a paz, com autor1zação o~ condicíoDada a posteri
or aprovação pelo Congresso Nacional;

XVIII - perm1tir, apos autor1zação expressa do Congre~so Nac1onal,
que forças estrangelras transitem pelo Terrltório IJacional
ou nele permaneçam temporariamente em caso de guerra, sem
pre sob o comando de autoridades brasile1ras, sendo vedada
a concessão de bases, nos casos pr-ev í s co s em le 1 comp l emen t ar- I

XVIII - exercer o cawando supremo das Forças Armadas, prover as
seus postos de oficiais-generais e nomear seus co~andantesj

XIX - decretar a mobil1zação nac1onal, total ou parcialmente, co~

a prévia aprovação do Congresso NaCIonal;
XX - decretar a intervenção federal, com autorlzação do Senado

Federal e promover sua execução;

XXI - autorlzar brasl1elros a aceitar pensa0, emprego ou COffilssao
de governo estrange1ro;

XXII - ler mensagem perante o Congresso Nac~onal por ocasião da
abertura da sessão legislatlva, expondo a situação do pa1s
e solicitando as provldênclas que Julgar ne~ess~rlas;

XXIII - Sollcitar ao Congresso Nacional; após ouvido o Conselho da
RepúblIca e o Conselho de Min1stros, a decretação do Esta
do de Alarme e Estado de SitiO, nos termos previstos nesta
Constituição;

XXIV - deternnnar a realização de referendo, ouvido o Conselho da
República, sobre propostas de Emenda Const1tuc~onal e pro
Jeto de lei que V1sem a alterar a estrutura ou afetem o
equ~librio dos poderes;

XXV - outorgar condecorações e d1stinções honoríficas;
XXVI - conceder 1ndulto ou graça, com aud1ência dos órgãos insti

tuídos em lei;
XXVII - Sollcitar ao Tr1bunal Constitucional o pronuncia~ento so 

bre a constitucionalidade de projetos de lei submet1dos à
sanção, decretos e resoluções, bem como a declaração de J~

constitucionalidade de le1$, decretos, resoluções e trata
dos, e,a verificação de 2nconstitucionaljdade por omi~sãQj

XXVII - exercer outras atrlbuições previstas nesta Constitu~çao ou
nas Leis aa Repúbl1ca;

§ 1. - O Presldente da Rep~bllca pode delegar ao Presjaente do
Conselho de ~iinistros as atribuições mencl0nadas nos 2nCl
sos XV, X e XXI.

§ 2. - Os atos do Presidente da República deverão ser referenda 
dos pelo Presidente do Conselho de ~llll1stros e pelo 1l1nis
tro ou M1Dlstros de Estado das pastas competentes;

Seção III

DA RESPONSABILIDAD~ DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 11 - são cr1mes de responsabil1dade os atos do PreSIdente da Re
pública que atentarem contra a Const1tu1Ção Federal e, es
pecialmente.

I - a eX1stênc~a da União e da ordem democrátlca;
II o l~vre exercic10 do Poder Legislativo, do Poder JUd1C1i 

rio, do I.linl.stérlo Público e dos Poderes cons t i t uc i onaã s
do Estado;

III - o exerC1C10 dos d1reitos polít~cos, ~ndividuais e sociais;
IV - a segurança do País;
V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentar1a e aos planos de governo;
VrI - o cumprimento das leis e das dec1sões judiciais;

VIII - outros crimes prev1stos em le1 espec1al.
Parágrafo único - A Lel. Complementar deflnirá os crlffies de Responsab~

lidade do Presidente da Repúbl1ca e estabelecerá as normas
de processo e julgamento.

Art. 12 - O Presidente da República, depois que a Câmara dos
Deputados declarar procedente a acusação pel~ voto de do~s

terço de seus membros, !,erá submetido a julgamento perante
o Tribunal Const~tuc1onal nos crimes comuns, ou perante o
Senado Federal, nos de responsab1l1dade. I

Parágrafo ún1co: Declarada procedente a acusação, o Presidente da R~I
pública ficará suspenso de suas funções.

Seção IV

DO GOVERNO' I

Art. 13 - O Governo determina e dirige a polít1ca geral do pais, e
xerce a direção suprema da adm1nistração pública, e é res
ponsável perante a Câmara dos Deputados e o Pres1dente da
República.

Art. 14 - O Governo é constituído pelo Presidente do Conselno de M1
nistros, pelo Vice-Presidente e pelos llinistros que, juntos,
formam o Cónselho de Ministros.

Art. 15 - O Presidente do Conselho de 11inistros será eleito pela câ
mara dos Deputados por 2ndicação do Pres1.dente da Repúbli
ca, após consulta aos partidos políticos nela representa
dos e que formam a maioria parlamentar.

§ 12 - O candidato ~ndicado comparecerá, no prazo de dez dias, à
C~ara dos Deputados, em sessão públlca e apresentará o
programa de governo, debatendo-o com os Deputados Federais

§ 22 - No prazo de dez d1as do encerramento dos debatcs a Câmara
dos Deputados deve manifestar-se sobre a 1ndicação, consi
derando-se aprovada se obtiver o voto da maioria de seus
membros.

§ 3. Rejeitad; a indicação, o Presidente da República nos dez
dias subsequentes indicará novo candidato, que deverá com
parecer à câmara dos Deputados nos termos do § 1., proce 
dendo-se a votação nos termos e no prazo previsto no § 2 2 .

§ 4 2 - Ocorrendo a segunda recusa, a câmara dos Deputados, no pr~

zo de até dez dias, poderá eleger o Presidente do Conselho
de I~inistros. Caso a Câmara dos Deputados, neste prazo, nã
eleger o Pres~dente do Conselho de Ministros, este será
livremente nomeado pelo Pres~dente da Repúbl1ca, ouvido o
Conselho da República, -

§ 52 - A Câmara dos Deputados teri a 1niciat1va da eleição do
Presiden~e do Conselho de Mlnistros, caso o Presldente da
República deixe de fazer a indicação de que trata o § 1" /
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Art. 19
I

II

III

IV

Art. 20

Seção VI

DO CONSELHO DE HINISTROS

Art. 28 - O Conselho de Ministros será pres~d~do pelo Presidente dÓ'
Conselho de M],nistros e se reun~rá quando por este convoc~

do.
Art. .29 - O Presidente da Repúbl~ca poderá convocar o Conselho de ;·13

nistros com o :fim de aprec,ar matéria de notável ureência
e relevância para o país.

Seção V

DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS

Art. 23 - O Pres~dente do Conselho de Ministros é nomeado, -nos ter
mos previstos nesta Constituição, dentre brasile~ros na ~

tos, maiores de trinta anos, no pleno exercício dos seus
d~reitos políticos.

Art. 24 - O Presidente do Conselho de Ministros não pode, desde a
posse, exercer qualquer outra :função ou cargo públ~co, p~

litico ou pro:fissional.
Art. 25 - O Presidente do Conselho de M~nistros não poderá ausentar

se do pais sem a permissão do Congresso Nac~onal, ou ·0 da
Com~ssão Permanente do Congresso Nacional, sob pena de per
da do cargo. -

Art. 26 - Compete ao Pres~dente do Conselho de l<I~n~stros:

I - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a d~reção

superior da admin~stração :federal;
11 - elaborar, em colaboração com os demais Ministros de Estado,

os planós nacionais e regionais de desenvolvimento, bem c~!

mo o plàno de governo, para aprovação do Pres~dente da Re- '
pública e submetê-los à apreciação do Congresso Nac~onal;

111 - submeter à apreciação do Presidente da República, para se
rem nomeados ou exonerados, os nomes dos M~n~stros de Esta
do, ou solicitar sua exoneração; 

IV exped~r decretos e regulamentos para a :fiel execução das
leJ.s;

V - enviar, com aprovação do Presidente da República, proposta
de orçamento ao Congresso Nacional;

VI - prestar anualmente ao Congresso Nacional as contas relati
vas ao exercício anterior dentro de sessenta dias após a
abertura da sessão leg~slativa;

VII dispor sobre a estrutura e o :func~onamento da adm~nistra

ção :federal, na :forma da lei;
VIII - propor ao Pres~dente da Repúbl~ca e ao Conselho de ;"1n~s 

tros os projetos de lei que considerar necessários à boa
condução dos serviços públ~co; e à execução do Plano de Go
verno;

IX - mani1'estar-se sobre projetos de lei de iniciativa do Presi-
dente da República, bem como propor veto ou ped~do de recon
sideração aos que :forem aprovados pelo Congresso Nacional ~
ou Câmara dos Deputados;

X - acompanhar os projetos de le], em tramitação no Congresso !la
c~onal ou na câmara dos Deputados, com a colaboração dos vi)
nistros de Estado à cujas pastas se relacionar a matér~a; 

XI convocar e pres~d~r o Conselho de Min~stros;

XII - apresentar semestralmente ao Congresso Nac~onal relatórios
sobre o andamento e execução do programa do governo e dos
planos nacl0nais e regionals de desenvolvimento;

XIII - prover e extinguir os cargos públ~cos :federais', na :forma da
lei, e nos termos desta Const~tuição;

XIV - substitu~r o Presidente da Repúbl~ca, nos termos previstos
nesta Constitu~ção;

XV - elaborar as leis delegadas, nos limites e no a~cance da de
legação receb~da da Câmara dos Deputados ou do Congresso N~

cional e submetê-las à sanção do Presidente da RepúbllCaj
XVI - comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nac~onal ou a

suas Comissões quando convocado nos t e r.no s da cons t i tuição,
ou requerer d~a para seu comparecimento

XVII -_acumular temporariamente qualquer ministér~o;
XVIII - exercer as atr~buições q~e lhe :forem delegadas pelo Pres~

dente da República ou aquelas que lhe são atribuídas pela
Const~tu~ção e as Leis da Repúbl~ca

Parágra:fo únic~ - O Presidente do Conselho de Ninistros deverá compa
recer mensalmente ao Congresso Nac~onal, quando este esti
ver reunido, para apresentar relatórios sobre a execução /
do P:ograma de Governo ou expor assunto de relevânc~a para
o pa~s.

Art. 27 - O Pres~dente do Conselho de 11inistros será sub5t~tuído, nas
suas ausências ou lmpedimentos, pelo Vlce-Presidente do eon
selho de Ministros, nomeado pelo Pres~dente da República. 7

deste artigo, no prazo de até dez dias a contar do inicio/
da nova legislatura ou da exoneração do President~ do Con
selho de l<linistros.

Art. 16 - Decorr~dos seis meses da posse do Presidente do Conselho /
de lUnistros, poderá a câmara dos Deput ados , por aru.c i at ã-.

va de pelo menos um terço (1/3) e pelo voto da ma~oria de
seus membros, aprovar moção de censura indiv~dual, plural,
ou coletiva, con:forme se dirija, respectivamente, a um de
terminado lUnistro, a mais de um ou ao Conselho de i-I1nis 
tros, ~ncluído o Presidente do Conselho de Nin~stros.

1.'- A moção dé censura coletiva ou endereçada ao Presidente do
Conselho'de Ministros deverá ind~car um candidato à Presi
dência do Conselho de Ministros, que deverá ser nomeado pe
lo Presidente da Repúbl~ca. -

§ 2' - A moção de censura deve ser apreciada no prazo de até cin
co dias de sua apresentação.

§ 3. - A moção de censura, quando d~rigida ao Pres~dente do Canse
lho de Min~stros estende-se a todos os ~ntegrantes do Con
selho de Hinistros; quando cn.r-Lg í.da a de t errmnado l<lin~stro

ou determinados l<lin~stros, não ampor-ta na exoneração dos
demais l>l1nistros.

§ 4. - Os autores de moção de censura recusada pela Câmara dos Depu
tados, não póderão apresentar outra na mesma sessão legis=
lativa, da r-Lgí das ao mesmo ou mesmos 1-I1nistros.

Art. ~7 - O Presidente do Conselho de M~nistros, med~ante prévia au
torização do Conselho de ~I~nistros, poderá pedir à câmara
dos Deputados um voto de con:fiança sobre seu governo ou uma
declaração de politica geral.

§ 1· - A Câmara dos Deputados deverá mani:festar-se sobre a solici
tação do voto de con:fiança no prazo de cinco dias da suã
apresentação, cons~derando-se aprovado o voto de con:fiança
pela. maioria dos seus membros.

§ 2' - A rejeição do voto de con:fiança ~mporta na exoneração col~

tiva do Presidente do Conselho e dos demais M~n~stros.

Art. 18 - O Presidente da Repúbl~ca só poderá.exonerar o Presidente
do Conselho de 14inistros, por sua Lnã c aa t í va , após ouvir o
Conselho da República e em casos excepciona~s, para assegu
rar o regular :func~onamento das institu~ções democrát~cas
e da admin~stração públ~ca, comunicando as razões de sua
decisão ao Congresso Nacional no prazo de quarenta e oito
horas.

§ 1. - A exoneração do Presidente do Conselho de M~nistros impli
ca na exoneração dos demais integrantes do Conselho de M~

nã s t r-os ,
§ 2. - Os H~n~stros de Estado serão exonerados pelo PrE'sidente da

República a. pedido do Presidente do Conselho de lol1nistros,
ou no! caso de aprovação de moção de censura pela Câmara /
dos Deputados.

§ 3. - Se a eleição do Presidente do Conselho de 1·l1n~stros resul
tar de in~ciativa da Câmara dos Deputados, a exoneração
pelo Presidente da República, só poderá ocorrer após ~eis
meses da posse.

- O Presidente do ConselhO de M~nistros será exonerado:
no inicio de cada legislatura;
se aprovada, por maioria àos membros da Câmara dos Deputa
dos, moção de censura;

- se recusado, pela maioria dos membros da Câmara dos Deput~

dos, voto .de con:fiança;
- por decisão do Presidente da República, nos termos do art~

go 18.
- Nos casos de impedimento, morte ou renúncia do Pres~dente

do ConselhO de Ministros, os dema~s Ministros deverão apre
sentar sua demissão ao Presidente da República.

Art. 21 - No inicio de cada legislatura ou nos casos de exoneração /'
do Presidente do ConselhO de M~nistros por recusa de voto
de con:fiança, ou por iniciativa. do Pres~dente da Repúbl~ca,

morte, imped~mento ou renúncia, deverá o Presiaente da Hep~

bl~ca, no prazo de dez dias a contar do evento, ~nd~car

para eleição pela Câmara dos Deputados, o Presidente do /
Conselho de IUnistros. Findo este prazo, poderá a câmar-a /
dos Deputados eleger por sua ~niciativa o Plesidente do
Conselho de I<linistros.

Parágra:fo ún~co - Nos casos de exoneração do Presidente do Conselho /
de M~n~stros, o Presidente da República poderá designar ln
ter~namente um s~bst~tuto, ou sol~c~tar que o Pres~dente 7
do Conselho e os demaa s l~lnistl'os de Estado permaneçam em
suas funções até a posse dos subs t i tut.os t caso ern que so 
mente poderão ser prati cados os atos cs t r-I t a.nen t,c neces.s;~

r~~s à gestão r-o t i.ne i r-a dos negóc i oe públicos. i;os casos /
de moção de censura and i vã dual ou pluróll,- o J.l~n~stro ou Hi
nistros demitidos permanecerão no cargo até a posse de se;
ou seus subst~tutos.

Art. 22 - O Pres~dente da Repúbl~ca poderá d~ssolver a câmara dos D~

putados, ouv~do O Conselho da República, no caso de recusa
de voto de con:fiança sol~c~tado pelo Pres~dente do Canse 
lho de M~nistros, caso a câmara dos Deputados, no prazo de
dez dJ.as da recusa, não eleger novo Presidente do ConselhO
de 14~n1stros.

§ 1. - A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvida nos últ~

mos seis meses de mandato do Presidente aa República, no

I

§ 3· -

pr~meiro semestre da legislatura em curso, ou na vigência
de estado de alarme ou de sítio.
O Pres~dente da Repúbl~ca, no decreto de d~ssolução da câ
mara dos Deputados deverá convocar novas ele~ções a real~

zarem-se no prazo máximo de sessenta dias, cabendo ao Supe
rior Tribunal Eleitoral tomar as medidas necessárias. 
D~ssolv~da a câmara dos Deputados, os mandatos dos Deputa
dos Federais subsistirão até a posse dos novos eleitos, que
in~ciam uma nova legislatura.
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§ 2 2 -

Art. 44-

Art. 43-

Art. 42-

Art. 45-

VI os lideres da malorla e da mínorla do Senado Federal;
Vil - seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta anos

sendo dois ~ndicados pelo PresJ.dente da repúbllca, dois pe
lo Senado Federal e dois pela Câmara dos Deputados, com ma!!
dato 1dêntico ao órgão que os nomeou.

Art. 39 - Os membros do Conselho da RepúblJ.ca são empossados pelo Pr~

sidente da República, que pres~dirá as suas sessões e
poderá decidir os casos de empate, mesmo que sejam produzi
dos pelo seu voto.

Art. 40 - O Conselho da República terá regimento próprio e suas r-eu 
niões não serão públicas.

Art. 41 - Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre:
I - a d~ssolução da Câmara dos Deputados;

11 a exoneração do Presidente do Conselho de llinlstros por in,!
clátiva do Presidente da República;

111 - a nomeação do Pres~dente do ConselhO de Ministros pelo Pre
sidente da República, no caso da segunda recusa de indica 
ção feita pelo Presidente da república e manifestada pela /
Câmara dos Deputados, e no caso em que a Câmara dos Deputa
dos não e l ege r- o Presidente do Conselho de llinistros nos /
prazos e nos termos desta ConstJ.tuição;

IV - a declaração de guerra e a celebração da paz:
V - a decretação dos estados de alarme e de sítio;

VI - a conveniência de realização de referendo; e
VII - outras questões de relevância, a critério do Presid~nte da

RepubLa c a ,
1 2 - As deliberações do Conselho da Repúbllca nos casos dos ínc,!

50S I e 11, são vinculatlvas para o Presidente da República.
29 - Nas deliberações relatlvas ao inciso IV deste artigo, deve

rao tomar assento no Conselho da República, com direito a
voz e voto, os Hinlstros das Relações Exteriores, do ExércJ.
to, da Nar2nha e da Aeronáu~2ca; nas de12berações relativa;
aos lnClSOS V e VI deste aptJ.go, esta prerrogaciva será do
Ilinistro da Justiça.

§ 32 - O Pres~dente do Conselho de 1,inistros não participará das
reunlões do Conselho tia Repúbllca quando houver delibera
çõeó a seu respeito.

Seção IX

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

O disposto nesta Constituição, relativamente ao sistema de
governo, entrará em vigor na data da sua promulgação, e
som~nte poderá ser alterada por emenda const~tucional apro
vada por uma maioria de 2/3 do.:;; membros do Congresso lIacio
nal em dois turnos de discussão e votação e ratif~cada por
referendo popular.
O atual Presidente da RepÚblica e o Pres1dente do Supremo /
Tribunal Federal ppestarão compromisso de manter, defender
e cumprir a ConstJ.tuição, em sessão solene d~ Congresso Na~
cional, devendo, ser nomeados, no mesmo dla, o Presidente /
do Conselho de MJ.nJ.stros, para os efeJ.tos do dJ.sposto no
artigo 15 e seus papágrafos desta Constitu1ção.
As ConstJ.tuições dos Estados adaptar-se-ão ao Sistema de Go
verno instituído por esta ConstituiÇão, no prazo e na ~ormã
fixados nas dema1s disposições transitórias.
Fica criada uma Comlssão de Tr~sição com a i'lnalidade de
propor ao Congresso Nacional e ao Presidente da RepúblJ.ca /
as medidas leglslativas e administrativas urgentes e neces
sárias à organização institucional estabelecida nesta Cons
tituição, sem prejuizo das inlciativas propostas pelos re 
presentantes dos três Poderes, na esfera de sua competência
A Comissão de Transição compor-se-á de nove membros, sendo
três indicados pelo Presidente da República, três pelo Pr~k
sidente da Câmara dos deputadps e três pelo Presidente do
Senado Federal.
A Comissão de TransJ.ção extlnguir-se-á seis meses após a
data da sua 1nstalação, que se dará no mesmo dia em que e~

ta Constituição for promulgada.

JUS T I F I C A ç Ã O

A presente emenda substJ.tutiva visa aperfe1çoar o anteproj~

to aprqvado pela Subcomissão do Poder Executivo nos pontos essencials/
de relaclànamento entre os diversos órgãos de representação popular
preservando e aprofundando as regras do Jogo democrátJ.co.

A proposta de neoparlamentarismo não se compatibiliza com
as exigências de um governo transparente, ágil, moderno, e submetido/
exclusJ.vamente ao comando e as determinações da socieDade, e ao seu
controle efetivo, exerc~do pela Câmara dos Deputados que, como Assem 
bléla de representação popular espelha e reflete a pluralidade que ma
ca a organização social.

Um~. das grandes vantagens do slstema parlamentar de governo ,
é nItida distJ.nção entre a f~gura do Ohe!'e de Estado e Chei'e de Go~"r

no, onde o Presidente da RepublJ.ca ou O Monarca, como chefe da Na~ao ,
pelo seu dlstanciamento do trato cotld1ano das a~ões de governo, tpan
fonna-se no grande~magistrado da nação, não só do governo, mas de tod
o conjunto da v~da polít~ca do Estado. Vela pelo respe~to da ordem ~ns

titucional, e como árbltro legitimado pe~o voto popu~ar, detem os po
deres superlores de, ~m casos de crise polítJ.ca, demitir o Governo e
dissolvér a Assembléia ou Câmara dos Deputados.

Seção VIII

DO CONSELHO DA REPÚBLICA

Art. 37 - O Conselho da Repúb l a ca é o órgno supepior de consulta do
Presidente da Rep~b1J.ca e reune-se sob sua presidêncJ.a.

Ar-t , 38 - O Conselho da Republica é composto pelos seguintes membros:
I - o Presidente da República;

II - o PresJ.dente da Câr.lál"'a dos Deputados
III - O Pr-e s i den t e do Senado Federal:

IV - o PresJ.dente do Conselho de !'Íin~stros;

V - os lIderes da maioria e da minoria da câmara dos Deput.ados;

Art. 30 O Pr-e s i dent e da RepúblJ.ca p r-es í d a r-a o Conselho de HJ.nistrosj·
I - na reunião em que tomarem posse o Presidente do Conselho e

os demais MJ.nJ.stros de Estado;
11 - quando for sua a iniciatJ.va da convocação;

111 - por solicitação do Presidente do Conselho de NJ.nlstro~.

Parágrafo único: As dellberações do Conselho de Mlnistros serão toma
das por maioria de votos, cabendo a quem o presldir, a de
clsão em caso de empate, ainda que produzido pelo seu voto.

Art. 31 - Compete ao Conselho de Ministros deliberar sobre assuntos
administrativos em geral, da polltlca de governo e especlal
mente: 

I - aprovar as propostas de lei ou quaisquer proposições do Pre
s i dentie da RepubLaca , do Presidente do Conselho ou dos Ih :
nistros de Estado;

11 - aprovar os decretos assinados pelo Presidente do Conselho
de Hinlstros;

111 - aprovar o Plano de Governo proposto pelo Presldente do Con
selho de Minlstros e apreciar matéria referente à sua exec~

çao;
IV - dellberar sobre atos e decisões que afetem ~ esfera de com

petência de mais de um Ministério;
V - ';laborar a proposta de orçamento da União e submetê-la ao i,

Presidente da República, antes de ser enviada ao Congresso
Nacional;

VI - autorizar o Presidente do Conselho de ro\inistros a solicitar
gg~g11e confiança sobre o governo ou declaração de polltlca

VII aprovar seu regimento interno.
Art. 32 - A lei disporá sobre a criação, denominação, organização,

funClonamento e atrJ.buJ.ção dos Minlstérios.
§ 12 - O Presidente do Conselho de Ministros indicará ao Preslden

te da RepúblJ.ca os secretárlos e subsecretárlos de Eótado~
que responderão pelo expediente dos Mlnlstérios durante os
J.mpedlmentos é ausênclas dos Min1stros de Estado.

§ 22 - Os Secretários e subsecretários de Estado são responsáveis
perante o Presidente do Conselho de Ministros e o respect~

vo Ministro de Estado.
Art. 33 - O Governo deve gozar de confiança da Câmara dos Deputados

do Presidente da República.
12 - O Presidente do Conselho de Ministros é responsável perante

o Pres1dente da Repúbllca e a Câmara dos Deputados.
22 - Os Minlstros de Estado são responsáveis perante o Preslden

te do Conselho de Ministros e a Câmara dos Deputados.

Seção VII

DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 34 - Os Mlnistros de Estado serão escolhldos dentre braslleiros
natos, maiores de vinte e um anos, e no exercicio pleno do
seus d1reitos pollticos.

Parágrafo único - Não perde a.imunldade parlamentar o congresslsta no
meado MJ.nistro de Estado.

Art. 35 - Compete ao Ministro de Estado, além das atrlbuições quc as
leis e a ConstJ.tulção estabelecem:

I exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos
e entidades da administração federal na área de sua compe
~ência, e referendar os atos e decretos assinados pelo Pr~

sJ.dente do Conselho de 1ol1nJ.stros;
11 - expedir instruções para a execução das leis, decretos e re

gulamentos;
111 - apresentar ao Presidente do Conselho de Hinistros relatório,

mensal e anual dos serviços r-ea l a aado s no l.JJ.nistêrlo;

IV - praticar. os atos pertinentes às atribulções que lhe rapem
delegadas ou outorgadas pelo ppeóidente do Conselho de NJ.
nistros;

V - comparecer perante o Corigr-e aao Nac i anal ou qualquer das /
suas Casas ou Com~ssões, quando convocados, por des~gnação

do Pr-amed r-o !Hnistro, ou quando sol t c i t az- aata para compa
recimento.

Art. 36 - Os MlnJ.stros de Estado não podem recusar-se a comparecer pc
rante o Congresso Naclonal, o Senado federal, a Câmara dos
Deputados cu qualquer de suas Comlssõcs, quando expressame~

te convocados pela maaor-La dos membros, sob pena de r-espon
sabJ.IJ.dade.

Parágpafo único - Os Minlstros de Estado têm o da r-e í t.o de cOI.•parecer
às sessões plenárlas e. às reunlões das Comissões Tecnlcás
Permanentes de ~ualquer das Casas do Congresso Nacional,
com direito a palavra, nos termos do Regimento En t er-no , ca
Câmara respectiva.



o anteprojeco não atendeu a este pr~ncípio funarunental, e
dcabou por atribuir ao Pres~dente da'Repúbl~ca a Che~~a do Estado e
do Governo, numa confusão de poderes e competênc~as que o aprox~m~~ I
da atual f~gura presidencial prevista na carta constitucional v~gence,

dando margem aos mesmós erros, abusos e vícios que c ar-ac t e r t z am o pre
s~dencialismo na h~stór~a republ~cana do Bras~l.

Se o parlamentar~smo v~sa atr~bu~r à câmara dos Deputados po
deres de organ~zação e controle do governo, o anteprojeto ao atr~bu~r
ao Presidente da Repúbl~ca o poder de nomear e exonerar o Presiaentel
do Conselho de olinistros, e ainda o de dissolver a Câmara dos Deputa
dos, em verdade acabou por reforças os poderes do Presidente da Repú
blica.

Igualmente torna-se falaciosa a separação da :f~gura do Pre
sidente em relação ao exercíc~o do governo, pois, podendo nomear e.Q~

mitir livremente o Presidente do Conselho de Ilin~stros, este não pas
sará de um delegado do seu poder e dos ~nteresses representados pelo
Presidente da República. O aparente direito de censurar o governo, pe
la Câmara dos Deputados, é lim~tado pela ameaça permSQente de dissol~
ção, e'o Instrumento de superação de crises políticas e socíalS, ao
invés de ser usado no sentido de aperfe~çoar a conv~vênc~a democráti
ca e as institu~ções, acaba por se transformar em instrumento de neg.e,
c~ação e ~ntimidação.

Diversamente dos modelos mais avançados de governo, a partl
cipação da câmara na organ~zação do governo não é dada por uma formal
pos~t~va, e s~m, negat~va, pois não compete à câmara dos Deputados i
aprovar a escolha do Presidente do Conselho de !.J1nistros ou do sou I
plano de governo, mas tão somente o de reprovar. Esta função negat~va,

como i a tllscória.polít~ca registra, é a porta aberta a a naçáo da Câma
ra e a negação ou d~f~cultação da sua verdade~ra função fiscal~zadora

e organ~zadora do governo. Nas const~tu~ções de Portugal, da Espanha
e de outros paises de reconstitucionallzação recen~e, a indlcaçaD do
Pr~me~ro M~nistro e o Plano de Governo são submet~dos ~ nprovaç~o da
Assemblé~a dos representantes do povo, e não à s~a repcovação.

O anteproJeto retiL'a do controle e fiscalização da Câmara do
Deputados alguns ~ntegrantes do Conselho de M~n~stros, como o das Re
lações Exuer-aores e os l'linist!'os 1.J11~tares, transformando-os em éspé
cie de superm~nistros, e subord~nados diretamente ao Pres~dente ca R~

públlca. A inovação em nada contr1.bul. para o aperf'eJ..çoo.mento das ins
t1tulções democrátlcas, e demonstra claramente a tendência a se retl
rar o controle das forças Armadas do comando da soc~edade e de seus I
representantes, impl~citamente reconhecendo-lhes um poder supraconstl
tucional de agentes tutelares de toda a nação, o que não eorres~ondel

aos pr~ncípios da soberania popular adotado pelo texto const~tuc~onal

e aos idea~s de democrac~a almejado pela sociedade bras~leira.

O anteprojeto inova também com a introdução da suposta f~gu

ra estab~lizadora do Senado Federal ao atribuir-lhe poderes para sus
tar os e'feitos de moção de desconfiança votada pela câmara. iústo só
cantr:Lbui para aumentar a cr~se polít~ca, po~s, a censura do governol
e sua queda, v~sam exatamente superar a cr~se.

O anteprojeto introduz ~gualmente a f~gura de eleições extr~

ordinárias para a Câmara dos Deputados em casos de d~ssolução, deter
minando que os deputados eleitos somem aos seus f'landatos o períoao I
faltante do mandato dos deputados da Câmara d~ssolvida. Esse dispos~:

t~vo é de'nitida ~nspiração na Constiéuição do Urubua~, de feição Pr~
sidenClalista, e que permit1u a convlvência com a dltadura por longo/
período. Não é expediente digno de ser imitado.

De outro lado, o fundmnento da d~ssolução ~~ Vâmara dos ~ep~

tados,' tanto na C~ência politica quanto no D~reito Constituc~onal,

reside prec~samente no mecanismo const~tucional pelo qual o Chefe ae
Estado, de forma legit~ma, põe f~m. a cri:e polít~ca que não encontrai
solução na medlaçâo aprlamentar e partldaria. Sabe-56 que a socledade
é organ~zada em me~o às contrad~ções det~rminadas por confl~tos_ de
interesses. lEsses interesses que marcam a base da sociedade cota0 re
presentados ou dever-a am estar representados na As serab l.e i a ou CâITlara /
dos Deputados, e estas convertem-se no~foro adequado para a can~llza

ção das respectivas demandas. Os confl~tos de base, determ~natlo~ pelo
grau de atendlmento e pelo privl1egiamento de uns ou de outros desses
~nteresses, pode levar à'co~densação das contrad~ções, gerando crises
econômicas ou crises polítcas t as quals, se não forem negocladas, te!}.
dem em converter-se em crises de estado. Nos regimes constituc~ona~sl

de governo rígido como ~ presidenc~alismo, levam aos golpes de ~stado,

às d~taduras mil~tares, ao ass~natos dos Presiàentes ou sua renúnc~a,
porque a representação política Já não corresponde ao espectro dos l!}.

teresses da base soc~al.

No parlamentarismo, forma de governo versát~l e maleável ao
sistema de canalização de demandas e orientado pela opin~ão públlca ,
o mecanismo de demissão do governo e p r-anc a.pa.Imen t e de d i s so Luçáo da
Câmara dos Deputados, converte-se no instrumento superior da supera 
ção da crise, pois devolve à sociedade O poder de resolver o confl~to

pelo voto e pela organização de novo parlamento e de novo governo
preservando a Cons~~tuição e as instituições democráticas4

Por esta razão, não se just~rica no caso, o estabeleciraento
de eleições extracr.linárias, nem o expe da errue de soma de mandatos que,
benefLciando a classe polí~ica, ampl~a a distância do representante em
relação ao representado 4 IMagine-se a d~ssolução no primeJ.ro ano da
heaislatura; com a convocação de eleições gera~s, os deputados fede 
rais passariam a ter o intolerável e antidemocrát~co mandato de setel
anos, Já que somariam ao mandato normã de quatro anos, os três anOs I
da leg~slatura anterior.
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Com relação ao-sistema de governo n ser adotado nos ~btados

t,1embros, é de todo conveniente a de t e r-ma.naçjio dos mesmos pr-í.nc i p í o s ,
mas deve-se de~xar às Constituições estadua~s a del~beraçao sobrc o mo
mento de ser anã ã cado , E.Q seguida fa\<o uma eÁp.0slc.ão de mot~vos SOb)'o-
t ema em dl.scussao, v i s anco contrl.bu.lJ. p ar-a o uoe r-rc í cct.oen ... o c..OG ClCnnt

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DO GOVERNO

A questão central do exerc~c~o do poder está colocada no

debate envolvendo a forma de organ~zação do Governo, da repre

sentação polít~ca e no controle do Estado pela Soc~edade.

Muitos autores políticos, com base nas le~turas de LOCKE

e MONTESQUIEU, erig~ram o pr~ncípio da separação dos poderes '

como a pedra fundamental da orga~ização polít~ca do Estado, e

sem se darem conta da epoca histór~ca de sua obra e do conJun

to do seu pensamento, acabaram por erig~r a separação em a~Vl

são estanque das funções do Estado, olvidando que a soberan~a'

da nação é una e ind~v~sível, e que o Execut~vo, Leg~slativo e

Judic~ário, antes de serem poderes, são em verdade, funções do

Estado. É lsto efet~vamente o que consta das obras de ARISTÓT~

LES, das qua~s MONTESQUIEU sorveu os seus pr~nc~p~os.

Não veJo a organ~zação política por este ângulo dogmátlc~

e no caso brpsile~ro, como de resto na grande ma~or~a das na'

çoes, a separação dos poderes nao passa de um artlfíc~o de re

tór~ca, para encobr~r as excessos e o monocratlsmo do poder.

Com a organ~zação dos partidos polít~cos, buscando espe 

lhar a dJ.verSldade e o pluralismo que marca a organlzação soc~

aI, as ~nst~tuições polítlcas passaram a ser exercldas pelos'

representantes part~dár~os, e nos decantados países que defen

dem a separação estanque dos poderes como ,nos EUA, em verdaae l

passou-se affislstir a uma confusão ou cooperação entre os pod~

res em face da ele~ção do Presldente da RepÚbJita cOlncld~r

com a ma~oria de seu part~do no Congresso. Ass~m, aqu~lo que •

os Juristas e as Const~tuições separaram, a vontade popular e

os part~dos polít~cos acabaram por un~r.

No Bras~l, a separaçào.de poderes sempre f Dl falacJ.osa, c

em raras oportunidades, o Pres~dente da Repúbl~ca não possu~u'

maloria no parlamento, J.mpondo a este as suas vontades e seus*
caprichos, em troca das d~visões do bolo do poder e dos despo-

jos do Estado. E ass~m, em raríss~mas ocas~ões, o Poder Leg~s

lativo serVlU de 'freio ou contrapeso' aos ~nteresses represe~

tados peío Poder Execut~vo.

De outro lado, compet~ndo ao Executivo as ~nd~cações para

o Supremo Tr~bunal Federal, a ma~s alta corte de Just~ça do

País, órgão máx1mo do Poder Judiclár~o, a composição daquela I

Corte se faz~a dentre os homens cooptados daqueles que cQmung~

vam da mesma visão de mundo e dos ~nteresses polít~cos do Exe-

cutlVO, com raras exceçoes.

Assim, passou o Execut~vo a ser o centro de gravidade e

da d~nâmica da v~da polít~ca no pais, exerc~do de forma impe -

rial, sem controle, sem flscalização, e sem a mínlma responsa-

billdade polít~ca com a naçao.

No absoluti~mo, a vontade do príncipe era a le~. Na demo

cracia bras~le~ra, a le~ era e é a vontade do Presidente da R~

pública, e ainda quando fere de morte a Constitu~ção e o orde

namento jurídlco, nenhum dos outros poderes tem a capacidade l

ou mesmo a vontade de contê-lo.

Na organ~zação ~nst~tucional do pa~s, com a lntrodução do

Presidenc~alismo, a nação deu um salto par? trás, involulndo '

democrát~camente, para ~nst~tu~r ~m'Pres~dente que enfelxa ma

is poderes que qualquer t~rano ou qualquer dos Governantes ab

solutistas que a história registra.



224 • m-Comissão daOrganização dos Poderes e-Bístema deGovemo

Por mais que se tente defender o Pres1denC1allsmo, nao se

conseguirá de forma alguma convecer as mentes abertas e demo 

crát1cas que ele á uma forma autor1tár1a, monocrát1ca e 1mpe _

rial do exercício do poder polít1co, e que no Brasil, em que'

pes~ a ingênua vontade dos Const1tuintes de 1891, com raras e~

ceções, e~e sempre ~erv~u para a consolldação dos interesses e

conôm1cos das ollgarquias, exerc1do de forma autoritár1a e sem

qualquer controle ou fical1zação sér1a e efet1va.

Este pr1m1t1vismo inst1tuc1onal que marca o retrocesso po
lit1co-democrático da Repúbl1ca é alarmante à luz das palavras-

singelas, mas profundas do insp1rador do constituc1onal1smo m~

derno. MONTESQUIEU, ao analisar a Constituição Inglesa, no li

vro XI do Espír1to das Leis, esculp1U Lap ada rrnerrte , um dos 'I"

princíp10s fundamentals da organização política, ao nos ensinar:
" a exper-í ênc i a eterna mostra que todo homem que tem pode:'

é tentado a abusar dele.

Vai até onde encontra llmltes. Para que nao se possa abu

sar do poder e· preclso que, pela d1sposição das c01sas, o

poder freie o poder."

A hlstória política braS1le1ra é a contrafação desse pr1~.

clpio, porque, apesar de nossas constltuições terem adotado o

s i st.ema de frelos e contrapesos, a realldade nos mostrou um p~

der exercldo sem controle, e em muitos casos, sem o menor es 

crúpulo e o que é pior, com a con1vência e a complascência dos

dema1S. Não se atentou que a organização da liberdade polít1ca

pressupõe o respeito aos princlplos fundadores àa legitimação*

democrátlca, com a atribuição de funções e poderes. É o mesmo'.

MONTES~UIEU que uma vez mais nos repreende do alto de sua arg~

cia:

" Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo da mag1stratu

ra o poder leglslat1vo está reun1do ao poder executlvo

não existe llberdade, plS pode-se temer que o mesmo mona~

ca ou o mesmo senado apenas estabeleçam le1s t1rân1cas p~

ra executá-las t í r-an i camente , Não haverá também llberdade

se o poder de julgar não estiver separado do poder legis

lat1vo e do executivo. Se est1vesse llgado ao Poder Legl~

lativo, o poder sobre a v1da e a llberdade dos cidadãos '

seria arbitrario, p01S o juiz seria legislador. Se estl

vesse ligado ao poder executlvo, o jU1Z poder1a ter a for

ç a de um opr-easor-:' .

No caso brasilelro, em face da concentração e da patrlmo

n1al1zação do poder em favor do Presidente da Repúbl1ca, e 9a
v1nculação deste aos interesses dos grandes grupos naC1ona1S e

internacionais, não só convivemos permanentemente com reglmes'

autoritários, mas princ1palmente, a ausêncla ou a redUZ1da pa~

t1c1pação do' povo na organ1zação e controle do governo, redun

dou na absurda concentração de rendas em favor de alguns pou 

cos, e na d1stribuição da fome, da misér1a e da pobreza à gra~

de maior1a da população, por um modelo econôm1co desnaC1onal1

zante, que nos roubou a soberanla, as rlquezas e o trabalho da

naçao. Tudo 1StO, na vigência de constitu1ções e de leis que ~

enganosamente'garantiam a soberan1a nac1onal, a pàrt1clpação •

popular e o controle do governo.

No entanto, de nada ou mui to pouco nos se r-var-ao Le i s apa

re~temente perre~tasf se a vontade política não se materiali 

zar em favor da socledade.

" Quando os pr1nc1p1os do Governo sao corromp1ào uma vez,

as melhores le~s tornam-se más, e voltam-se contra o Es

tado; quando seus princípios são sadlOS, as más tem efe1

to das boas; a força do pr1ncípio arrasta tudo." (MONTES

QUIEU, 'Do Espíri to das Leis', livro ci tado, cap i tut_o XI).

No presidencial1smo, em sociedades desestruturadãs, care~

tes de educação, marginal1zadas economicamente como as da Amé

r1ca Latina, todo o poder tende a se concentrar no Execut1vo ,

seja pelo apelo POpul1sta e carismático, seja pelo apelo da

força dimlnu1ndo o papel e a importância dos demais poderes.

O pres1dente passa a subst1tuir a figura do re1 absolut1~

ta, apagando o polít1CO e o social, reunindo-os num únlco cor~

po toda a soc1edade.

Numa sociedade que se quer plural, que se quer part1c1pa

t1va, e aC1ma de tudo, que se quer no comando do seu destino *

político, não pode conV1ver com o pres1dencialismo porque ele

apaga a d1versldade, sufoca 0- conflito, e não se de1xa apreen-

der.

o governo nada mais é que o gestor das interesses colet1
vos da sociedade, e como tal deva estar permanentemente aberto

à opinião pública e às demandas da sociedade. Como esta é plu

ral na-sua organização, -aquele deve espelhar e retratar esta *

pluralidade, o que é impossivel na forma singular de governo •

que e o presidenclàl1smo.

Há que se distinguir entre Estado como conjunto das 1nstl

tUlções polít1cas coletlvas, e governo como responsável pela'

administração dos interess~s públicos. A confusão entre a fig~

ra do chefe de Estado e chefe de Governo, submete as 1nstltul

ções ao permanente arbitr10 da vontade do seu t1tular com a su
pressão das garantlas soc1ais.

O chefe de Estado deve ser afastado do palco das conten 

das polítlcas, para converter-se no árbltro' das demais insti

tUlções. Não pode ser envolvido pelo conjunto de interesses

que caracterizam o exercício do governo, nem ser levado pelas'

pressões de grupos, a dec2dir em favor de correntes de lntere~

se. Sua função é a de velar superiormente p~lo respe1to as 1n~

tltuições, e interferir como magistrado nos momentos de cr1se.

E esta função não pode ser desempenhada com isenção, p01S

o Presidente da Repúbllca, ao mesmo tempo em que é chefe do E~

tado, como chefe do Governo pãssa a estar sUJeito a toda sorte

de pressões e paixões, não podendo, com imparclal1dade, por-se

acima das contendas.

E mais, sendo os governos partidários, os ataques ao che

fe de governo passam a ser desferidos contra o chefe de Estad~

àquele que deveria ser o guardião das inst1tuições.

O regime democrático, embora calcado no dissenso e na ex

terior1zação do confllto, tem como pressupostos bás1CO o esta

belecimento fundamental de um grande consenso: a formulação d~

regras do jogo pelo qual os conflitos serão exter1orizados e

os dissensos man1festados.

Essas regras é que compõem todo o complexo normat1vo da *

organlzação política da criação do Estado, e consubstanciado'

nas constitulções dos diversos países.

P01S bem, o dissenso em relação ao governo, a co~petlção'

- partidária tem, p01S, como limite, as regras consolidadas no

texto constitucional.

No entanto, quando o chefe de Estado e o chefe do Governo

encontram-se reun1dos na mesma pessoa, os lim1tes do d,ssenso'

são extrapolados, porque questlonando-se o governo acabar-se-á

questionando o Estado. Daí, a fragil1dade lnstitucional das Re

públicas pre~ldenclallstas da Amér1ca Lat1na.

O 11ustre Professor CESAR SALDANHA, em proficiente anál1

se do pres1denc1allsmo, lembra que o pres1denciallsmo nos Esta

dos'Un1dos funciona exatamente pelo fato de que há um grande'

consenso naaional em torno do modelo cap1tal1sta, e que os do-



lS partIdos politicos caracterlzam-se pelo seu flslologlsmo

por serem partldos de Interesse. Lá, portanto, não é colocado'

em xeque o modelo econômico.

Já nos paises marcados, ou por profundas dlferença~ econ~

mlcas, ou diversIdade ideológIca, o presIdencIalIsmo torna as

instituIções Instáveis porque as regras do Jogo, o modelo eco

nômlCO e polítlCO são constantemente colocadas em questão.

Há que se levar em consideração ainda, que a socledade é

caracterizada pelas contradIções e pelos conflItos entre as

classes, e quando essas contradIções se condensam e se intens~

fIcam, se não mediadas, geram crises econômlcas e polítlcas

que são canalizadas, sob a forma de demanda,ao centro de poder,
gerando daí crIses políticas graves.

Como no PresidencialIsmo, o Presldente nao pode ser dest~

tuido, e como em mUltas oportunidades, em face da sua Inserção

a determInados grupos de interesse, não pode atender as deman

das em presença, surge daí que, a crIse se lntenslfica e se a

gudlza, gerando daí uma crise de Estado, que na Amérlca LatIna

tem sIdo superada em favor das classes dominantes, pelos gol 

pes mIlItares, e mesmo nos Estados UnIdos, pelo assassInato ou

renúncIa dos Presidentes (LINCOLN, KENEDY e NIXON).
De outro lado, a forma monocrátIca do exercicio do poder

no Presldenciallsmo, contem um defeito básico,. que é o de fa

vorecer a tomada do poder pelos grupos economIcamente hegemô~

nicos, e orientar a ação do Estado no atendImento dos seus l~

teresses.

Já no Parlamentarismo, o governo necessita da confiança'

do parlamento, e sua ação é permanentemente controlada pela '

nçao, uma vez que, representada na assemblé1a a pluralldade I

que marca a SOCIedade, e controlada por esta, há a presença '

constante do povo no governo.

De outro lado, os partidos políticos e os deputados, can~

llzando as demandas populares e as expectatIvas da nação, pas

sam a crlar novos dIreitos socials e pressionar a ação do go 

verno ao atendImento desses direitos.

Tem-se com isto, um efetIvo controle da açao do governo ,

e mals, em governo que para se manter é obrigado a se gUIar p~

la oplnião públIca e pelo cumprimento da leI, ao passo que no

Presidencialismo, o chefe do governo, eleito por mandato detei

minado, não está subordInado à opinIão pública. Pela concentr~

ção de poderes, submete os demais e Interpreta as leIs no aten

dlmento dos seus interesses.

O Estado se autonomlza da SOCIedade, e o grupo no poder ,

práticamente InatIngível, passa a ordenar a ação do governo em

seu benefíCIO, submetendo toda nação ao peso da sua dominação.

Num exame perfunctórlo, pode-se observar que as nações

ccmmalor estabilidade polítIca, e com regimes econômICOS dlS

tributlvoS estão situados na Europa parlamentarista, e que os

países que apresentam o maIor grau de lnstabllidade politlCO

lnstltucional, frequentemente submetidos a golpes de Estado, e

com modelos econômicos altamente concentradores de renda e com

uma população pobre, encontram-se na América LatIna preslden 

clalista.

Não é por mera casualidade que a dlferença de reglme poli
tico lmporta na profunda dIferença de organlzação da SOCIedade

e na distrIbuição de rendas entre os continentes. É que num, o

povo é soberano, partIcipa do governo e controla a ação públi

ca. Noutro, o povo é afastado do processo polítlCO, se faz

substituir ou é subStltuído por um déspota, e as riquezas são
apropriadas pelo bloco que dlVid~ o poder, sem qualquer fisca-

lização ou controle.
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No caso brasileIro, o avanço da SOCIedade, sua emancipaçro

politica e prlnClpalmente o controle da ação de governo passam

necessariamente pelo parlamentarismo, onde a gestão dos inte-

resses coletIVOS se fará em favor do conJunto da naçao.

No parlamentarismo a soberania da naçã~ não reSIde em po

der de um órgão monocrático, mas se espraia num colegiado plu

ral que e o Congresso ou a Câmara dos Dep~tados que, retratan

do a dIversIdade e o conflito que caracterlzam o social, nos

limItes das regras do Jogo democrático e na sua dialética, a

cionam o poder do Estado para o interIor da sociedade, tornan

do o governo e a ação públIca permeáveis as demandas que vêm '

de baixo.

Um poder assim constItuído nao poderá ser cabresteado por

nenhum grupo, porque os prlncipios organlzativos do Estado es

tabelecem um complexo jogo de fIscalização e de controles rec~

pr-ocos ,

Separa-se a fIgura do Chefe do Estado legItImado pela na

çao, do Chefe de Governo.

As crIses politIcas não atingem as InstituIções e a Cons

tItUIÇão não sofre amêaças, pois elas reclamam a ação de Gove~

no, e quando não puderem ser solucionadas por este, novo Gove~,

no é formado. E quando a crIse adquire proporções preocupante~

em que a próprIa representação politica não encontra meios, ou

não tem capacidade para superá-las, ainda asslm o Estado e as

Instituições encontram-se preservadas, pois, dispondo o Presl

dente da República do poder de arbitragem, pode dissolver o
Parlamento, e convocar novas ele~ções, para que o povo, na sua

sabedoria e no seu Interesse, encontre, pelo voto, a solução '

do conflIto.

Um regime aSSIm, ventIlado pela democracia, torna o povo'

efetIvamente soberano, e principalmente, responsável pelo seu

fazer histórico.

E ,~ue não se argumente que o parlamentarIsmo leva a"lnst~

bllidade do Governo, como forma de se opor ao seu estabelecI 

mento, por que, em regimes democrátICOS, os governos existem '

para ser Instáveis, SubstItuíveis. O que não pode, nem devem'

ser InstáveIs são as InstItuições.

Paises como a Itália, Alemanha e recentemente Portugal, '

sao exemplos da excelênCIa do regIme parlamentarista. O prime~

ro teve maIS de 40 governos em menos de 40 anos, e nem por is

so, a instabIlIdade do Governo ameaçou a InstabIlidade do reg~

me, ou ro~ causa de crise econôm1ca.

Na Alemanha, partidos ideológicos se sucedem no poder,sem

que isto afete o seu desenvolvimento econômico, ou coloquem o

Estado em ameaça.

Paises que recentemente saIram de regimes dItatorjaIs, c~

mo Portugal, Espanha e GréCIa, implantaram, com vantagens, o

parlamentarismo, nas suas diversas versões e todos, que encon

travam-se na'retaguarda do processo de desenvolvImento e da má

dlstrIbulção de rendas;mperíodos relativamente curt~ superara~

o atraso e apresentam SOCIedades mais equltatIvas.

O Parlamentarismo quebra com O persona~Ismo e ~ patriona

lIsmo, vícios que marcam o nosso regime presidencIalista, não'

permitIndo que as olIgarquias encasteladas no poder nele perm~

neçam a distrlbuIr as benesses e os favores do Estado em pro 

veIto próprio, e de outro lado eVIta a concentração de poderes

na mão de uns poucos.

O Parlamentarlsmo aponta o poder, como lembra LEFORT,como

um 'lugar vazio, onde seus ocupantes o-fazem na cond~ção de~

pIes martals e transitoriamente, não para ponforto próprlo.maa
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o Presidente do Conselho e oS Ministros, comparecerao ao

Congresso Nacional quando convocados, ou quando solicltare~

a) elaborar os planos nacionals e regionais de desenvolvi

mento para serem submet1dos a apreciação do Pres1dente da Rep~

bllca e do Congresso Naclonal;

b) a elaboração do orçamento para aprec1ação do Pres1den

te da Repúbllca e Câmara dos Deputados;

c) indicação dos M1nistros de Estado para nomeação pelo •

Presidente da República, bem como a exoneração;

d) expedição de decretos para regulamentação das leis, e

elaboração das le1s delegadas.

vôtação de desconfiança, lntroduzo a cláusula do 'voto de des

confiança constr1tuvo', das Const1tulções Alel'lã e Espanhola,p~

lo qual, apôs a segunda recusa à indicação do Presldente do C~

salho pelo Chefe do Estado, podêrá a Câmara eleger livremente'

o Presidente, como, no voto de desconf1ança também poderá fazê

-lo até o prazo de 15 dias da de1iberação.

O controle da Câmara sobre o Governo a autoriza a dem1tir
Ministros lndlvldualmente, como os dirigentes das entldades da

admlnistração direta e lndireta.

Ao Pres1dente do Conselho de Ministros é entregue o coma~

do da administração públlca, competindo-lhe dentre outras atrl

buições, as seguintes:

encamlnhar proJetos de lei ao Congresso Nacional ou à câmara '

dos Deputados;

f) nomear o Procurador Geral da Repúb11ca, em 11sta trí-

pl1ce votada pela Cârr.ara dos Deputados;

g) como guardlão das instituições, pode convocar extraor

d1nárlamente o Congresso Nacional;
h) exerce o comando das Forças Armadas e provê os seus

postos, medlante indlcação do Governo;

1) solicita ao Congresso Nacional a decretação do estado'

de alarme e do Estado de Sítio em s1tuações graves.

Nas d1Sposlções transitórlas estabelece-se a obr1gator1e

dade de adaptação do governo ao sistema parlamentar, e convoca

-se ele1ções para Presldente da República para 120 dlas após a

promulgação da Constltuição.

Na linha do ProJeto da Com1ssão Provisória, e nos moldes'

da Const1tuição Portuguesa, cr1a-se o Conselho de Estado, ór 

gao de consulta obrigatórla do Presldente da República, nos c~

sos de dlssolução da Câmara dos Deputados, da ind1cação excep

cional do Pres1dente do Conselho de Minlstros, e na sua exone

ração por inlciativa do Presldente.

O Con~elho de Estado, de composição plural, V1sa d11uir a
responsabllidade do Chefe de Estado, e de outro lado cond1clo-

nar algumas de suas dec1sões a um'órgão colegiado, como forma'

de se eV1tar o abuso de poder.

O Governo caberá ao Conselho de Min1stros, e a sua chefia

ao Pres1dente deste Conselho, que será elelto pela Câmara dos

Deputados por ind1caçâo do Presidente da Repúb11ca.

O Governo passa a ser duplamente responsável: perante o

Presidente da Repúb11ca e perante a Câmara dos Deputados, com'

o que, aperfe1çoa-se O seu controle, por dois órgãos legit1ma

dos pela nação, evitando-se ass4m, desvios de rota no seu pla

no de atuação.

Ó Governo poderá ser demit1do tanto pelo Presidente da R~

pÚb11ca, em casos excepclonals, quanto pela Câmara dos Deputa~

dos, no caso de aprovação de uma moção de censura ou quando de

voto de conf1ança.

naTanto na indicação do Presidente do Conselho, quanto

e) participar do processo leg1s1ativo, manifestando-se s~

bre os planos de Desenvolv1mento, o orçamento da União, vetan

do ou pedindo reconslderação a projetos de lei, podendo ainda,

para exercê-lo em favor da sociedade, que a todo momento pode

rá.destituí-lo.

o poder e os cargos para o seu exercicio existem para sa

t1sfazer as amb1ções pessoa1s de um líder polít1co, os intere~

ses de um grupo, ou para a gestão dos 1nteresses colet1vos da

nação? Se a resposta for à última lndagação, que importância'

têm os nomes e os interesses dos Grupos ? Só aqueles que que 

rem se manter no poder, e os grupos hegemônicos que o querem I

dividi-lo é que a ele se agarram e tentam por todos os me10S '

mantê-lo, o que normalmente acontece com o Presidenclalismo.

Levando em cons1deração estes aspectos doutrinários, os I

vicios de umede outro regime, suas v1rtudes, a experiênc1a h1~

tórica no Brasil e nos demais pa1ses, e a experlência atual

nas sugestões que apresento à Assemblé1a, eleJo o parlaménta 

rismo como a melhor forma de Governo.

Na elaboração destas proposições, leve1 em cons1deração o

projeto elaborado pela Comissão Prov1sória de Estudos Const1t~

cionals, bem como o estudo e a comparação com vár1as constltu~

ções de paises como Portugal, Itália, França, Alemanha Federa~

Suiça, Japão, Ch1na, URSS, Cuba, Estados Unidos, México, Peru,

e outros, valendo-me também de aportes teóricos de autores de

socio~ogia política, Teoria politica e Dire1to Const1tucional.

O Presidente da Repúb11ca será ele1to pelo voto direto,em

dois turnos, para exercer com a legltimldade da nação, ache 

fia do Estado e a Mag1stratura áas instituições políticas. Seu

mandato f1xado em 4 anos, sem d1reito a reele1ção, visandq a •

perm1tir a vent11ação constante do poder e submeter à socieda

dé a constante man1festação sobre os cargos eletivos.

Não será ele1to V1ce-Pres1dente pois, não desempenhando o

Presidente funções executivas, não há necess1dade de se eleger

seu substituto t que em casos eventuais, será exercido pelos

Presidentes do Senado, do Tr1bunal Constitucional e do Conse 

lho de M1nistros. Evitou-se chamar o Presidente da Câmara ~~

Deputados, já que este, pelas novas funções da Câmara, que su-

giro, passa a condição de chefe do Poder' Leg1s1ativo, sendo de

todo conveniente evitar-se a confusão dos dois poderes em uma

única pessoa. No ma1s, como proposto pela Comissão Provisór1a,

a nação não teria o poder de manifestar-se sobre a escolha do

Vlce-Presidente, já que este seria ind1cado pela mesma chapa I

do Pres1dente, e cons1derado eleito com a ele1ção deste últlmu

Não é uma escolha democrática, aliás, nem pode ser considerado

própriamente uma escolha, já que sua indicação far-se-1a pelo'
I

jogo das oligarquias que controlam o partido.

Em caso de vacância ou impedimento serao convocadas novas

eleições pelo Tribunal Constituc10nal.

Caberá ao PreS1dente da Repúb11ca, dentre outras funções:

a) de.nomear e exonerar o Presidente do Conselho de Mln1s

tros, após ele1çâo pela Câmara dos Deputados de ind1cação sua;

b) nomear e demit1r os M1nistros de Estado por ind1cação'

do Pres1dente do Conselho;

c) d1ss01ver a Câmara dos Deputados em situações de cr1se de 

corrente da aprovação de voto de desconfiança; ouvido o Conse

lho de Estado;

d) particlpar da organlzação do Poder Judiciário, lndica~

do uma parte dos Membros do Tr1bunal Const1tucional, Supremo'

Tribunal Federal, Conselho Federal da Magistratura e dos Tribu

nais Superlores da União;
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Finalmente, atribuir ao Presidente da República ~ exclusivl
dade de lniciativa nestas matérias, contribui-se para criar de fato,
espaço para negociaçõ~s nem ~empre no interesse do ~onjunto da soci~

. dade.
A competência do processo legislativo do Congresso Nacional

deve se;' ampla.

tanto para prestar contas da ação do governo, quanto para dlS

cutir proJetos de lei de interesse do Governo, podendo lnclus~

ve oferecer emendas a todos os proJetos em tramitação no parl~

mento.

A organlzação do Poder politlco se complementa com a es~

truturação do Parlamento e do Poder Judlciárlo, cujas suges

tões encamlnhamos Junto a presente proposição. A preocupação *
central radica no reconhecimento da soberanla popular, e no d~

relto que a socledade te~ de crganlzar o seu Estado, e de su

bordinar os seus poderes ao comando e ao controle àa nação,dai

porque, o apego a democratlzação dos cargos e às funções p~bl~

caso

Tenho a ciência de que a democratização do poder nao sera

remédio imedlato para os grandes desafios que a naçao se pro

põe, mas melhor do que qualquer outra forma de Governo, ele é
a melhor solução para o seu encaminhamento.

O dispositivo suprimido introduz, dts~arçadamente, no novo te~

to constitucional, o instituto do Decreto-Lei, que a experiência da
ditadura e da "nova república" mostraram 'ad nauseam" ser instrumento
do autoritarismo e da dominação pol1tica e econômica.

O próprio texto da comlssão consagra a figura da delegação legis
lativa, pela qual o Governo poderá adotar medidas normativas, com ;~
v~tagem de estarem condicionadas aos limites e ao conteúdo da deleg~
ç ao ,

De outro lado a !aculdade reconhecida ao Poder Executivo para I
legislar em caráter exc~pcional, ainda que supostamente controlada e
submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao processo
democrático, já que, não ~avendo limitação temporal para edição das
normas, estas poderão ser feitas nos periodos de recesso ou suspensão
das atividad~s ao Congresso Nacional.

Finalmente, apesar da aparente limitação ao exerc1cio do poder
legislativo pelo Governo aos casos de "excepcional necessidade e ur~

g~ncia ou imperiosas razões de sigilo", não há nenhuma de~inição 3U~
r~dica do que venham a ser, abrin~o-se a porta aos abusos e amplia _
çao ;nterpretativa em favor do-proprio executivo. Não se deve esque
cer que no atual texto consti~ucional o Decreto-Lei também está con
dicionado aos requisitos de "urgência ou de interesse público rele _
vante" (art. 55), mas no entanto proliferaram diplomas legislativosl
desta natureza, sem a carac~erização dos seus pressupostos, e sem que
tenham sido declarados incosntitucionais pelo Poder Judiciário ou re
jeitadós pelo Congresso Nacional.

A repetição desse ,erro, poderá levar aos mesmos abusos que o
atual P.oden Executivo tem cometido com relação ao Decreto-Lei.

O\u101l:---------------1 §
___..:..=.=.::..::.:.:-::..:...:.=.::.- --' EMEI"IDA
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22 do artigo 27 do anteprojeto da Subcomissão do Poder
e introduzir a seguinte redação ao § 12 do referido a!

,...--------------AUTQIt

JUS T I F I PA ç Ã O

O veto é o lnstrumento pelo qual o Presidente da Repú
bliCa participa da função legislatlva, na célebre lição de MONTESQUI
EU: "o poder executivô, como dissemos, deve participar da legislação
através do dlreito de veto, sem o que seria despojado de suas prerro
gativas"(Do Espirlto das Leis, livro XI, Capitulo VI).

Para que esse direito seja corretamente exercido no I
atendimento da participação do executlvo na função legislativa, não se
pode atribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcéal,
pois atnavés dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para
tanto, poderia suprimir ou vetar no texto uma palavra, alterando todo
o sentido da norma, ou algumas de 'suas partes.

i!J
- suprimir o §

Legislativo,
tigo:

Art 27 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 1 2 - Se o Presidente da Repúbllca julgar o projeto inconst~

tucional ou contrário ao interesse público, vetalo-á 7
totalmente ou solici~ará ao Congresso Nacional a sUa
reconsideração, total ou parcialmente, no prazo de I
quinze dias úteis, contados da data do recebimento.

§ 22 - ••••• (suprimir) •••••

r=-r---------------- Tl[XTO/ofUSTIFICJ.ÇÃO------- --,

f1VILSON SOUZA

rU:Jl ...ftlo/ço"'I'SÃo/;UI1CC"18~;;O-----_- --,

!:90MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DEGOVERNO

r=-r----------------'-' TtxTO!JUSTlFICAÇio-----------------,

i!J_ acrescentar ao Artigo 18 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Le
gislativo:

Com a ampliação das poderes do Congresso Nacional, e de I
con~ormidade com a função fiscalizadora e controladora que passa exer
cer sobre o governo, ~az-se necessário a introdução de mecanismos ju:
r1dicos pelos quais possa o Parlamento sustar, de imediato, atos do
Governo ilegais ou lesivos ao interesse público.

_______________ AUTjjlt _

r=-,---------- PLlHA"IO/cOloll',io/IoUICONIS'ÃO------------,

'COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DEGOVERNO
r=-r . TUTO""'USTIFICAÇio ...,

- suprimir o § 1 2 e seus incisos do artigo 23 do anteprojeto da sub
comissão do Poder Legislativo, suprimir também alinea a) do § 22 do
mesmo artigo

JUS T I F I C A ç Ã O

O texto suprimido , contraditoriamente aos;'objetivos da subco
missão e do anteprojeto, consagra uma limitação às prerrogativas do
Congresso Nacional, ao atribuir competência privativa ao Presidente
da república para iniciativa do processo legislativo em determinadas
matérias. Esse poder em favor do Presidente da República paraliza a
ação legislativa em situações urgentes, e submete o Congresso Nacio
nal e a própria sociedade ao discricionarismo de uma única pessoa.

Art. 18
I

XIV determinar a sustação temporária ou definitiva de delibe
rações, decisões ou atos do Governo, cabendo ao Congresso
Nacional decidir pela manutenção ou não da sustação, no
prazo de trinta dias, findo os quais, sem deliberação, a
decisão será tida como aprovada.

JUS T I F I C A ç Ã O
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r;;,--------------- TUTOIJunlrICAçÃ,(I -,

r::-r---------------- TUTO/olUSTI'ICAÇÃO----------------...,

o artigo 12 ·do anteprojeto da Subcomissão do P~der Légi~lativo deve
ter a seguinte redação, suprimido seus incisos:

Art. l~-- Os Deputados e Senadores não poderão, desde a posse
ex~rcer qualquer cargo ou função pública ou outra I
atividade profissional, remunerada ou não, à exce 
ção de um cargo de magistério.

da

serão discuti
Nacional, e

Federal;
pol1ticos;
territórios;

Compete privativamente à câmara dos Deputados:
eleger o Presidente do Conselho de Ministros (ou Primeiro 
Ministro), por maioria absoluta de seus membros, nos casosl
previstos nesta Constituição;

XI

VI

VII

XII
XIII

XIV

VIII

VI
VII 

VIII
IX

X
XI

Art. 92
I -

§ 4g
Art. b)

2g - Cada Território, a exceção de Fernando de Noronha, el~ge um
Senador;
Os Senadores serão eleitos pelo sistema majoritário, para
um mandato de 4 anos, salvo dissolução do Senado Federal;
Cada Senador é eleita com dois suplentes.
O Senado Federal é a C~ara de Representação Territorial, e
o órgão de ~efesa e manutenção do equilibrio do sistema fede
rativo.

Art. 42 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente
República, dispor sobre as seguintes matérias:

I sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - orçamento anual e plurianual, abertura e operações de crédi

to, divida pública e emissões de curso forçada;
111 - fixação"do efetivo das Forças Armadas para o tempo de Paz;

IV - planos e programas nacionais e'regionais de desenvolvimento;
V limites do Território Nacional; espaço aéreo e marltimo;bens

de dominio da União;
transferência temporária da sede do Governo
concessão de anistia, inclusive para crimes
organização administrativa e judiciária dos
sistema eleitoral e organização partidária;
Comércio exterior e interestadual;
legislar, concorrentemente com os Estados e Municipios sobre
a) efetiva e armamento das Policias Militares;
b) regime penitenciário;
c) direito urbanistico;
d) regiões metropolitanas;
e) registros públicos e notariais;
f) defes~ e-proteção da saúde;
g) custas e emolumentos remuneratórios dos serviços forense ;
h) juntas comerciais e tabelionatos:
i) florestas, caça, pesca, fauna e conservação da natureza;
j) educação, ensino e desportos;
1) meio-ambiente;
m) procedimento judiciário;
n) navegação ~luvial e lacustre;
o) assistência judiciária e defensoria pública.

XII - leis complementares à Constituição
Parágrafo único - As leis complementares à Constituição

das e votadas em seªsão conjQnta do Congresso
aprovadas pela maioria qe seus membros.

Art. sg É da co~petência exclusiva do Congresso Nacional:
I - tomar o compromisso do Presidente da República:

11 - eleger sua Comissão Permanente (ou Comissão Representativa)
111 - resolver, definitivamente, sobre tratados, covenções e acor

das internacionais celebrados pelo Presidente da República~
bem como os atos deles decorrentes, que só terão vigência I
com a püblicação do decreto legislativo de aprovação;

IV - elaborav o Regimento Comum;
V autorizar e aprovar empréstimos, operações de crédito, acor

dos e obrigações externas de qualquer natureza, contraidas-'
ou garantidas pela União, pelos Estados, pelo Distrlto Fede
ral e pelos Municipios, pelas entidades da administração in
direta ou sociedades sob o seu controle, os quais só vigor~

rão a partir da data do decreto legislativo de aprovação; 
autorizar o Presidente da República a declarar a guerra e a
fazer a paz; a permitir que forças estrangeiras transitem I
pelo Território Nacional ou nele permaneçam temporariamente,
sob o comando de autoridades braslleiras e nos casos previs
tos em lei complementar;
decidir sobre a manutenção de veto e pedido de reconsidera 
ção em matéria de sua competência;
decidir sobre a realização de 'referendo;

IX - discutir e votar emendas à Constituição;
X aprovar a incorporação, subdivisão ou desmembramento e a

criação de Estados e Territórios, quando previamente autor!
zado por plebiscito, pela população interessada:
apreciar os relatórios semestrais do governo sobre a execu
ção dos planos e programas de governo;
aprovar e suspender o estado de sitio e estado de alarme;
mudar temporariamente sua sede;
fixar as subsidias mensais, a representação e a ajuda de cus
to dos membros do Congresso Nacional, assim como os subsidi-
as do Presidente da República e dos Ministros de Estado;

XV - julgar anualmente as contas do governo;
XVI fiscalizar e controlar, .conjuntamente ou atI'avés de qualquer

das Casas ou de suas Comissões, os atos do Presidente da Re
pública e do Governo, inclusive os da administração indiret
promovendo, quando for o caso. a suspensão e anulação dos a
tos ilegais ou contrários ao interesse público e a resp~nsa

bilidade de quem lhes haja dado causa;
XVII - regulamentar as leis, quando da omissão do Poder Executivo;
XIX - outros aasos previstos nesta Constituição e nas Leis Compl~

mentares.

~
~

JUSTIFICAÇÃO

O àispo~itivo emenda90 estabelece um rol casuistico de impe
aos parlamentares, mas no entanto permite que estes V~nham ;
concomltantemente com o mandato, uma série dé oütras ativid~

dimentos
exercer,
des.

r-------------- AUTOJll---------------

incluir no Relatório do Relator da Comissão as presentes alterações
e inovações, sob a forma de emenda (matérias correlatas) ao antepro
jeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo, dando-se nova
redação aos artigos 1 9, 2g, 3 g, 4", sg, gg, 10", 16 caput, l6,§ g",
17 e n,

- introduzir os artigos !), b), c) e d), abaixo,
suprimir

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 1 9 - O Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados e
'pelo Senado Federal, como órgão máximo da soberania popular,
exerce o Poder Legislativo.

Art. 2g - A Câmara' dos Deputados compõe-se dos representantes eleitos
pelo povo, dentre cidadãos maiores de 18 anos, e no exerc1
cio dos direitos pollticós, 'por voto direto, universal e se
creto. -

'll'_-A Câmara das Deputados sera c?mposta de até 500 deputados,
atendendo-se a divisão pelo numero de habitantes, conforme
vier a ser dispoto em Lei Complementar.

§ 2g Os Deputadas são eleitos pelo sistema proporcional.
§ 3 2 - Os Estados, o Distrito Federal.e os Territórios forma cir 

cunscrições eleitorais.
§ 4g As sobras eleitorais nas diversas circunscrições serão apro

veitadas pelos partidos politicos a nivel nacional, compu:
tando-se em favor dos'seus candidatos que, não eleitos pelas
suas circuncrições, sejam os mais votados nacionalmente. A
Lei Complementar regulamentará o aproveitamento das sobrasl
eleitorais.

§ sg O mandato dos Deputados Federais é de 4 anos, salvo dissol~

ção .da Câmara. ' .1

Art. a) A câmara das Deputados reune-se trinta dias após as eleições
A legislatura termina com o inicio de uma nova legislatura •
As eleições devem ser realizadas entre 30 e 60 dias anterio-'

\ res·ao término da legislatura. Em caso de dissolução devem I
ser realizadas novas eleições no prazo máximo de 60 dias da
publicação do decreto de dissolução.

Art. 3g - O Senado Federal é composto de representantes dos Estados ,
do Distrito Federal e dos Territórios, eleitos pelo sistema
majoritário, por voto universal, direto e secreto, dentre I
cidadãos maiores de 30 anos e no exercício dos direitos po
l1ticos.

§ 19 - Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três senadores.

Uma das mai~ nobres fUüçoes do cidadão consiste exatamentel
em ,representar o~ intere~~és politicos da sociedade, e não vemos que
essa representac~~possa ser desempenhada com fidelidade seriedade
competênci~ e a~tenticidade, se concomitante a ela o dep~tado ou sen;
d~~ possa desempenhar outras funções. -

Os impedimentos para o exercicio de atlvidades estranhas à
função pública são expressamente consagradas para os membros do Poder
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e outras, e
pelas mesmas razões, devem ser estendidas aos parlamentares, e até con
maior severidade, tendo em vista a amplitude de sua função.

Aqueles.que se propõe a representar a sociedade devem fazer
uma opção clara: ou exercem o mandato com exclusividade, ou dedicam 
se aos seus afaze~es profissionais e privados.

r-------------- AutO,.

[!1 VILSON SOUZA
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11 - aprovar, por maioria absoluta, moção de censura (ou reprob~

tória) ao Presidente do Conselho de Ministros, a um ou mais
Ministros de Estado, e aos dirigentes de órgãos da adminis
tração direta e dirigentes de sociedades sob controle da
União, e os diretores do Banco Central é o Secretário do ~~

souro Nacional;
111 - aprovar, por maioria absoluta, voto de confiança solicitado

pelo Presidente do Conselho de Ministros;
IV - declarar, por dois terços dos seus membros, a procedência de

acusação contra o Presidente da República, o Presidente do
Conselho de Minsitros e os Ministros de Estado, nos crimes
de responsabilidade; _

V - proceder a tomada de contas do Governo, quando nao apr;sen
tadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias apos a
abertura da sessão legislativa; .

V~ _ impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presidente da
República de continuar a exercer cargo ou função de co~fi

ança no G~verno Federal, inclusive nos órgãos e entidades da
administração indireta;

VII - autorizar o Presidente da República e o Presidente do Conse
lho de Ministros a ausentarem-se do Pais;

VIII - decidir sobre o veto e Q pedido de reconsideração em matér~
de sua competência;

IX - eleger, por voto secreto, após arguição em sessão pública,
os Magistrados e:os membros do Conselho Federal da Magistr~

tura, nos termos da Constituição, os Ministros do Tribunal
de Contas da União, os Membros do Conselho Monetário Nacio
nal, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os Di
retor_.do Banco Central do Brasil e o Presidente do Insti tu
to Brasileiro de Geografia e Estatistica; -

X - legislar, através de resolução, sobre a criação ou extinção
de cargos, empregos e funções ~e seus serviços, fixação da
respectiva remuneração, estatuto e regime Jurídico de seus
servidores; e •

XI - demais atribuições estabelecidas nesta Constituição e nas /
Leis Complementares.

Art. c) Compete à câmara dos Deputados, com a sanção do Presidente
da República, dispór sobre todas as matérias de competência
da União, não atribuidas a outros órgãos, especialmente:

I - criação de cargos públicos e fixação dos respectivos venc~

mentos, ressalvado o disposto nos arts. 9", inciso X e 10 ,
inciso

11 organização e funcionamento dQ~serviços federais;
111 legislar sobre matérias de competência exclusiva da União

nio atribuidas expressamente ao Congresso Nacional; e
IV - outras atribuições previstas na C~tituição e nas Leis Com

plementares.
Art. 10 - Compete privativamente ao Senado Federal:

I - decidir sobre a Intervenção Federal e sua suspensão, nos ca
sos previstos nesta ConstituiÇão;

11 - decidir sobre os conflitos de atribuições entre os Estados
Membros e a União, e entre Estados Membros; \

111 - fixar, por proposta do Presidente do Conselho de Ministros e
mediante Resolução, limites globais para o montante da div!
da consolidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
c!pios, estabelecer e alterar limites de prazo, minimo e m~
ximo, taxa de juros e 4emais condições das obrigações por
elelil emrtidas. e proibir ou limi tar temporariamente emissi" e
lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades;

IV - aprovar, previamente, por voto secreto, apbs arguição em. /
sessão pública, a escolha dos Governadores dos Territórios,
os chefes de Missão Diplomática de caráter permanente, os
administradores dos organismos de Desenvolvimento Regional
e dos bancos Federais de Desenvolvimento Regional;

V - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Tribunal ConstL
tucional;

VI - julgar o Presidente da República e o Presidente do Conselho
de Ministros nos crimes de responsabilidade e os Ministros/
de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

VII - processar e julgar os Ministros do Tribunal Constitucional
e o Procurador Geral da República, nos crimes de responsabl
lidade;

VIII - legislar, através de resolução, sobre a criação ou extinção
de cargos, empregos e funções de seus serv!ços, fixação da
respectiva remuneração, estatuto e regime juridico de seus
servidores; e

IX - outras atribuições estabelecidas nesta constituição ou em /
Lei Complementar.

[

Pa r ágr af o único - Nos casos previstos nos incisos VI e VII, funciona
rá como Presidente do Senado Federal o do Tribunal Constitu
cional; somente pelo voto de dois terços dos membros será 7

.proferida a sentença condenatória, e a pena limita~-se-á à
perda do cargo, com inabilitação, por cinco anos, para- o
exercicio de função pública, sem prejuizo de ação da justi
ça ordinária.

J •••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••.••..••••.•••••.•••••••••••.••

<"",
Art. 16 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na capital da

União, sob a presidência da Mesa da Câmara dos Deputados,de
I" de fevereiro a 15 de dezembro.

I" - A sessão legislativa não será encerrada sem a aprovação dos
orçamentos da União.

§ 2" - O regimento disporá sobre o funcionamento do Congresso nos
sessenta dias anteriores a eleição e até o inicio da nova I
legislatura.

§ 3" - O congresso Nàcional poderá suspender seus trabalhos por p~

riodo não superior a 15 dias, por deliberação da maioria de
seus membros.

§ 4" - Além das'reuniões para outros fins previstos nesta Constitui
ção, o Congresso NaCLonal, sob a presidência da Mesa da câ~
mara dos Deputados, reun1r-se-á para:

I - abr1r a sessão legislativa;
11 - elaborar seu regimento interno;

111 - receber o compromisso do Presidente da República; e
IV - receber e deliberar sobre o relatórLo da Com1ssão Permanen

te (ou Representativa), de que trata o artigo 17.
§ 5" - Na abertura da sessão legislativa comparecerá o Presidente

da República para á leitura e entrega da mensagem ao Congres
so.Nacional, quando exporá a situação do Pais e solicitará 7
as providências que julgar necessárias;

§ 6" - (manter redação do anteprojeto) -
§ 7" - No caso de dissolução da Câmara dos Deputados e do Senado Fe

deral, ou de uma das Casas, o Tribunal Superior Eléitoral fI
xará a data da posse e da escolha da Mesa.

§ 8" - A Câmara dos Deputados e o Senado Federal nãq poderão ser /
dissolvidos no primeiro ano da legislatura ou antes do se 
gundo voto de desconfiança ou moção de censura (ou reproba-
tória). .

§ 9" - A convocação extràordinária do Congresso·Nacional far-se-á:
a) pela Comissão Permanente (ou Representativa) do Congres

so Nacional, pelo Presidente da República, pelos Presi 
dentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou
por requerimento da maioria dos membros de ambas as ca 
sas, em caso de urgência ou interesse público relevante;

b) pelo Presidente da Câmara dos Deputados nos casos de In
tervenção Federal, decretação de estado de sitio ou est~

do de emergência.
10 - (manter redação do anteprojeto)
11 - Os deputados e senadores poderão licenciar-se, sem prejuizo

de seus subsidios e vantagens, por um periodo de trinta di
as durante o ano, chamando-se o suplente imediato para a
substituição, sem prejuizo de retorno antes do término do
prazo de licença.

Art. 17 - Durante·o recesso e no periodo de suspensão das atividades
do Congresso Nacional funcionará a Comissão Permanente (ou
Representativa) do Congresso Nacional, compos~a de sete s~

nadores e 14 deputados federais, eleitos por suas respect!
vas Casas, e presidida pelo Presidente da câmara dos Depu
tados, cabendo-lhe:

I - velar pelas prerrogatLvas do Congresso Nacional.
11 deliberar sobre a decretação de estado de alarme e estado de

sitio;
111 - manter os membros d~ Congresso Nacional informados sobre o

funcionamento dos Poderes Públicos;
IV - autorizar o Presidente da Repúbiica e o Presidente do Cons~

lho de Ministros a ausentarem-se do :I1ais;__------ -
V - desempenhar as demais ã~ribuiçõE;s-fixadasno Regime~to Co -

mum,
Parágrafo único - Na abertura dos trabalhos legislativos a Comissão /

Permanente apresentará relatório de sua~ atividades.

JUS T I F I C A ç Ã O

O anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo /
constitui-se em considerável avanço no sentido de aperfeiçoamento das
instituições democrátLcas e no fortalecimento da soberania popular /
com o reconhecimento das prerrogativas do Poder Legislativo.

As presentes alterações propostas visam aperfeiçoar o anteproj~

to em alguns pontos, e especialmente reordenar algumas das funções da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Pelo anteprojeto, embora a Câmara dos Deputados constitua-se na
assembléia de representação da população, o artigo 2", § 2" deforma a
manifestação popular, limitando o número de representantes para os Es
tados mais populosos e aumentando a representação nos Estados menos 7
densamente habitados. Com isto, o eleLtor de estados como são Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais, terão um peso menOr na representação ,
que estados como Rondônia, Amazonas e outros. Visando corrigLr esta /
distorção, proponho qüe a representação seja determinada pelo número
de habitantes, deLxando que os desequilibrios sejam corrigidos pelo /
Senado Federal, câmara de representação territorial, onde todos os es
tados tem Q mesmo número de representantes. -

As sugestões além de proporem o sistema do voto proporc10nal, i~

sLstem na introdução de dispositivo tendente ao aproveitamente das so
bras éleitorais, buscando fortalecer os partidos e tornar a represen:
tação f LeI a vontade popular. Por este dispositivo, as sobras eleito
rais dos partidos nos estados, serão aproveitados pelos candidatos /
que, embora não.alcançando o coeficiente eleitoral, sejam os mais vo
tados nacionalmente.
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Reduziu-se o mandato dos senadores de Olto para quatro anos, já
que, como aduzo na Exposição de Motivos adiante, a complex1dade e a
celeridade dos fatos da vida polÍt1ca moderna não se compatibilizam I
com representação de tão longo prazo, que contr1buem para o imobilis
mo e o afastamento do representant~ em relação aos representados.

Uma das alterações que reputo de maior importância relaciona-se
com as novas funções da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em
bora existam tendências à extinção do bicameralismo, que para muitosl
é responsável pela morosidade do processo leg1s1ativo, proponho naval
concepção do Poder Legislativo.

Este, como órgão plural de representação da sociedade, converte
·se no centro da soberania popular, pois nele estão espelhadas todas a
correntes de opinião e de interesses que formam a base soc1al. Como I
tal, é a câmara dos Deputados, em face da sua composição corresponder
à representação popular, a que refletirá este pluralismo com maior in
tensidade. Por esta razão. a câmara dos Deputados converte-se no cen:
tro organizados de diversos órgãos e funções do Governo, bem como. I
passa a deter a competenc1a legislativa ordinária.

Já o Senado Federal. órgão de representação territorial. passa
rá a controlar e fiscalizar o governo. bem como a participar da leg1s
lação. nos assuntos que digam respeito à federação e aos estados mem:
bras. juntàmente com a Câmara dos Deputados, que nesta condição. pas
sa também a ser a organ1zadora da Mesa D1reto~a do Congresso Nacional.

Dado o acúmulo de poderes de organ1zação. fiscalização e con 
trole do governo pelo Congresso Nacional. as Câmaras não poderão mais
permitirem-se longos períodos de recesso como previsto no anteprojeto.
sob pena de desempenhar estas funções com deficiências. Para que a so
ciedade controle O Congresso e este o Governo, é necessário que este:
ja permanentemente reunido e acompanhando as ações daquele. Com isto.
sugere~se o recesso tão somente de 15 de dezembro a 31 de janeiro. e
a criação da f1gura de férias para o deputado poder manter-se em con
tacto com suas bases e participar da vida política da comunidade queo
elegeu, sem prejuízo de suas vantagens.

De conformidade com o anteprojeto, sugere-se a criação da Comi
são Permanente do Congresso Nacional para exercer. ainda que de formal
limitada, algumas funções deste nos períodos de recesso e suspensão I
das ativiàades do Congresso Nacional, an~llando-se sua competência em
relação ao texto original, como a de poder autorizar o Pres1dente da
República e do Conselho de Ministro a ausentarem-se do país. e a de
convocár o Congresso Nacional em situações excepcionais.

Visando contribuir para o aprimoramento de nossos trabalhos e
para o aprofundamento dos debates, faço em seguida uma exposição de
motivos abordando aspectos doutrinár10s e de direito comparado relaci
onados com o Poder Legislativo; bem como a justificação da presente 7
proposição.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS

A grande questão que é colocada aos constituintes é a de
organizar um conjunto de normas e instituições que possibilitem'
o aprofundamento da democracia. entendida como a forma de organ!
zação política onde a sociedade na sua pluralidade. na sua dive!
sidade e nos seus conflitos organize o Estado e o submeta. atra
vés da participação. aos seus desígnios.

As constituições anteriores sempre evitaram submeter o
Estado e governo ao controle efetivo e participação real da soe!
edade. organizando estruturas político-institucionais distantes

a autonomizadas da sociedade. Do voto censitária às eleições ind,!
retas. a história política brasileira é marcada pelo domínio das
elites em todos os campos da atividade do Estado.

A atual constituinte apresenta-se como o mom.ento de rupt~

ra com esse passado de dominação.e converte-se na oportunidade •
ímpar de organizar um Estado moderno voltado para superação de
seus desafios internos. o maior deles. o de possibilitar que mi

lhões de brasileiros libertem-se dos vínculos da opressão. da f~

me. da miséria e da exploração. Somos a 8ª economia do mundo oc!
dental e a 68ª em distribuição de rendas e indicadores sociais.

Esse quadro se dá efetivamente em ra~ão da estrutura po
lítica controlada pelos interesses econômicos domiciliados nos
países centrais. reprodu?idos internamente por seus representan
tes que, a golpe de baionetas. assumiram o poder e afastaram o
povo do palco das decisões políticas e econômicas da nação.

A sociedade brasileira. pelo poder que nos delegou.exige
reentrar na cena da história como agente ativa do seu fazer soe!

aI. Exige participar dos níveis de decisão do Estado.exige que
os recursos por ela gerados sejam equitativamente distribuidos
Para isso. a· condição primeira é ~olocá-la na condução do proce!

so político-decisório.
Esta Assembléia deve assumir efetivamente o compromisso'

primeiro com os interesses dá sociedade. e não se guiar pelos
desejos e as pressões da estrutura de poder vigente. que organl

za no ventre da ditadura, é manifestamente ilegitima. MARILEN~

CHAUI, na apresentaç~o da obra de CLAUDE LEFORT. com profunda l~

cidez afirma que "um poder democrático não se inventa a partir
dos poderes instituídos, mas contra eles ... não é algo que foi
inventado certa vez. é a reinvenção contínua da política" ( A i~

venção Democrática fica Brasiliense, SP, 1983. p. 17 l.
Nesta linha. entendo que a democracia abre a sociedade

a si e à historia. expondo-se permanentemente a instituição do
social: é um lugar de invenção cujos resultados não podem ser
previamente garantidos. pois abre-se idealmente à imaginação cr!
adora dos homens. que passam a ter consciênia de'que o seu fazer
social é o responsável pela criação de suas instituições. Como
lembro no meu ensaio. "Brasil Democracia ontem. hoje e amanhã" ,
reproduzido no livro "Tensão Constituinte", com i~to recupera-se

o pensamento de SPINOZA.para quem. se a vida em sociedade impor
ta em limitações à liberdade patural. que estas limitações se
jam estabelecidas pelos próprios destinatários das instituições;
daí porque a excelência do regime democrático.

Ainda que a democracia' moderna tenha sido. em sua origem,
uma criação burguesa para assegurar sua denominação e quebrar a

ordem de privilégios da aristocracia. nem por isso pode-se igno
rar que ela contém em si o germe da edificação da dignidade hum!
na. pois foi através dela que os homens, em especial as classes
populares, tiveram reconhecidos os direitos da cidadania. do su
frágio universal,da organização sindical. da greve. dos habeas'
corpus • a redução da jornada de trabalho, enfim. foi ela que
possibilitou o reconhecimento dos direitos do homens.e como tal.
a criação do espaço político.

A álea do número. a magia das urnas. a manifestação igu!
litária das classes populares, ainda que manipulada e fortemente
reprimida pelas oligarquias dominantes. decorre do caráter sub
versido da democracia pois. como assinala NORBERTO BOBBIO. "onde
ela chega, subverte a concepção tradicional de poder. tão tradi
cional que chega a ser considerada natural segundo a qual. o po
der,político, econômico, paternal ou sacerdotal. desce do alto
para baixo ...• tão subversiva é a democracia que se fosse real
mente realizada, segundo a idéia limite de ROUSSEAU, seria ela,

e não a hipotética sociedade sem classes. o fim do Estado, a so
ciedade sem Estado".

~ bom lembrar LEFORT, para quem o "poder aparece como um
lugar vazio" e aqueles que o exercem o fazem como simples morta

is e transitoriamente. onde os fundamentos das leis e das deci
sões permanecem abertas ao debate e ao questionamento: nãe há um
centro de poder e uma periferia submetida. a unidade não apaga a
divisão e a diversidade do social, a "democracia inaugura. a ex
periência de uma sociedade inaprensível. indomesticável. no qual
o povo será dito soberano. certamente. mas onde n~o cessará de

questionar sua identidade".

A democracia ressurge da antiguidade clássica . não mais
com a preocupação do "melhor Governo" de Aristoteles, mas prenhe

de novos valores do pluralismo de grupos e sujeitos políticos
da diversidade e do conflito, apresentando o soci~l e o político.
como coisas a fazer, sem a transparência das visões utópicas
mas com a opacidade do fazer humano.

Como muito bem lembra ROUQUIE. ela não suprime os confl!
tos e a diversidade que permeiam o socia~, já que se o políti~o'

se apresenta como uma "cena de conflitualidade", a democracia

consiste no transporte desta para um "Sistema de pacific~ção"

evitando que os antagonismos se realizam na violência nua.asseg~

rando às minorias o direito inalienável e impostergável"de vir a
ser maioria.

Como toda forma de organização social. a democracia não'

se encontra inscrita na ordem da natureza, nem a nenhuma
determinação da História: tratantlo-se de uma criação cultural, é

fruto da invenção e do gênio humano, e na sua função de explici
tação e contenção do conflito. reclama o exercício da virtude cl
vica naquele sentido que lhe deu MONTESQUIEU, pois aceitar resu!
tados contrários pressupõe sempre "uma renuncia de si mesmo, o
que é muito penoso".



Cornoa democracia importa na extenção da participação po
lítica em todos os níveis e a todos os indivíduos em condições '
de exercerem a cidadania, o ingresso de amplas camadas populares
na cena política importa na criação permanente de novos direitos
sociais e na ampliação do controle do aparelho de Estado.

Desenha-se aqui uma das dificuldades das democracias p~

is, o Estado, ao criar novos direitos sociais, obriga-se a novas
funções, com que não s6 aumenta sua presença na sociedade. cpmo
especialmente tende a ampliar a máquina tecnoburocrática. Esta
também é ampliada nos regimes autoritários, como forma de contr~

le das atividades sociais, em favor da dominação econômica, de
cujo exemplo o Brasil é testemunho.

A tecnoburocracia como corpo especializado e detentor do
monop6lio de conheciment~específicos, se não controlada, passa'
a constituir uma classe autonomizada da sociedade, e acaba iden
ti ficando os seus interesses como os interesses da nação. No ca
so brasileiro isto ficou evidente com a doutrina da Segurança n~

cional secretada pela Escola Superior de Guerra, em que o compl!
xO industrial militar identificou seus interesses exponsionistas
e de defesa, como interesses da nação: os tais de interesses na
cionais permanentes, sob a maest{ia cínica de Golbery Couto e
Silva, Meira Matos e tantos outros.

Nos regimes autocráticos isto leva ao domínio da tecno-'
cracia, a serviço dos gtandes interesses econômic~ sobre toda
a sociedade. Nas democracias, em que pese o ceticismo de muitos'
com relação à ideologia tecnocrática, como HABERMAS, que vê nela
não mais uma dominação de classes, mas de toda a especie, é ex~

tamente pelo controle do aparelho de Estado pela Sociedade que
se poderá, não s6 dominar a tecnoestrutura, como pô-la a serviço
da emancipação da espécie humana.

Neste pocto é fundamental a circulação democrática e a
socialização das informações tendo em vista que a tecnoestrutura,
em face da especificidade do seu saber, tende a excluir qualquer
participação e controle nas suas decisões, donde BOBSIO ter
advertido que o governo tecnocrático é um Governo de especialista
daqueles que sabem ou deveriam saber bem uma coisa, ao passo que

a democracia é o governo de todos, isto é, daqueles que devem d!
cidir não co~ base na competência, e sim,com base .na experiên-'
cia.

A autonomização do econômico em relação ao político e ao
social é outra, senão a maior das dificuldades da democracia m~

derna, pois o capitalismo de empresa ou de Estado, em sua busca
incansável de maximização de resultados e de eficiência, acaba
por transformar os homens em meros objetos de trocas, submetidos
à busca coercitiva do bem-estar material, subvertendo os valores
historicamente estabelecidos pelo humanismo. Este individ~
egoísta acaba por diluir o homem numa sociedade de massas, supr!
mindo as instituições sociais e as instâncias de intermediação '
do poder do Estado. A participação política nestas circunstânci
as trans forma-se em mera formalidaa-e a legitimar um poder inapre
ensivel, estranho e incrivelmente opressivo.

A concentr~ção do poder econômico desloca os centros de
decisão, e mesmo nas sociedade capitalistas mais avançadas, como
ressalta BOBBIO. "apesar do sufrágio universal, da formação de
partidos da massa e de grau bastante elevado de participação po
lítica", a democracia não conseguiu manter sua promessa básica,
que é a participação das decisões e o controle a partir de baixo.

?aídos da ditadura militar, poderemos caminhar para uma
profunda reordenação das estruturas jurídico-político- instituc!
onais com a presente Assembléia Constituinte, e estabelecermos'
os princípios e mecanismos para consolidação e o aprofundamento'

da democracia.
No meu entender uma das primeiras preocupações nesse ca

minhar reside da devolução da soberania a nação, para que o go
veroo seja exercido legitimamente por representantes eleitos pe-
lo povo, com a extensão da participação política, e consequente
mente da cidadania ao maior de indivíduos com a possibilidade de
manifestação sobre os assuntos políticos, econômicos, e a cria

ção de mecanismos de controle do governo.
MADISON já dizia que "para 4ue haja democracia a primei

ra condição é a de que haja um Governo capaz de governar,a segu~
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da é que haja uma sociedade capaz de controlar o Governo".
Esta participação e controle do governo, já não mais fo!

mal parece encontrar-se embrionária na sociedade, com o nascime~

to de inúmeros movimentos e organismos populares, criados de bal
xo para cima, verdadeiros "sujeitos político-coletivos" que, se
desenvolvendo, poderiam quebrar o atomismo individual, a autono
mização e o cupulismo das Assembléias.

Estas organizações populares, de categorias profissiona
is e de classes, como forma de participação, poderiam se artic~

lar com os mecanismos da democracia representativa e assegurar a
presença da sociedade nos diversos níveis e submeter o Estado às.
determinaçães da nação.

Daí a preocupação básica na proposição apresentada,c.~6

democratização do processo político e a criação de mecanismos de
controle recíprocos dos poderes, não mais voltado para superada
forma de divisão estanque dos poderes, mas num regime de cooper~

ção e complentariedade.
O Congresso Nacional passar a ser 6rgão máximo da sober~

nia popular, porque na sua composição poderá, melhor do que
qualquer outro dos poderes, espelhar e reproduzir o pluralismo
que marca a organização da sociedade.

~ mantido o sistema bica~eral com a Câmara dos Deputados
e o Senado com atribuições distintas do atual quadro constituci~

nal e da proposta da Comissão Provisória de Estudos Constituci~

nais.
A Presidencia do Congresso passa a ser exercida pelo

Presidente da Câmara dos Deputados.
O Senado é mantido especificamente como 6rgão de repre

sentação dos Estados, de defesa do sistema federativo, e para
corrigir as distorções que uma Câmara organizada exclusivamente'
com base no critério populacional possa impor ao conjunto das
unidades federadas, pois, num país continental como o Brasil, o
estabelcimetno de um Estado Unitário contribuiria para' a centr~

lização do poder, e consequentemente para o autoritarismd, numa
contratendência ao pluralismo.

A descentralização horizontal de funções entre os diver
sos organismos de Governo, deve-se fazer acompanhar da descentr~

lização vertical entre as diversas unidades federadas, pois, se
se busca o controle do governo, esse é tanto mais possível qua~

to mais proximamente estiver ao alcance do cidadão.
O Senado converte-se assim nüm contra-poder a ser acion!

do contra as tendências centralizadoras do governo federal, e
passa a ser o foro privilégiado de defesa das unidades federadas.
~ão participa do processo legislativo, a não ser naquelas mat!
rias de interesse específicos dos Estados membros como o siste
ma eleitoral, comercio interestadual, e tantas outras.

TOCQUEVILLE na sua penetrante análise da excelência do
federalismo na América acentua que uma das maneiras "de diminuir
a influência da autoridade não consiste em despir a sociedade

de qualquer dos seus direitos, nem em paralizar seus servidores,
mas em distribuir o exercício de seus poderes entre várias mãos
e em multiplicar os funcionários, a cada um dos quais se dá ~

grau de poder necessário para desempenhar seu poder. A autorida-
de assim dividãda é na realidade, tornada menos irrestível e me
nos perigosa" ( Democracia Da América, tradução de João Miguel
Pinto de Albuquerque. Editora Nacional SP, 1696, p. 75 ).

Nesta mesma linha BOSBIO é enfatico ao afirmar que "a
democracia .dos modernos é o estado no qual a luta contra o abuso
do poder é travada paralelamente em dois fronts: contra o poder
que parte do alto em nome do poder que vem debaixo, e contra o
poder concen.trado em nome do poder distribuidoR ( O Futuro da De
mocracia, trad. Marco Aurélio Nogueira, Paz e Terra, SP, P. 60).

Atribui~-se ao Senado Federal a competência exclusiva pa
ra autorizar a íntervenção federal, pois.~rataodo-~e de remédi~
~xtremo da defesa da federação e de pode~es excepcionais à União,
a sua decisão não pode ser do Presidente da República ou do Gove!
no, órgãos do poder nacional.

Igualmente se manteve a proposta da Comissão Provisória'
de se atribuir ao Senado a competência para fixar o limite da d!
vida dos Estados, para, de um lado salvaguardar a autonomia das
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entidades federadas, e de outro, controlar a divida e o déficit'
público, Já Que a d~sorganização financeira dos estados federa-'
dos tem influência direta na divida e no déficit público do co~

junto do processo inflacionário.
Divergindo da atual constituiçao e da proposta da Comis

são ProvisórIa, proponho a redução do mandato 'dos Senad~res de
8 para 4 anos, coerent~mente com o entendimento de que deve ser'
permitida ã sociedade a manifestaçao frequente sobre a formaçao
dos órgaos d~ representaçao popular. Um mandato de oito anos é
extremamente longo, distancia o representante dos seus represen
tados, e num regime de controle e fiscalizaçao popular da açab
politica, nao se pode retirar da sociedade o direito de renova-'
ção periódica.

Nds paises que ãdotam o bicameralismo a média é de seis
anos, mas em paises de reconstituclonalizaçao recente como a Es
panha, o mandato é de Quatro anos, o mais compativel com os re
clamos da democracia moderna.

De outro lado, os Parlamentos devem refletir ~s tendêncl
as da sociedade, e numa estrutura social dinâmica e complexa, as
alterações ocorrida na sociedade nao se refleteriam num ~

fechado sobre si e praticamente inatingivel pelas demandas soc!
ais.

A Câmara Federalcomo ofgao de representaçao popular pas
sa a ser o palco da cena politica nacional, em face das suas inQ
meras e novas atribuições.

Assiste-se no mundo ao esvazimento da ~unçao legislativa
dos ~arlamentos em função da complexidade e dinâmica do processo
social ~ econômico, crescendo dia a dia a açao do governo na at!
vidade legislativa. ( Espanha, Italia, França, Portugal, Alemanha).

Isto se dá de um lado,pela crescente especializaçao, das
funções diretivas que exigem um saber técnico, e de outro, pela'
também crescente intervença o do Estado na sociedade e na 'econo
mia, exigindo decisões rápidas e especificas, que nem sempre sao
tomadas com presteza nos parlamentos, em razão da sua natureza e
da sua organizaçao.

Se é pois, irresistivel essa tendência de o Governo abso!,
ver gra~de parte da função legislativa e regulamentar, há neces
sidade de se criarem mecanismos que evitam abusos e excesso de
poder.

E por isso Que nessa nova visão do Poder Legislativo ,
ele assume uma nova e importante função: participar da organiza
ção do Governo e especialmente controlá-lo.

A participação da Câmara dos Deputados se dá com a esco
lha do Presidente do Conselho de Ministros por indicação do Pre
sidente· da República~ e no caso de recusa dessa indicação, pela'
eleição procedida pela Câmara, ou livre nomeação pelo Chefe do
Estado.

No campo econômico, compete a Câmara dos Deputados a in
dicação de 3/5 dos membros do conselho Monetário Nacional e os Di
retores do Banco Central, como forma de democratizar e contro-'

lar as decisões e a atuação desses órgãos. No atual regime, estas
indicações competem monocraticamente ao Ministro da Fazenda e ao
Presidente da República, sem qualquer participação ou fiscaliza
ção da sociedade. Em face da importância e das consequências das
decisões desses organismos, o processo decisório fechado, propi
ela a corrupçao e o favorecimento hegemônicos e especificos, em
detrimento de toda a nação. Alias, é comum o Conselho Monetário
servir como m~ro homologador das decisões do Ministro da Fazenda,
e muitas vezes suas "pseudo decisões" são tomadas por telefone.
Em resumo, no regime atual, o Conselho Monetário é o proprio Mi-
nistro da Fazenda.

Ora, decisões dessa envergadura não podem estar concen
tradas na mão de um único homem, e a sociedade não pode correr o
risco de ser saqueada, Quando estas decisões são tomadas contra
seus interesses.

De outro lado, nesse tipo de decisão monocrática e mui
to fácil aos grupos econômicos organizados pressionarem a autori
dade visando obter vantagens indevidas e ilegais.~ muito mais di
ficil submeter um colegiado heterogênio, permanentemente mantido'
sob o controle e na fiscalização da Câmara dos Deputados.

Muitas das decisões do Conselho Monetário e do Banco
Central tem mais efeito na sociedade e na economia Que alguns di
plomas legislativos, como certas operações de crédito, a expan
são dos meios de pagamento e a fixação das taxas de juros, sem
contar a fiscalização do sistema financeiro.

No atual sistema, os banqueiros, o capital internacional,
o grande capital nacional e os dirigentes das estatais, dominam'
as decisões econômicas no seu interesse,o que dificilmente ocorre
rá Quando estes organismos estiverem submetidos a fiscalização e
ao controle permanente da sociedade.

Igualmente se atribui à Câmara dos Deputados a competência
para indicar o Secretário do Tesouro Nacional, como forma de dar
autonômia a este órgão de Governo. O Tesouro e responsável pela
execução financeiro do orçamento, a lei anual mais importante p!
ra a sociedade, pois é at~vés dela que se orientará a atuaçao '
de Governo e os recursos públicos para o atendimento das deman
das sociais. Um Tesouro submetido ao Ministério da Fazenda e a9

Governo,' torna-se o campo propicio para manjpulação orçamentária
e retardamento das obrigações da União.

Como 6rgão arrecador das receitas da União, com base na
vontade da sociedade, expressa na lei de orçamento, fará os re
passes e as remessas dos recursos atendendo exclusivamente às
rubricas e valores consignados pelo Congresso Nacional, vedando
se com isto a manipulação fácil desses recursos para o atendime~

to de gastos e despesas de g9verno não previstas e não autoriza
das e normalmente segregadas da opinião pública, dissimuladas na
complexidade das prestações de contas. Com isto, o Tesouro s6 te
rá que responder ao orçamento.

Como forma de controle efetivo do Governo, a Câmara, p!
la deliberaçao da maioria de seus membros, poderá destituir o Go
verno, vvtando uma moção de censura, ou, destituir tão somente
um dos Ministros de Estado.

Igual direito assiste à Câmara com relaçao aos dirigentes
de 6rgaos da administração direta e indireta, já Que muitos des
tes 6rgaos tem atribuições e orçamento superior ao'de muitos Mi
nisté~~os, e cuja atuaçao na sociedade é fundament~l.

Na esteira do Projeto da Comissao Provisória, sugiro a
criação da figura da Defensoria do Povo ,cuja organização e
atribuições deverao ser estabelecidas em Lei Complementar, com
petindo à Câmara eleger o seu titular, constituindo-se em mais
um mecanismo de defesa do cidadao frente ao gigantismo do poder
estatal, e em contrapoder social a limitar o poder do Estado.

Compete à Câmara organizar lista triplice para indicaçao
do Procurador Geral da República e nomeaçao pelo Presidente da
Repúbl!Ea, bem como aprovar sua demissao, retirando da atual com
petência do Senado o papel meramente homologat6rio dessa indica
ção. Condicionando a exoneraçao do Procurador Geral à manifesta
ção da Câmara, visa-se atribuir maior independência e autonomia'
ao exercicio dà função, cuja natureza vincula-se aos interesses'
na nação e não do poder executivo, como no caso presente.

Outra das funções de participação da Câmara nos demais '
poderes, reside na sugestão de atribur-se-lhe a competência para
indicar os magistrados para os tribunais superiores da União, d!
mocratizando-se a função jurisdicional e submetendo o poder ju
diciário ao serviço e ao controle da sociedade.

Como já visto inicialmente, o Senado Federal só partici
pa do processo legislativo naquelas matérias especificas e que
digam respeito a ordem federativa. A legislação ordinária, bem
como as demais matérias da União passam a ser de competência da
Câmara dos Deputados, umas exclusivas, outras com.a sanção do
Presidente da República, o que demonstra à participaç~o recipro
ca dos poderes no exercicio das funções do Estado.

Essa sugest~o visa corrigir as distorções, a morosidade
e a complexidade no atual processo legislativo, que de um lado
falseia a representatividade, de outro, contribui para o despre!
tigio e o enfraquecimento do Poder Legislativo.

A participaç~o do Senado Fed~ral, Câmara de Representa-'

ção territorial, no processo legislativo national, frauda a repr!
sentação politica tendo em vista Que os Senadores s~o eleitos em
número de três, por Estado, e não pelo critério populacional. O
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r:-r--------------TIXTO/"'UITlrlca;io------- --,

NO ANTEPROJETO DA SUBCOMISSIIO DO PODER LEGISLATIVO.

JUS T I F I C A ç li O

o sistema eleitoral majoritário e distrital, para elei
ção de Oepu~ados, tornará mais eficiente e democrática a represe~

tação popular ••

dissolução

~
~

§ lº - O mandato será de quatro anos, salvo
da Câmara dos Deputados.

§ 2º - O número de Deputados por Estado ou Distrito Fed!
ral será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente ao
eleitorado inscrito para a eleição anterior, com os ajustes nece~

sários para que nenhum Estado ou o Distrito Federal tenham menos
de seis o~ mais de trinta e seis Deputados.

Dê-se a seguinte redação ao artigo 22 e seus parágrafos:

Art. 2º - A Câmara dos Deputados compõe-se de até treze~

tos e sessenta representantes do povo, eleitos-dentre cidadãos ma!
ores de dezoito anos, no exercício dos direitos políticos, por v~

to direto, secreto e sistema majoritário, em distritos eleitorais,
em cada Estado e no Distrito Federal.

por que,é muito mais fácil o domínio econômico num distrito de
que num Estado.

Com o voto distrital os prejudicados sAo os pequenos par
tidos e as minorias, que nAo se ver~o representados politicamente

Entendo que a representaç~o deve corresponder exatamente
a manifestaçAo do corpo eleitoral, para que a Câmara espelhe com
absoluta fidelida o pluralismo da sociedade. Nessa linha, intr~

duzo uma inovaçAo, no sentido de que sejam aproveitadas as
sobras eleitorais nas diversas circunscrições, em favor de todos
os partidos políticos. Por essa inovaç~o, o eleitor nAo se sent!
rá fraudado, pois o seu voto será aproveitado pelos candidatos'
do partido, ou na circunscrição eleitoral (Estados, Distrito
Federal e Territ6rios ) ou a nível nacional, Com isto fortale
cêm-se os partidos políticos. A regulamentação foi atribuida a
Lei Complementar.

Sugiro a criação de uma Comissão Permanente do Congresso
Nacional, composta em 2/3 por deputados e 1/3 por senadores, com
funções espflc~ficas de substituir as duas câmaras.no período de
suspensão das suas atividade. Com a ampliação das funções do P~

der \Legislativo, este deve manter-se permanentemente atuante no
acombanhamento da vida política e econômica nacional, e na fisc!
lizaç~o e controle de governo. Em casos excepcionai~, a Comissão
permanente convoca extraordinariamente o Congresso.

Sugiro igualmente o término dos longos recessos parla
mentares, que pelas razões apontadas, não se compadece com um
Congresso que incorpora a 'vida polítca nacional. ~uas sessões S!
riam suspensas de 15 de dezembro a 31 de janeiro.

Visando permitir aos parlamentares contactos com suas
bases, propon~ a faculdade de se licenciarem pelo período de 3D
dias, sem prejuízo dos seus vencimentos, com isto evitando-se o
recesso de melo de ano, quanto muitos aproveitam esse periodo p!
ra esta atividade.

Estas sugestões nAo esgotam a organização do Poder Legi~

lativo, que se completam com outras disposições regulamentares ,
e principalmente com a organizaç~o do governo, do judiciário e
do si~tema eleitoral e partidário. A preocupação central é abrir
o debate em torno da consolidação e aprofundamento da democracia,
e num movimento de ruptura, e permitir o controle do Estado pela
sociedade.

_
W..------------AUTOIt-------------c: Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

..---------"LllflÁ'uo/çOMIUlo/luaCO".lIio,---- _

(J I I I -lnlISSIID DA DRGANIZAÇIlO 005 PODERES E SISTEMA ~ GOVEIWJ

Senado n~o é representativo da sociedade brasileira, e consequen
temente, para manter o equilibrio no sistema de representaç~o p~

lític~ sua participação deve-se fazer naquelas matérias ja espe
ci ficadas.

De outro lad~ ci processo de revisao legIslativa de uma'
Câmara pela outra é lento e moroso, congestionando os trabalhos"
e contribuindo para a baixa' produtividade do Poder Legislativo.

As sugestões visam corrigir a enorme distorçAo na compo
siçAo da Câmara, em que unidades federadas menos populosas, têm
uma representação proporcionalmente maior que a dos Estados mais
populosos.

Em' vista disto, proponho que o número de deputados seja
fixado em lei complementar n~ proporcionalidade do número de
eleitores de cada unidade da federação.

O projeto da Comissao Provis6ria introduz o sistema ao
voto distrital misto, que a meu ver, importa num retrocesso ao
atual sistema do voto proporcional.

O voto distrital s6 tem'uma vantagem: a de vinc~lar o r!
presentante ao seu distrito eleitoral, e inúmeras desvantagens:
á de fraudar a vontade política das minorias, acabar com o plu
ralismo pela tendência ap Bipartidarismo, transformar o represe~

tante em patrocinador de interesses específicos do seu distri
to.'

O de~ado federal, na minha concepç~o, ap6s eleito,pas
sa a ser representante de toda sociedade e n~o s6 do distrito ou
da regi~o pela qual se elegeu. Uma das grandes dificuldades da
democracia moderna é exatamente a tendência ao corporativismo e
-~s patticularismos, com a perda da visão do conjunto dÓs intere~

ses da naçao.
Na democracia moderna, a representação política se carac

teriza por uma forma de representaç~o na qual o representante
sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar
sujeito a um mandato vinculado.

~'por isto que 9rande parte das constituições modernas
proibe o mandato imperativo ou vinculad9 como a Italiana ( art.
'67),a Francesa ( art. 27 ), a Espanhola ( art. 67 ) a da Alema
nha Federal ( art. 38 ) e a Peruana ( art. 176) dentre outras.

Essa discussão que marcou um dos ~ates mais célebres '
da Assembléia Constituinte Francesa de 1791, e da qual triunfou
a tese de que o deputado é o representante da nação, é resumida
por BOBBIO:

"as democracias representativas que conhecemos são demo-
cracias nas quais por representante entende-se uma
pessoa que tem duas caracteristicas bem estabelecidas:

a) na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral,
uma vez eleit~ n~o é mais responsável perante os pr6
~ios éleitores e seu mandato, portanto , não (revo
gável;

b) não é responsável perante os seus e.l.eitores exatamente'
porque é convocado a tutelar os interesses gerais da
sociedade civil'e n~o os interesses particulares dE

ta ou daquela categoria" ( Futuro da Dem~cracia, os,
cit, p , 47 ).

N~o se pode querer transformar o deputado em Vereador F!
'deral, vinculando-o a um determinado distrito,

Nos países onde é'adotado, como a Inglater~a, o voto di~

trital tem constituido enormentente para a deformaç~o da repre
sentaç~o e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da
população sem repres~ntantes, sendo responsável pela apatia poli
tica .,:m muitos países europeus. De outro lado, atr'llvés do voto '
distrital a representaç~o n~o cor responde à votaç~o, sendo comum
partid05com 40% da votação obterem 60% ou m~is 'da representaç~o.

De outro lado, como a ampliaç~o da democracia exige um
regime de pluralismo partidário, e estes convertidos em correias
de transmiss~o das demandas sociais, o regime distrital, importa~

do no abandono dos votos dos partido minoritários, nos diversos'
distritos, importa no sufocamento dessas minorias, levando ao
sistema'concentrador do bipartidarismo,

Os argumentos em favor do voto distrital como forma de '
evitar os abusos do poder econOmico nas eleições nAo procedem
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membros,
muito ~

Uma Câmara, composta com número maior do que 360
fica muito enfraquecida pela diluição do poder e se torna
nerosa para a Nação.

Entendo mais próximo da realidade 9 ~lecimento do
número de Deputados por Estado ou Distrito Federal com base no ~

leitorado e não na população, eis que os dados quanto a população
são bastante falhos, enquanto os relativos ao eleitorado, com o c~

dastramento, por computação, feito pelo TSE, além de precisos são
tualizados.

A supressão dos § 32 e 42 é decorrente da eliminação fel
ta pela Subcomissão dos Estados e Subcomissão da União,Distrito F~

deral e Territórios da esdrúxula figura do Território Federal.

C' """'""" "~c,"~ ""rr" 1I ....;.. I
m 'L.U~/ÇQMl"lo/~""lo·-:: ="""'===="""'_1 300824-0CCDMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA OE GCJVERI\O

= nITo/oluITI'tCAÇ10 -:' -,

II-b - Subcomissão do Poder Executivo

EMENDA

Art.25
Redija:se assim:
-Os Deputados Federais, eleitos em el~ições extraordi

nárias, iniciarão nova legislatura

JlJSTIFICAÇI10

Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

r:-r---------------TlltTO/olUITl'ICAÇÃO------- -,

Não há razão para que o Deputado eleito após a dissol~

ção some ao de seu mandato (con9titucion~lmente de 4 anos) o prazo
de um mandato, para o qual não foi eleito e até mesmo não pleiteiou,
ou foi derrotado, ou até não podia pleiteiar, por qu19uer dos im
pedimentos constitucionais. Modeiar é, a meu ver e salvo melhor juí
zo, o texto do Ante~Projeto do Poder Legislativo, em seu At. 2º,§1 2 :

"O mandato será de quatro anos, salvo dissolução da Câmara dos Oepu
tados"

11-1'LINJ."IO/CON.1110'luaCOIlIUio----------

J
300822-3.

f!J III - COMISS/lO DA ORGANIZAC/lO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERI\O

Acrescente-se, onde couber, ao Anteprojeto da SUBCOMISS/lO
/ DO PODER EXECUTIVO:

Art. - A lei organizará o serviço jurídico da União
junto à Administração Federal, direta, indireta e para estatal.

§ 12 - Os membros do serviço jurídico da União, com atr!
buições próprias, denominar-se-ão Procuradores Federais, assegura~

do-se-lhes os mesmos direitos, vantagens e garantias deferidos ao
Ministério Público.

§ 2º - A Chefia do serviço jurídico da União será exerc!
da pelo Consultor Geral da República.

SENADOR CONSTI TUI NTE ALEXANDRE COSTA

r.T--------- ..LI:NIo11IIO/cONI5Iio/IU.COlllssio -,

COMI SSAO DA ORGAN I ZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

=- TUTO!.rUSTIPIC...çio --,

EMENOA N~ /87

JUS T 1 F 1 C A ç n O

Os Procuradores Federais não podem ficar sem o mesmo tr!
tamento dado aos Procuradores de Estado e outros servidores do me~

mo nível.

Inclua-se, no §l~ do art~ 42, do Anteprojeto

da Subcomissao ao Poder Judiciário e do Ministério Público, a pal~

vra "federal" após a palavra "lei".

JUSTIFICATIVA

'LlIlAJUtl/CONIUÃo/luaCOIlIUlo _
A justiça do Distrito Federal e

sempre esteve lncl ulde como órgão da justiça da União.

territórios

r:-r---------------TUro/olUITIPtCAÇÃO---- -,

Acrescente-se, onde couber, ao Anteprojeto pa SUBCOMlSS/lO
DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO PUBLICO:

Art. - A lei órganizará o serviço jurídico da União
junto à Administração Federal "direta, indireta e para estatal.

§ lº - Os membros do serviço jurídico da União, com atr!
buições próprias, denominar-se-ão Procuradores Federais, assegura~

do-se-l~es os mesmos direitos, vantagens e garantias deferidos ao
Ministério Público.

§ 2º - A Chefia do serviço jurídico da União será exerc!
da pelo Consultor Geral da República.

JUS T I F I C A ç /I O

A nossa iniciativa procura consagrar a trad.!.

ção repub l l cana , não permitindo que eventualmente a lei o"rdinária ..

possa integrei-la ao Distrito Federal J pr Incf pe lmerrte porque a rece..!..

ta deste, ao n Ive l de 70%,é origfnária da União Fed!,ral • Além di!.

50 a jurisdição do Distrito Federal abrange também territórios Fed~

re l s ,

re-r .&ll
TOII

-,

SENADOR CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA

r.:-r--------- ..LltN&J1110/c:oI.tIUlo'au.colil'ssio-----------,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

= TEXTO/"USTI'ICAÇio -,

Os Procuradores Federais não podem ficar sem o mesmo tra
tamento dado aos Procuradores de Estado e outros servidores do me~

mo nível.

EMENDA N~ /87

Suprima-se o Parágrafo Onico, do art. 8~ do An~eproj~

to da Subcomis~ão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Pübllco.
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EMENDA N~ 187

tJ CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA
--------------aUTOIt----------

I
§

'---~-------'-'..:.;;.:,.-----------' EMI!I'IDA
=---------- ..LlIlÁ"lo/eo..ls.lo/.uacO..I..lo-__~ _, . ~2~

COMISSÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO " ".(?'-- -'-_---'..;.;::.;:....;:.....:..::.::.:;.:=~..::....=..:.::;=:::.- .J !

JUS T I F 1-C A T I V A

o aproveitamento do Juiz de Paz não é conveni~nte como

regra porque nem sempre são bacharéis em Oireito e, de outro lado, podem não

estar intelectual ou moralmente capacitados para' praticar qualquer ato próprio

do Poder Judiciário.

Tais pessoas não ficarão impedidas de colaborarem como

sugere o referido parágrafo único, porque o "caput" do art. 8~ enseja partici

pação popular ha fase de concll iação.

I

Dê-se ao art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão de

Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público a seguin

te redação:

AUTOIt---------------
J
§]tJ CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA ~A'

r:-r-----:::------ 'LUA'uo/coWIUlo/.UICDIUIl,;:O----------_, 300827-4
• COMISSÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
~-------------------------------'" .'= TEXTO/.lUSTIFIl::ae

i o
-,

EMENOA N~ /87

Dê-se ao item 11 e ao Parágrafo Único do art. 25,

do Anteprojeto da Subcomissão de Organização do Poder Judiciário e

do Ministério Público, a seguinte redação:

"Art. 19 - O Tribunal SUperior Federal compõe-se

de vinte e sete ministros vitallcios, sendo doze dentre juIzes f~

derais, três dentre Membros do ~inistério Público Federal, seis

advogados de notório saber jurIdico e com, pelo menos, dez anos

de efetlvo exercIcio profissional, três magistrados e três Mem

bros do Minlstério Público dos Estados, Distrito Federal e Terri

tórios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada

a escolha em audiêncla pública no Congresso Nacional, dentre os

indicados em lista triplice, elaborada pelo próprio Tribunal, pe

lo Mlnistério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual e

pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil."

.JUSTIFICATIVA

"Art. 25 -

composição do Tribunal Superior Federal seja feita, como enuncia

o artlgo do Anteprojeto, mas que os seis advogados de notó~io sa

ber juridico, indicados para o compor, possuam, pelo menos, dez

anos de efetivo exerclcio profissional e que sejam escolhidos den

tre os indicados em lista triplice elaborada pelo próprio Tribu

nal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Est~

dual e pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ente?demOs que as indicações dos Membros -do Minis

tério PúbllCO e adv6gados devem obedecer à mesma sistem~tica, ado

tada pela Constituição nas demais composições dos Tribunai~.

I -

ã -

b -

11- Por nomeação do Presidente da Repú

blica, de d01S entre selS advogados

de notórlo saber juridlco e idonei

dade moral, com malS de dez anos de

efetivo exercício profissional, in

dlcados pelo ConselhG Federal da 0E

dem dos Advogados do Brasl1.

Nossa intenção, com a redação proposta, é que a

Parágrafo Único - O Tribunal Superior

Elei toral elegerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os . seus

Membros."

.JUSTIFICATIVA

Nossa intenção é permitir ascensao ao Tribunal Ele!

toral, po~ nomeação do -Presidente da Repúbllca, de d01S entre seis

advogados de notável-saber juridico e idoneiQade moral, com mais de

dez anos de efetlvo exercicio profissional, indlcados pelo Conselho

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

E, quanto à redação oferecida ao § 1 2 , garantir que

o Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presldente e Vice-Presl 

dente dentre os seus Membros.

A indicação da lista pela OAB obedece à mesma sist~

mátlca das demais representações de advogados.

Não se justifica que se 11mlte a presidêncla e a Vi

ce-Presidência do Trlbunal Superlor Eleitoral somente aos Ministros

do Supremo Tribunal Federal. Serla uma "capitis diminutio" aos de

mais componentes do Trlbunal, dlferlndo do critério adotàdo nos de-

mais Tribunais.

CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA

",, UXTO/oIlJlTl'ICaçlo -,

EMENDA N~ I 87

Dê-se à allnea "a", do § 1 2 , do art. 39, do Antepr,2

jeto da Subcomissão de Organização do Poder Judiciário ~ do Ministé

rio Público, a seguinte redação:

"Art. 39 -

§"1 2 -

a) dois dentna advogados de notó

rio saber jurIdico e idoneida

de moral, com mais de dez anos

de efetivo exercIciio profissi,2

nal, escolhidos dentre seis iB

dicados pelo Conselho Federal

da Ordem dos Advogados do Bra-

silo "
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JUSTIFICATIVA

Entendemos necessário manter a sistemática da comp~

sição dos Tribunais Eleitorais (Superior e Regionais), fazendo com

que neles sejam incluídos representação dos advogados, adotada em o~

tras pªrtes do Ante~rQj'to.

aUTOR §
SENADOR CONSTIT~INTE ALEXANDRE COSTA ~Jl

1":""1------,----- '&'UiJlIO/c:ow"lio/aUleO"luio 300831.2
COMI sslIo DA ORGAN I ZAçllo DOS PODERES E SI STEHA DE GOVERNO J

,""Yt9RI/G'> n

EMENDA N~ /87

AUTOJl:--------------J §tJ CONSTITUINTE ALEXANDRE COSTA ~
..... .LUÃJUO/tOIl.lllo/au.cOIl.lIlo--______ ~

COMISSÃO'DOS P.ODERES E SISfEMA DE GOVERNO
'--...:..:.:.:==...;..;:..:......:=.=-'--"-.::.=~:-=-.::.:..;.;:.:..:.;;..,:'-------'

Suprima-se a Seção VII dos Tribu~ais e Jufzes Agrárlo~•

..... TlXTO/oJUITIPlC ..;lo -,

EMENDA N~ /87 JUS T I F I. C A T I V A

Dê-se ao item-ItIe ao § IR, do art. 2-7... do Antepr.!!

jeto da Subcomissão de Organização do Poder Judiciário e do Minis-.
tério Público, a seguinte redação:

"Art. 2.7 - .......................................

A criação de, Varas especializadas na Justiça de la. lnstâ,!!.

da para se ocuparem de questões agrárias e nos Tribunais, Cãmaras e Seções es

pecializadas, somente assoberbará por demais atividades judiciárias dos 'frlbu 

na l s ,

1- .

-8-

b -

Inda mais que, enquanto não instalada em seus diversos

graus de jur'isdição, os processos correrão perante os Tribunais e Jufzes est,!!

duais, com Cãmaras e Jufzes com função itinerante, parece-nos totalmente in '

ccnceb Ive l ,

Il- ...................................

~
~-----

.----------------AUTOI!:'----------- _

r---------- PLINÂIliIO/C.OMI••lo/.uIÇOJIIIUlo _

P9 ComissRo da Drgan1zaçRn doS poderes e Sistema de

[J Senador I !lI? VIANA

III-por nomeação do Presidente da Repú-'

blica ~e dois entre seis advogados

no efetivo exercício da prof1ssão,

de notável saber jurídico e idone1

dade moral, com mais de dez anos de

efetivo exercício profissional, in

dicados pelos Conselhos Seccionais

da Ordem dos Advogados do Brasil.

l' - O Tribunal Regional Eleitoral e

legerá o Presidente e o Vice-Presidente dentre os seus Membros~

JUSTIFIeATIVA

Suprima-se o item I, do Art. lO, do Anteprojeto da Subcomissao do
Poder Executivo:

JUSTIFICAÇAO

~
~

,-------------AtlTOII'---------------,

Embora seja da competência do Presidente da República
a nomeaçao do Primeiro-Ministro, deve ficar bem nítido de que deve
fazê-lo atendendo os princípios que regem o parlamentarismo.

T

Dê-se ao Art. 14, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,
a seguinte redação:

({BORdOI I !lU VIANA

...,.,.------------ P"IIIÁIUO/CONI••lo/.uaeo llllllo - - - - -,
• omissfto da Organizaçfto dos Poderes e Sistema de Govern

Nossa intenç~õ, ao (ílgf'nova redação ao

item ~II e ao §19 do art.2], do Anteprojeto, objetiva a que a n.!!

.meação pelo Presidente da Repúbl~ca dos Membros dos Tribunais R~

gionais Eleitorais, levando em consideração para as duas vagas de

advogados lista sêxtupla,de profissionais no exercício da profis

são, de notável saer jurídico e idoneidade moral, com mais de ••

dez anos de efetivo exercício profissional, indicados pelos Co~

selhos Seccionais da OAB e garantir que o Tribunal Regional Elel

toral elegerá o Presidente eo Vice- Presidente dentre os seus Me~

bros.

E conveniente, senão impreterível, deixar bem claro que a
nomeação do Primeira-Ministro é competência conferi9a ao Presiden~e

da República dentro de condições predeterminadas, e, entre as qua1s
deve ser tida como fundamental os resultados eleitorais, sob pena
de ocorrer a frustração do corpo eleitoral do país, cuja vontade f!
caria substituída ou dependente exclusivamente do Presideote da Re_
pública. Fato incompatível com um regime onde haja um simples resqui
cio de ParJamentarismo.

Entendemos que os juizes temporários d~

vem ser escolhidos entre advogados com tempo de prática da adv.!!

cacia , pois os mesmos têm visão prática do direito , podendo ~

lhor aplicá-lo diante dos demais juizes. Evita-se também que se

possa nomear um cidadão que sequer seja bacharel em Direito ,me!

mo que, âutodidata, possa ter adquirido notórd>o saber.

Mais ainda ,não se justifica também q~e

se limite a presidênqia .do Tribunal :;omente De.semll>argadores lá
que entendemos imprescendIvel sejam eles escolhidos entre os Me~

bros dos Triunais Regionais.

Art. 14 - Compete ao Presidente da República, ouvidos os partidos re
presentados na Camara dos Deputados, e, tendo em conta os
resultados eleitorais, nomear o Primeiro Ministro, ao qual
caberá propor ao Presidente da República a.nomeação dos d~
mais integrantes do Conselho de Ministros.

JUSTIFICAÇl10
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JUSTIFICAÇAO

Ou o regime é parlamentarista ou não é. Sendo a
responsabilidade do Plano de Governo é exclusivamente do Primeiro
-Ministro com o auxílio dos Ministros de Estado.

Governo

[J Senador! 1117 VIANA 11_1..,--------- , ..t""~(<ôG..\'li..,au_~OIlI..la- __, 300834-7
.......;,C..;,o_m_i_s_s_ft_o-'-d_a_O_r...;g::..a_n_i_z_a...;ç=-ft..;.o_d..;.o..;.s'--P...:o...:d...;e_r_e_s_e....:.S.::i.::s..;.t_e_m_a-'-d..;.e__~

Suprima-se a expressft.o "aprovar e nomear", do Art. 14, do Antep~oje

to da subcomissão do Poder ExecutIvo.

JUSTIFICAÇAO

Governo

....- AUTOIt _

tJ Senador LUIZ VIANA

~ .....INAJlIO/CONI••lo/.u.COMI..lo----- ..,
Comissfto da Organizaçfto dos Poderes e Sistema de

No regime parlamentarista a escolha dos Ministros é
privativa do Primeiro-Ministro, nfto pódendo caber ao Presidente da
República "aprová-los". Admiti-lo seria a completa negaçfto do reg!
me.

JUSTIFICAÇAO

O comparecimento do Primeiro-Ministro deve ser fa
cultativo e não mensalmente obrigatório, embora se.deva admitir que
o Congresso Nacional em qualquer momento e tantas vezes quantas jul
gue necessário poderá convocar o Primeira-Ministro ou qualquer Mi7
nistro de Estado.

No parágrafo ~nico, do Artigo 30, do Anteprojeto da Subcomissfto do
Poder Executivo, substitua-se a palavra "deverá" por "poderá"

Governo

Suprima-se o Art. 22 do Anteprojeto da Subcomissfto do Poder Execu
tivo.

e?senador LUIZ VIANA
AUTOR--------------) EJ'-- -' EMENDA

..,;--------- 'ua.l ... ,'o....lo/._..lo----------~ 300835-5
• Comiss~o da Organizaç~o dos Poderes e Sistema de
~-------'o..-.-~--__--------J

JUSTIFICAÇAO

Governo

tJ Senador LUIZ VIANA 11-1r:õ--------- 'LUÁIUO/CONllllo/IUll;Ollllldo----------.., 300839-8
,--_C..;.o..;,m.::i.::s.::s...:A.::o--=d.::a....:.D:.rg::,a.:..n_i...:z:.a;.;ç=-ft;.;o..;....:d;.;o;.;s,--P...:o...;d:..:e:..:r:..:e:..:s....:.e--=S..:i..:s..:t..:e..;,m..:a--=d.::e__~

Ao Presidente da República, do mesmo modo que apenas
lhe cabe nomear o Primeiro-Ministro resultante das consultas aos
Partidos ou partido que detenha a maioria na Câmara dos Deputados,
nfto lhe pode ser atribuída a faculdade de nfto dissolver a Câmara dos
Deputados quando se torne evidentemente necessária. a consulta pop~

lar através de eleições.

Art. 36 -

Dê-se a seguinte redaçãp ao Parágrafo ~nico, do Art. 36, do Antepr~

jeto da Subcomissão do Poder Executivo .~
~

.- AUTOIt _

....- ' ...I,.;,ltKl/çOMlIlllJ/IUI401ll1Ilio----------

~CnmfssAo da Organ1zaçRo doS poderes e Sistema de

e? Senador '!lI! VIANA

Governo

Acrescente-se Parágrafo ~nico, ao Art. 26, do Anteprojeto da Sub
comissfto do Poder Executivo:

Art. 26 - ..•.•...•.•..•....,..............•...

Parágrafo ~nico - A mensagem mencionada no caput
deste artigo deverá ser votada e aprovada pela Câmara dos Deputados,
para ser convalidada a exoneraçfto do Primeira-Ministro.

Pa,ágrafo ~nico - Não perde a imunidade parlamentar
o congressista nomeàdo Ministro de Estado, devendo ser convocado o
respectivo suplente para a vaga decorrente daquela nomeação.

JUSTIFICAÇAO

A justificação está no próprio texto.

JUSTIFICAÇAO

Mesmo exigida a audiência do Conselho da República
n~o deve ser admitida a iniciativa do Presidente da República pa
ra a exoneraçfto do Primeiro-Ministro.

~ 'LINÁ'no/coNlldo/IUICONlldo,----------__,

ComissRo da Or aniza ão dos Poderes e Sist. de Govern

Ant~

Públ!

redação ao inciso VII, do art. 22 , do
do Poder Judiciário e do Ministério

Art. 22

Dê-se a seguinte
projeto-da Subcomissão
co:

Nos termos do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituin
te, venho apresentar a seguinte Emenda ao Anteprojeto da Subcomis
são de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público:

r:-r--------------- TEXTO/olUSTII'ICaçio----------------,

r------------- I ....-------------- EJ""-- .....J) EMEI'IDA

3OQ837-1,

sugrimem-se no item 11, do Art. 30, do Anteprojeto da SubcomissAo do
PO er Executiv~xpres~ap6sa apreciaçfto do Presidente da
República".

e? Senador LUIZ VIANA

1':"1;--------- '&..IIÁMO/COMI..lo/.UlCo*..Io--- ~

Comisslo da Organizaçlo dos Poderes e Sistema de
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Inciso VII - A aposentadoria com vencimentos integrais, será
compulsória aos setenta anos de idade ou por invalidez comprovada
e facultativa aos trinta anos de serviço, após 5 (cinco) anos de
efetivo exercício na judicatura.

............................................................................................................

Parágrafo 62 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUS T I F I C A T I V A a) .•..••.••••••••.••••••••••.••••••••••••••.••••.••••

A redução desse prazo para 5(cinco) anos estimulará mui
tas pessoas competentes a entrar na carreira, o que será de gra~

de proveito para a sociedade.

tos por um colégio eleitoral constituído de 2 (dois) representantes

de cada Federação com sede na Região do Tribunal, escolhidos pelas

respectivas diretorias.

A exigência de dez anos de efetivo serviço na
ra para a aposentadoria aos trinta anos de serviço é um
lo para aqueles que já contam com trinta anos ou mais de
serviço.

judicat~

desestímu
tempo de

b) os classistas e seus respectivos suplentes, elei-

JUSTIFICAÇAO

~ AUTOIa. DEPUTADO CONSTITUINTE M!RIO LIMA

W 'LlfÚ"lO/C:OMllllo/auacolllluio

CORGANIZAç!O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

Só se justifica a escolha pelos Sindicatos, quando se

trata de classista que tem assento nas Juntas de Conciliação e Jul

gamento, conforme ~ -próprio Anteprojeto.prevê no parágrafo 72 do a~

tigo 35.

Quando se trata da 21 Instância--da Justiça do Trabalho

a escolha cabe às entidades sindicais de 22 grau, as Federações.

I!J
Nos termos do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte,
venho apresentar a seguinte Emenda ao Anteprojeto da ~ubcomissão de
Organização do Poder Judiciário e do Ministério público:

Daí a nossa Emenda, que estabelece a escolha por colé

gio ele i toral formado de representantes eleitos pelas Diretorias das

Federações sediadas na Região do Tribunal.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 89, do art.

35, do Anteprojeto.d~_Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
público:

Estabelece ela, também, a eleição de um suplente para

cada classista, cuja necessidade é imperativa.

Art. 35

Parágrafo 89 - Os representantes classistas tem
porários serão eleitos por um perIodo de 3(trés) anos, permitida ree
leição por igual prazo, e, após, a diplomação, serão empossados pelo
Presidente do respectivo Tribunal.

doDê-se a seguinte redação ã alínea ~,

blico:

Nos termos do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constit~

inte, venho apresentar a seguinte Emenda ao Anteprojeto da Sub

comissão de Organização do Poder Judiciário e do Ministério Pú-

r-------------AIJTOII--------------
Constituinte Mário Lima _~l §EJIIIEIIIDA

r:-r---------I'LIIfÁIIIIO/cOlllllio/IUKOIIII••lo ~

da Organiza ão dos Poderes e Sist. de Gove~no

r:-r-------------__ TUTO/olUSTI'ICAÇio ...,

A permissão de reeleição sem restrições abre ca
minho para que novamente se candidate aquele que teve um bom desempe
nho.

~ preciso garantir a reeleição dos bons represe~

tantes classistas, porque a substituição dos maus já está assegurada,
uma vez que, terminado o mandato, haverá sempre uma nova escolha peló
colégio eleitoral, a qual certamente não recairá sobre aquele que te
ve um mau desempenho.

~ 'UTO' -'
Deputado Constituinte MARIO LIMA

""' TEXTO/-.lUSTI ..1CAl;i.o ....,

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 62 do art. 35 do

Anteprojeto da Suqc9~issão do Poder Judiciário e do Ministério Pú

blico:

parágrafo 29, do art. 35, do Anteprojeto da Subcomissão do Po

der Judiciário e do Ministério Público:

Art. 35

Parágrafo 29

a)

b)

c)

d) - Os classistas e seus respectivos su-

plentes, eleitos por um colégio eleitoral constituído de 2(dois)

representantes de cada Confederação, escolhidos pelas respecti-

vas Diretorias.
JUSTIFICAÇÃO

Pela metodologia adotada pelo Anteprojeto,

Art. 35 - •........•...•..•••.•..•.........•.•..•..••. os Classistas terão que ser eleitos por um colégio eleitoral fo~



m. Comissão daOrganização dos Poderes e Sistema de Governo •

mado pelas D~retorias das Confederações. Esse processo apresen-
DEPUTADO ARNALDO MARTINS

ta sérios inconvenientes, cons~stente na desigualdade do número
r---------- PLE.....fIlI0/ço.. lI.io/.uaeO.I..io

de Diretores das Confederações, o que poderia ser obv~ado somen

te se for dado apenas um voto a cada Diretoria.

Entretanto, sendo assim, é muito melhor

instituir um colégio ele~toral formado por número igual de re

presentantes de cada Confederação. No caso, suger~mos 2 (dois )

Emenda substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão do Po~Judi

ciário e do Ministério Público.

representantes, para garant~r maior democrat~zação da represen-

Com a aprovação desta emenda substitutiva, o artigo que trata dos
direitos dos membros do Ministério Público deve ser suprimido.

tação.

Além disso, propomos a eleição de um

plente para cada titular, cuja necessidade é imperativa.

su-

Art. - 05 membros do Ministério Público terão 05 mesmos direi
tos,. garantias, vedações e deveres fixados nesta COr1st!
tuição para 05 Magistrados.

JUSTII"ICAÇI1D

Constituinte Deputado MARIO LIMA

Por que somente direitos e garantias para 05 membros do Ministé
rio Público ?

Assim como, no Art. 82 do Anteprojeto são dadas todas as garantI
as aos membros do Ministério Público e no Art. 9º deixa de haver todas
vedações previstas para 05 Magistrados, co~ essa nova redação do arti
go 8º e a supressão do 92 , parece-me que o problema fica solucionado .

DE
r---------- 'LI..A'lIto/cOMlStio/IUICOllll ..io----------

P: CDMISsAo DE ORGANIZACAo DOS PODERES E SISTEMA
..,.......LlIJ:=w.. T[XTO/~usTlfleAçiD---------------__,

Nos termos do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, venho apresentar a seguinte Emenda ao Àntéprojeto da
Subcomissão de Organização do Poder Judiciário e do Ministério Públi
co:

Dê-s~ -s seguinte redação ao parágrafo 7 2 , do art. 35,

do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Púolico:

DEPUTADO ARNALDO MARTINStJr------- )I-I
L!J '1.I."'IIO/CO.. I...O/II.I.COlll.II1o,---- ] ,"AnD""'lê amssJlo DA OOGI\NIZJ\ÇJIO DOS POOERES E SIS'IDIA DE 00'JEIm . ............

Art. 35

Parágrafo 72 - 05 representantes classistas das Jun 
tas de Conciliação e Julgamento e seus respectivos suplentes, serão
eleitos por um colégio e1eitoral constituido de 1 (hum) lepresentan_
te de cada sindicato com sede no território de jurisdição da junta,
eleito este último pelos respectivo~ associados.

JUSTIFICAÇAo Emenda aditiva ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Exe=uti-

A metodologia estabelecida no Anteprojeto, para a es
colha dos representantes classistas nas Juntas de Conciliação e Jul
gamento cria confusão, porque prevê una eleição geral deles ~or to
dos os associados de todos 05 sindicatos com sede no território de
jurisdição da junta.

Na cidade de São Paulo, p~r exemplo, isso pruvocaria
uma balburdia, porque teria ~ue ser feita, para cada caso de vaga

nas Juntas daquela cidade, que ocorrem cunstantemente em face de
haver dezenas de Juntas, a mobilização de milhares de sindicatos
para a votação e todas as demais providências da eleição.

vo.

Art. A Procuradoria Geral da República, órgão diretamente
subordinado ao Preside'lte da República, compete' re
presêntar judicial e extra judicialmente a Uniãoj r~

presentar a Fazenda junto ao Tribunal de Contasjexe~

cer as funções de consultoria jurídica do Poder Exe
cutivo e da administração em gerai; e promover a co
brança da dívida ativa da União.
Parágrafo único - D Procurador Geral da República s~

rá nomeado dentre advogados de reconhecido s~

ber jurídico e conduta ilibada.

De acordo com a nossa proposta, cada sindicato faz
organizadamente a' mobilização dos seus associados para a eleição
de representante que integrará o colegiado eleitor 00 classista
que será nomeado.

o processo é mais simples, não cria confusão e é tão
legítimo como o previsto no Anteprojeto.

JUSTIFlCAÇ1-10

Há necessidade de que essa "'comissão faça referência ao
"Procurãdor Geral da República", a fim de ficar bem explícita a dife
renciação'existente entre o citado cargo e o de Promotor qeral de Ju~

tiça, porquanto que, as atribuições de ambos saa exercidas, atualmen
te, por um só (Procurador Geral da República).

Além disso prevê a eleição de Suplentes, um para ca
da titular, o que é indispensável, evidentemente.
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JUSTIFICAÇl\O

1":"1---------------- lUTO/.lUSTlfIClÇio --,

inciso - as causas qãe 1envo vem dire1to5 e J.nteresses das populações
1ndígenas.

~
~

Senador HUGO NAPQLfAO

"Redija-se,da seguinte forma, o artigo 44: Artigo 44 - os

membros do Ministério Público, aos quais se assegura independência

funcional, terão as mesmas garantias e vedações constitucionais, bem

como, vencimentos e vantagens conferidos aos magistrados e paridade de

regimes de provimento inicial na carrei~a, com a participação do Poder
Judiciário e da Ordem dos Advogados do Brasil, promoções, remoção,

disponibilidade ~ aposentadoria com a dos Orgãos Judiciários

corespondentes."

I E<rn-/ !"----'~----
300847-9

Aos Juizes _federa1S compete processar e Julgar em pr1.meJ,.ro
grau:

Art. 24

L!J'------------- aUTOItc: BENEnITA DA SILVA

r.-r----------- 'l.IUIUo/colru.a1o/all.coMIUio,- ---,

COMISS!O DA ORGANIZAçAO DOS PODERES E SIST. DE GOV

Acrescenta um J.ncJ.SO ao art. 24 do anteproJeto da St:lbconu.ssâo do
Poder JUd1c1ãrio e do Min1stér10 Püb11co:

Senador HUGO NAPQLf~O

A alteração justifica-se, para tornar claro, que em nível

de Legislação infraconstltucional, o estatuto de cada classe terá

pormenorização própria.

JUSTIFICAÇAo

(>jr---------------AtlfOa

ê

Entende-se que a Just.1ça Federal é o órgão maa s adequad
o para conhecer

e proce:sar as _causas que da aern zespeato aos dire1tos e J.nteresses das
populaçoes ~nd1.genas. Por um lado, h1stor1carnente tem 51do a üm.âo a

encarre:ada de zelar por estes direitos e anberesaan _ em concepção
que est~ sendo ~reiterada no texto e specâ ãa.co da subcoma s sãe dos Negros,
Populaçoes IndJ.genas, Pessoas OefJ.c1.entes e MJ.norias S d
P d • en o a. JustJ.ça
..e eral aquela a que se comete o Julgamento das causas ern que a umêc

e J.nteressada, 51.m1.1armente a ela deve ser ass1.nalado o processamento
e ~ulgamento das causas que versem sobre dJ.reJ.tos das popuía'"õe ~ d--
genas. .. 5 a.n J.

Por outro lado, a prôpr-ae tradl.ção da JUst1'"a Federal, no
d .. conhec1.mento
estas causas, torna-a maas afe1ta a tais questões e, por 1550, maas

(lc~ssivel às própr1.as comun1dades indígenas..

Alem di~so, o cometimento desta competênc1a à Just1.ça Federal eV1ta. a
dispersa0 de esforços e entendimentos Jur1sprudencl.ais contr1.buindo
para a uniformização da Jurisprudêncl.a sobre a matéria:

EMENDA N~

Fica suprimida a a l rnea C do inciso 11 do artigo 2~(Seçã(). I

do capitulo I)

JUSTIFICACI\O

Dê -se ao artigo 53 (capitulo IV das disposições transit~

rias) a seguinte redação: 11 artigo 53 - os membros do Hinistério Públ.!.

co Federal e do Ministério Público dos Estados que estiverem na ativi

dade quando da promulgação desta Constituição poderão optar por

integrar a carreira jurídica de representação judicial da respectiva

unidade federativa, no prazo de 60 dias a contar daquela data 11

A eliminação da referência, desnecessária, porque já se

encontra devidamente regulada, naquele estatuto se compõe para que a

nova Constituição seja uma verdadeira Carta Magna, e não um código.

A materla de incompatibilidades e empedimentos com relação

ao exercício de advocacia não é de índole inconstitucional, mas aS5unt~

como sempre o foi tratado no estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,

tanto assim que n~nca foi objeto do ~lenco de votações a que está

submetida a magistratura em nenhuma das anteriores Constituiçõe~ Brasl

1e I r a s ,

~'

~
(;2'- -----

..... -'_.0100 .....,,-- _

~ Senador HUGO NAPQLf~O

~r_-------- 'LCHÃI\IO/eoul=sÃO/CUlc:OUIUio,----------''--,

omissão de~Organização dos Poderes

JUSTI FI CAçA0

JUS T I F I C A T I V A

Substitua-se no Anteprojeto Constitucional da
Subcomissão QO Poder Legislativo, o párágrafo 3º do artigo 3º a expr~s

São" com dois suplentes" por" um suplente."

A razão para esta emenda encontra-se fundamen 
talmente o fator complicat6rio que ocorrerá para os eleitores e para
a apuração dos votos quando das eleições para o Senado Nacional.

A emenda visa a dar tra~amento isonomico aos membros do

Ministério Público Federal e dos locais, ensejando-lhes a mesma esp~

eie de opção.
Com a vedação de atribuição a qualquer dos Ministérios

Públicos, da representação judicial e da Consultoria Jurídica das

pessoas Jurrdicas de Direito Público, é mister que se dê a todos os

respectivos membros a mesma oportunidade de optar, inclusive por

vocações e consequente melhor desempenho por aquela-s outras funções,

o'que atende os interesse público,
Outrossim, substitui a expressão 11 em exercício ",

tecnicamente inadequada, eis que não abrangeria os que estivessem de •

férias ou de licença na data de promulgação da Constituição, por, .
11 em atividade II isto é:- na ativa, que é, ostensivamente, o proposito

do'dlspositivg.

rrr--- AUTDII

~YIBDD ISRAEL PINHEIRO FILHO
_____. ru:"Ãnll:oIec.loll:õsiu/J>VdCO!.lIS5ÃO

~OMI~SAO DA ORGA~IZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO)
,.", TCXTO'olu:ntrlçAç;.o----__

r-=:l
~

~------------____f_+I----·---------------
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P:COMISS~O DA ORGANIZAÇ~O aos POOERES E SISTEMA DE GOVERNO
= TEXTO/JU!;llFtCI\ÇllO _ ----,----
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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 pode;. Assim, as ele1ções diretas para Presi
dente e Vice-Presidente da República devem se realizar em 1988.

f!1 AUTO"

~ Constituinte VASCO ALVES

tJ AUTO.

~Constituinte VASCO ALVES

Substitua-se no Anteprojeto Constitucional da
Subcomissão do poder Legislativo, no artigo 22, parágrafo 22, a expre~

são " menos de B"para " menos de 3 11 e suprima-se a expressão de " mais

de 60 Deputados "

JUS T I F I C A T I V A

Não é justo que Estados que tenham alta densi
dade populacional sejam penalizados pela ausência de representantes ,
na Câmara dos Deputados em número adequado, assim como Estados com
baixa população enco~tre pUlveri~ação na sua representação na Câmara

dos Deputados.

, 1

____________,.- AutOft--------------

f=PEPUTAQO ISRAEL PINHEIRO FILHO
r.l'---------- ru:tlt.'llo/ct.),l,I!.~iu/S'MCOj,\l:.'í.o

COMISS~O DA ORGANIZAÇAO DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO
r:-r TcnO/"uliTlflellçi.o _

Suprima-se no'Anteprojeto Constitucional da
Subcomissão do Poder Legislativo, no artigo 14 inciso I a expressão
onde 11 Prefeituras das Capitais

JUS T I F I C A T I V A

Tendo-se em vista que a função de prefeito
das capitais é hoje motivo de eleição direta, não se justifica es
te artigo 14,

-----------------------

11-1'I..r.MAfUO/COW,SSiO/SU.CO'lISd.O-----------,j 300854-1f:COMI SSM DA ORGAN. DOS PODERES E SI STEMA DE GOVERNO ,

= t~XTQ/~usTI'te ..çiQ--~--------------

11-1L!J ,.Lt.uIllo/eo"'lssio/$\laeOM"sio------------;1 300855·0
C....'.-:C;.:O.;cM;:.Ic..SS.-:Ã.:.;O-:..DA;.;..;O.-:R.:.:;G.:.;•.-:D.-:O.-:S-:..P.:.;OD:.:E.-:R.:.:;E.:.:;S_E=--:S.-:I-'-5.:.T.:...• .-:D:.:E.-:..:;G.:.OV.:..;E:.:;R.::..N;:.O__--',
= Tt.:Jl'TO/.llJST1PlUçlo --- -,

Dê-se ao art~go 5q do anteprojeto aprovado pela Subcomi~

são do PODER EXECUTIVO, a seguinte redação:

"Art. 5. O mandato do Presidente da República é de qU!
tro anos, vedada a reeleição."

JUS T I F I C A ç Ã °
Vivemos uma nova era, quando a normalização democrâtica

requer medidas efetivas. Assim~stamos apresentando emenda alter3!
do o anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo naquilo que àí~

corda dos princípios da verdadeira democracia ou a eles dâ entendi
mento diverso da pretensão nacional, ou seja, um mandato presidenc!
aI de cinco anos.

i'
i

_________1

[!J &'1,11'0"ê= Constituinte VASCO ALVES

=---------------TUl'Q(oIUSllne..çic- -,- ......

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público, o seguinte artigo:

"Art. Os crimes contra a administração pública e.
qualquer esfera de poder, serão apurados e

julgados por Tribunais ~om participação da sociedade c!
vil, na fOrma que a lei estabelecer."

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela
do Poder Executivo, na parte relativa às Disposições
rias, o seguinte artigo SO e seus parágrafos:

5ubcom1ssâo
Tran s i tó- JUST·IFICACÃO

"Art. SO Ficam convocadas eleições para Presiuente e
Vice-Presidente da República para o dia lS

de novembro de 1988.

§ 1. As eleições a que se refere o caput deste artigo
serão realizaaas por voto d1reito e sufrágio un!

versal de todos os cidadãos.

2q A posse do Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica eleitos em lS de novembro de 1988 ocorrerá

a lS de fevereiro de 1989, quando se extinguirá o ma~

dato do atual Pres1dente."

J U 6 T I F I C A ç Ã O

A maioria do povo brasileiro concorda hoje que torna
se imprescindível a Nação encontrar-se com si mesma, e que isso

A participação da sociedade civil na apuração e julga
mento dos crimes contra a adm1nistração pública permitirão que tais
processos adquiram a indispensável transparência e passem a servir
de exemplo para os demais administradores públicos. A impunidade
de muitas denúncias' nos últimos anos permitiu que a prática da cor
rupção se d1sseminasse em diferentes esferas de poder, e os I pouco~
processos levados adiante tiveram julgamentos que desagradaram a
opinião pública nacional, na grande maioria dos casos. Para evitar
a continuação dessa situação que a todos preocupa, torna-se necess~

ria a partlclpação direta da sociedade civil na apuração dos crimes
contra a população brasileira.
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I" ~mu,",n" V""CO ACnes - 11 """"1
m .l.ldl'llQ/CO..153iO/.UICON.'SÁO-----------

1
300857-6

C:COM1SSAO DA ORG. DOS PODERES E S1ST. DE GOVERNO .

Complementares ou Ordinárias, na forma que a lei estab~

lecer."

r:-r TIXTO/olUSTIP'ICAÇio ------,

J li S T I F I C A ç À O

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão

do Poder Judiciário e do Ministério Público, o seguinte artigo 14
e seu parágrafo único, renumerando-se os subseqUentes:

"Art. 14 A Lei Orgânica do Poder Judiciário criará
cargos de juízes togados, com investidurat~

porar~a, eleitos pelo povo, para decidir, através de
Conselhos Populares, questões cíveis e criminais.

A participação democrática e direta da população em t~

das as instâncias e esferas do Poder Público, só vem corroborar no
sentido do avanço da organização democrática da população, possib!
litando um coletivo de eleitores iniciar proposições, selando o co~

promisso do Poder Legislativo com a permanente defesa das causas po
pulares.

parágrafo·único. ~ lei criará Juizados Populares co~

postos de juízes com formação técni
co-jurídica ou leigos." -

J li S T I F I C A ç Ã O

tJ Constituinte VASCO ALVES ~
~

A vitaliciedade inobstante seja considerada pela dou
trina tradici?nal como garantia dos magistrados, se traduz, na
verdade, em fator de acomodação. A investidura temporária permi
tirá que se faça, dentro de determinado lapso de tempo, a presta
ção de contas, pelos juízes, de suas atividades judicantes. -

,..,., TEXTO/olUSTlfICAÇio -,

Acrescente-se ao artigo 24 do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, o seguinte
§ 1 9 , renumerando-se os subseqUentes:

Os juízes leigos aproximarão a justiça dos ideais pop~

lares, uma vez que não estarão adstritos aos formalismos, adequa~

do a lei ao ideal de justiça.

"§ 1 9 A lei estabelecerá medidas que objetivem a part,!
cipação pàpular direta na administração da Just,!

ça e no Julgamento das contas dos agentes da administra
ção pública." -

J li S T r F r C A ç À O

~.-- TIXTO/,WSTlflCAÇÃO-----------------,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público.,. o seguinte artigo 43, ren~

merando-se os subseqUentes:

A participação popular é a única maneira de assegurar a
transparência da ação da Justiça e dos administradores públicos, ~

vitando a impunidade tão comum em nossos dias. Participando da ad
ministração da Justiça e da fiscalização das contas dos agentes da
administração pública, a população terá condições de fazer urna ava
liação desapaixonada e isenta dos atos praticados.

"Art. 43 O Mini9tério Público, instituição autõnoma e i!!
dependente, ê órgão do Estado encarregado de

fiscalizar e promover o cumprimento da Constituição e das
leis, zelando pelo bem-estar coletivo."

J li S T I F Í C A ç À'O

Compete ao Ministério Público peticionar junto aos Trib~

nais quando qualuqer dos poderes, por ação ou omissão, v~er a violar

disposição de lei, não podendo, por sua natureza e função, esse po
gão vir a sofrer qualquer forma de subordinação. t: Constituinte VASCO ALVES

Itl.tNAIIIO/C01IfSSÃo/IUICOAtISSio- ---,

t:COM1SSÃO ORG. PODERES E S1ST. DE GOVERNO

~
~

,..,., TlP;ITOlolUSTl'Il:AÇio ~

Legislo!
proje-

"Art. 28 B facultado aos Poderes Executivo e
t~vo Fealizar consulta popular sobre

,tos que houverem recebido veto ou sanção.

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
do Poder Legislativo, o seguinte artigo 28 e seus parágrafos:

,..,., PLIMA"lIO/CONISSÃo/'u.cQlIUllSio----------,

,\1ITO.--------------] §
f!J Constitu~nte VASCO ALVES EMENDA

300859·2
COM. ORG. DOS PODERES E S1STE~~ DE GOVERNO

=.-- TEllTO/oIU'T"'t.lç.io-----------------,

sanção

do L~

mínimo,
§ 19 Quando a proposta de consulta se originar

gislativo, deverá ser subscrita por, no
um quinto dos membros das Casas Legislativas.

§ 29 A decisão da consulta prevalecerá sobre a

ou veto."
g gar.antida a iniciativa popular na elabor~

ção àe emendas à esta Constituição, de Leis
"Art. 21

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
, do Poder Legislativo o seguinte artigo 21, renumerando-se os subs~

~ qUentes:
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,- AUTOIt_"'- -,

Inclua-se, no Capítulo referente ao Processo Legislat!
vo, o seguinte dispositivo.:

SUECOMISs$D 00 PODER LEGISI..ATIVO 1'I:XTO/olIJSTI"ICAÇÁO----------.-------,

.,- "l.EIU"lO/cO),l\ssio/sUICOtllllS'io- _

tJCOMISS1l0 DA ORGANIZAÇ1l0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

t:Deputado ADYLSON MOTTA
JUSTIFICAÇl\.O

Urna consulta popular, sem qualquer dúvida, tem poderes
infinitamente superiores à sanção ou veto de qualquer matéria por a
gente da administração pUblica, cabendo à constituição assegurar e~

se direito à população, impedindo desta forma a prevalência de deci
sões autoritárias e despóticas.

"Art. Fica expressamente vedada a expedição de

decreto-lei."

r:;,---------------- TUTO/olUSTI'ICAÇio-----------------,

Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão
.do Poder Legislativo, o seguinte artigo 49 , renumerando-se os su~

seqUentes:

tJ Consti tuinte VASCO ALVES AUTOA

r:;,---------- 'LENAfIIIOICONlssÃO/auacOM"sio---------_--,tJ CONlSSÃO DA ORG. DOS PODERES E SlSTENA DE GOVERNO

~
~

JUS T I F I C A ç li O

O decreto-lei é ato arbitrário que se reveste de forma
legislativa, servindo para o mandante nas ditaduras e regimes autor!
tários fazer valer sua vontade sem auscultar o Parlamento.

~ ato que violenta, pols, os mais comezinhos princ!
pios do ideal democrático, sendo oportuno, por ocasião da Constitui~

°te, escoimá-Io expressamente do elenco de nossos atos legislativos •

"Art. 4 9 Aos representantes de entidades democráti-
--caso de reconhecida representatividade, é

assegurada a utilização das tribunas das Casas Legisl~

tivas federais, estaduais e municipais, na forma est~

belecida por lei."

SOBCCMISSÃO 00 PODER r.mISI..ATIVOI!.J TIXTO/olU'.,.'ICAÇ;.O ...,

r71r---------- 'LUAIlIO/CON.UÃo/.u.COMI.do --,

COllIJ.ssão da organização dos Poderes e Sistema de Governo
JUS T I F I' C A ç Ã O

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:
Nos dias atuais, nem sempre é possível aos representa~

tes de entidades democráticas, de reconhec1da representatividade,
apresentar suas propostas ou defender seus direitos da tribuna
das casas legislativas. Quando conseguem falar, isto ocorre em
sessões especiais, mas o freqUente é o apelo a parlamentares para
leitura de documentos, o que nem sempre é possível. Este tipo de
permissão ora proposto, garante a democratização das Casas Legi~

lativas.

"'Art.
c i.ona I Constitwnte

Nas sessões extraordinárias da Assembléia Nª
não será devida a ajuda de custo."

l!J Constituinte VASCO ALVES AUTO'
Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

"Art. Cada parcela de 500.000 habitantes assegurará
uma vaga de Deputado Federal, garantido' o mínimo de quatro por Uni"
dade Federada."

é= Deputado ADYLSON MOTTA

r;f=====:"";;;-=--==::"':=====- TUTO/olUllTl'ICAC;io- .,

--------------AUTO.-- _

II~Ir.-r----------,LI:.""10ICO..ISs.iol.u.CO.I..ÁCl ~ 300866-5

'-:==~:_::::"==7.':::==::~~~~=~~=~-_--.J

11_1
~l...•....:C:.:O:.:l>.:.Il:.S:.S:.:.Ã.:.O....:D.:.A.:.._.O:..:R.:.G.:.._.•....:D.:~:..:~_...:~_'oO_/~_cE_·'_;_~o_~_'"_~_'o_·S_"~_~_oT-_-E_-MA_-_'-:..:-.:D~E~~-G:..:-O:..:-V_-E.;.-:..:RN~~O~~~~~~) 300863-1

~ TiEX1'O/olUSTl'U:AÇio----------------..,

Acrescente-se ao art. 35 do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão do Poder Legislativo. o seguinte parágrafo único:

"Parágrafo único. No caso de omissão do Legislativo, o
Tribunal de Contas poderá propor a

ções visando a p;oteger o interesse público e a lisura
administrativa."

t:oe~utado ADYLSON MOTTA

r71---------- 'LEHÀJlIO/cONISsÃO/cu.CO.. llISio ......,

• COMISS1l0 DA ORGANIZAÇ1l0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
SUBCOMISSIlD 00 PODER EXEaJl'IVO

-

~
~

JUS T I F I C A ç Ã O Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

o controle externo das contas dos poderes, em todas as
suas esferas deverá ser realizado pelos Tribunais de Contas que. i~

clusive, poderã~ buscar o Judiciário, com o intuito de efetivar' tal
controle.

"Art. O atual mandato do Presidente da R6pública
encerrar-se-á 180 (cento e oitenta) dias ap6s promulgada a nova Con~

tituição.

Parágrafo únicq. Serão realizadas eleições para ere
sidente e Vice-Presidente da República, pelo voto direito e secreto,
60 (sessenta) dias antes do térmi~o do mandato a que se refere este
artigo. "
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• JUS T I F I C A ç A o

A crise econômica, o drama social, a inação administr~

tiva são fatos not6rios. 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 po

líticos e administrativos do País. Tal indefinição é, assim, uma cl~

ra ameaça aos trabalhos da Constituinte. E a forma de dirimí-la é a

determinação do prazo do ãtual mandato do Presidente da República,

o que é objeto desta sugestão.

JUSTIFICATIVA

A emenda objeti va:

a) ampliar o poder de iniciativa dos parlamentares;

b) induzir ao aprimoramento dos processos de planejamento e
da execução da despesa pública;

c) não surpreender o Tesouro Naciona1 com novos encargos;

d) pennitir, quando da apreciação do Orçamento e na medida

dos recursos disponíveis, a adoção de criterios racionaís
no estabelecimento de prioridades.

(fl DASO COIMBRA

AUTOR-------------")

~I-ItJ COMISSÃO OA ORGANIZAÇ~~L~;.;;~~~~u~,·~';~;E-M-A-DE-G-O-V-E-R-NO-----.., 300868-1

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIARID E DO MINISTERW PUBLICO
f:'1~====c...::.::.......-'-"..:....-'-=-=..:....--- TCltiO/./f/SrlflCAçAO------ .-------,

li] AUTO"t Cons't'í tumte ANTONIO CARLOS KONDER REIS ~
~

~dite-se, ao artigo do anteprojeto, o segúinte par!

grato:

"I 36 - A assistência judiciária de que trata o in

ciso XXX, ~este artigo, será prestada, nas jurisdições da União, -dos

Estados, dos Terri~6rios e do DIstrito Federal, por defensores públi

cos organizados em quadro de carreira, na Procuradoria Geral da Assi~

tência Judiciária, de conformid~de com o que a lei estabelecer."

JUSTIFICAÇAO

A presente proposta visa instituir, constitucional

mente, a Procuradoria Geral da Assitência Judiciária, com a finalida
de de oferecer garantia maior à prestação desse importante serviço p~

blico, já que deve ser obrigação do Estado prestar assistência judic!

paria gratuita aos necessitados ou carentes, isto é, àqueles que, em
bora possuindo um direito a ser preservado, não podem defendê-lo pelo

simples fato'de não possuirem condições financeiras para tanto.

Entendo que a assistência Judiciária não deve estar

vinculada ao Ministério Público, em razão de sua atuação marcada pela

acusação; de igual modo, não deve estar vinculada à Procuradoria Ge

ral do Estado, vez que esta sê destina a defender os interesses do

Estado e não do indivíduo; por fim não deve a assistência judiciária

estar sub~rdinada ao Poder-Judiciário, já que contraria a postura na

tural do 6rgão julgador, de total equidistãncia das partes em litígio.

~ exatamente por tudo isso que proponho o presente

~ artigo, através do qual procuro instituir a Procuradoria Geral da As-

sistência Judiciária que, entretanto, será disciplinada através de

lei ordinári~.

Ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. (III~):

Acrescente-se na seção VIII, do CapItulo" Do Poder Legisla

tivo" o seguinte artigo:

"Artigo - Lei Complementar disporã sobre a elaboração e exe
cução de Planos Nacionais de üesenvotvmento , de duração trienal,os quais estabe

lecerão percentuais da receita ordinãria da União, dos Estados e dos Municípios

para aplicação obrigatória nos setores da Educação, Saúde, Amparo ao Menor Caren

te e Desenvolvimento Re!lional".

JUSTIFICATIVA

Hâ, na Assembléia Nacional Constituinte, uma justificada e

nobre tendência de se fixar vinculações orçamentãrias para assegurar recursos de!

t inados a atender investimentos publicos em ãreas, setores ou proqramas de vital
importãncia para o país.

Ocorre. porem, que uma Nação jovem e em desenvolvimento como

a nossa defronta-se com uma real i dade que, não raro, revela pronunci adas vari ações

no que toca ã necessidade de recursos para atender ã solução de seus mais graves

problemas.

Assim. serã temerãrio estabelecer, na Constituição, as vincu

lações de receita,.seja a nível federal, seja a nível estadual ou municipal.

De outra parte, são tantas as propostas de vinculação que

corre a Assembléia o risco de, se atendê-las, ultrapassar os cem por cento.

Por último, ê imperativo reconhecer que a materia deve ser o~

jeto dos Planos N.acionais de Desenvolvimento. _

,.".,--------------- TUTO/~u'Tll'rCAC;io---------_------,

fi "UTOI!:

~ Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

""' TUTO'..USTlfIC ...çio ---,,-_-,

Ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. (IJI-A):

tons tt tumte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

{!J 'LtNAIUO/CO"ISSÃo/IUICOlil.uio

QJMISSÂQ DE ORG1\NIZAÇ1\D 005 mDERES E SI5'J.'E2.lA DE 00VE1Nl

~
~

Dê-s!! ao artigo 25 a seguinte redação:

"Art. 25 - A vigência de lei de origem parlamentar que aumen

te a despesa e ~ondi ci onada ã consi gnação no Orçamento Geral
da União dos recursos indispensãveis ã sua execução."

Ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciãrio e Ministério

Público (IlI-c):

I - nos artigos 13 e 14 exclua-se a expressão: "que encaminh-a

rã ao Poder Legislativo";

rI - aos mesmos arti gos acrescente-se o segui nte paragrãfo.
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"§ - A proposta orçamentãria serã, no prazo estabelecido em

lei, encaminhada ao Poder Executivo para o fim de compatíb'rl i zâ-La com a receita

global prevista e rncluf-La no projeto de lei do Orçamento geral da União";

JUSTIFICATIVA

'--'--C-o-n-s-t-i-t-u-,-n-te-A-t-n-O-N-I-O-C-A-RL-OS·UKÕN.7D;;;E;:;R:;-;RE=I"::S,..-----------,

A emenda vi sa harmomzar o pri ncipt o da i ndepe~dênci a fi nancei

ra do Poder Judiciãrio e do Ministêrio Público com aquele da unidade e univers~

lidade da lei de meios.

Sem esta ressalva, ao contrãrio da independência, o que se al

cançara e o conf l i to e, por via de consequência, o caos.

Ao Anteprojeto da Subcomlsslo do
Poder E>:ecut 1\10:

D@-se~ ao AnteproJetor a reda~~c

sequinte:

"(:AP:tTULQ.

DO PODER EXECUTIVO

SECl'IO I

DO PllESIDENTE DA REPúBLICA

..

"",..- TUTO/ollJSTIP'ICAOio-----------------,

JUSTIFICATIVA

Ao Ànteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. (IH-A):

Suprima-se, no inciso_!lI do ~rt..__ IO_! a expressão "dos Mini!

tros do Tri bunaI de Contas da União". 111 - ser maior de trin~a e cinco anos;

b 11 I ti a! dVo nâ'o incor.rer nos casos de inelec,;-
~ prev.slOb nesta Conslllui~;D.

Art. 30. - O mandato do PresIdente. de
cinco anos, vedada a reelelç~o.

Pará~rafo único - 'Substltu, o Preslden
te~ em caso de im~edimento e~ no caso de va
c3rcia alF a pos~.~ do novo presidente e t e r t o ,
o rres,dente da Camara dos Qeputados.

Ad.-"2o. - 510 condições d;"-';ieq"'b-ii"'da
de para Presidente da República:

I - ser b,." .. i l e l r-o, nat·o;

• 11 - estar no exerc~lo dos d,reitos po
1ft ICOS;

Art. io. - O Presidente da República re
e r-euen ta a Repl.!b 1 i ca Federat J va do Bras i 1 e
~arante a unltiade nacional ~ o llyre exerc{
CiO das Institui~ões democráticas.

~
~

Constl tuinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS

~ 'L,.,"oI".",iol,""o.,.. io
OJ/1Issh> DE ORGANIZ1\Ç1iO OOS PODERES E SISTEMA DE GJ\IEIllIO

r:-r--------------AUTO.'---------------,

A supressão objeto da emenda é imperativa, eis que o § 29 e

seguintes do art. 38, do AnteprOJeto, dispõe, de forma circunstanciada, sobre o

processo de eleição, pelo Congresso Nacional, dos Ministros do Tribunal de Contas

da União. Haverã evidente conflito se mantida, como competência privativa do Sen~

do Federal, a aprovação da escolha dos Ministros da Corte de Contas da União, tal

como consta do dispositivo emendado.

Art. 40. O Presidente da Repúbl ica
ser~ eleito, em lodo o Pa(s, por sufr~qio u
niversal direto e secreto 7 noventa dias an~es

do termo do mAndato presidencial, por maioria
absoluta de vc t o s , eHclu.·dos os em branco e
os nulos.

§ 10. Não alcan",ada a ma r or r a ab-
solutcl, renovar-se-~, até trinta dias depois~
n ~lel~Ho dlrpla, ~ clual somente poder;o con
correr 05 ~Olb candidatos mais votados~

con&.derando-be eleito o que obtiver a maio
r la dos vo t o s , e::r.llJ{dos os em branco e os
nulos.

g 20. A cynuldalura a Presidente
da Replíbll c a somente poderá ser req Istrada
por partido pol(llco, Independentemente de
fI) ,a",ão parrld~r'a.

Constituinte ANTONIO CARLOS KONDER REIS
AYl.~ - O Pre5 i dente da Rep,lbll c a lomará

posse em SE'ssfio do Con~~esso NaCIonal ou~ se
esle n~o esllver reunIdo, peranle O SIJPremo
TrlburiRI Federal.

"" ttxTO/,rU:lTIP'ICAÇio------------------,

Ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo (IH-a):

Acrescente-se ao artigo 39 o seguinte paragrãfo:

Puráqrafo único. O Presldenle da" Repú
blica preslnrá. no ato da posse~ este
Lompromls~o: "Prometo manter, defend~r e cum-
prlr.' Con s t t t u r c ão d a ReJJúullca~ observar a s
&uas leiS, promover o bem qeral rio BraSil,
sustenTar-lhe ~1 un i âo , a InteqrlcJade e a
IndE'p6.ndênCla".

"§ - A oropost~ orçamentãria do Poder Legislat1VO serã, no pr~

zo es tabe lecrdo na lei, encaminhada ao Póder Executivo para o flID de compatibili
zã-la com a receita global prevista e inclui-la no projeto de lei do Orçamento~

ral da União. Esta regra é extensiva aos Estados.

Art. 6o~ - Se, decorridos trinla dias da
d a t a r r xad e pi\l"u a posse, o Prfo~s Iúen t e da Re
pdbllca nSe llvpr, sylvo po~ motIvo ~e far~a

ma t or- ou de d o cn c a , assumido o c ar-e c , e s t e

SEI"i:t· dl?clarac!c, Vi:\U(J 'pelo Tribunal SlJperlor
Eleitoral.

JUSTIFICATIVA

A emenda visa harmonizar o prmcfpto ca lndependência fináncei
ra do Poder JUdlciãrio com aquele da um dade da lei orçamentãria.

Art. 70. - O Prp&ldente da Rep~blica n50
fJoder ..' 'allsent ,,'\r-Sl? do Pr\ (5 ·CJ.em perm I ~são do
Conqre!3~o N..ll:- r cna l , sob 'pena de perda do
carqo.

nrt. 80. - No ~ltimo Rno de mandato do
Pl"esiciente di). R~ptibllca,. serão f'Dtados p,elo
COnqrCLSO NaCional, os LRIJS subs(dios para o
periouo sequinte.

Art. 90. Em CDbO de impedimento do
Presldente da Cãmara dos Oeputados 7 OU de va
cânCia do r~P€ctlvo carQO, serão sucessiva
mente chamados ao e::erc tc io da pr.€s i dênc i a o
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Presidente do Spnado Federal e o Presidente
do Supremo Tribunal Federal.

XXII - ener-c cr- os poderes e~:cepCIOni:\IS,.

na Forma do clrt •••

DAS ATRIBUIÇõES DO PRESIDENTE DA REP~BLCA

Art. 12 ~ Compele ao'Presldenle da Repú
blica~ na forma e nos lJjites estabelecidos
por esta Consl IlUI~fio:

Art. 10 - VaRando o carRo de Presldenle
da Repdblrca, rar-se-~ elel~5o nov~nta dias
de?ols de aberla a vaQa. e o eleito lnlciar~

novo mandato de cInco anos.

Art. 11
pode, desde a
t ;VOl' ou
profissional.

- O Presidente da Rcpúbllca n~o

?ossel" eHercel" mandato leq I ~ la
C·Uii1quer carQO ?úb l I co ou

SECA0 II

XXIII - outorqar condecora~Ses e di&tln
~8e5 honor IficdS;

XXIV eHerc"'r oulras atribull;;ões pre-
vistas nesta Const Ituiçâo.

Par~Qrafo ~nICO - No caso de ~xonera~ffo
da Primeiro MInIstro,. ou se lhe for aprovuda
pela C~mara do~ Dpuutados rooçio d~ censuru,. o
PreGldente d~ República deslqnara Interina
mente seu subsliluto, at~ a noroeaGio de ou
tro cuja Indica~ffo ser~ feita deQtro de dez
dia~. ~odendu solicilar qUE o Primeiro Minis
tro,. ab.leto de censura. permane~a em exerct
~IO, con luntulncnle·com 05 Mlnlslros de Esla
do~ at~ a poss~ do sub~tituto,. caso em .que
~omente podel~~o ser praticados ato~ estrita
mente necessdrlos à qestão dos negócios
pl.1blicos.

I - nome..-\r E' enoner-w- o Pr i me i ro MI n i s
tro e os Mln.lstros de Estado;

11 - apreciar os planos de Roverno, ela
borados pelos Ministros. para serem por ele
subm~tidDS aD Poder LeQ;s1ativo;

III - a~rovar a proposta de or~amento do
Prlm~iro Ministro;

IV - nomear. apds aprovacffo pelo Senado
da Rc?~bllcay os Ministros do Supremo Tribu
nal Federal r dos Tribunais Superlorc!t', do
Tr1hl1nal d~ Contas da União,. o Procurador
Geral da RcpdbllCBr F os Chefes de mlssio
dlp]om~tica de car~ter permanente:

V nom"',lr 05 .iu {::es dos Tn b'Jna i 5 Petle
rais e o Consultor-Geral da República;

VI - orqanlzar o seu Gabinete,. nos ter
mos óa lei;

VII - convocar ext r aor d í nar lamente a Câ
mara dos DeRutados,. o Senado da Rep~blica ou
ambos;

VIII - Jn,elar,. na esfera de sua compe
tênCia,. o prDces~o leqJsl~tJvo, Oyvido o PrI
meiro Mlnistru nu por proposta deste;

IX - sanclon~r,. promulqar e ~azer publi
car as ]S'IS;

x - veldr proJeto de lei. ~arclal ou
lohllmente.

XI convocar e pr~sidlr os 6rQios de
dellbera~io coletiva que lhe sejam Dubordlna
dos;

XII - nOI~ear os qovernadore~ dos Terri
tórios;

XIII manter reJa~ões CDm os Estados
estranqe I r os.,. e ac r-ed I tar seus representa.ntes
d iplomc.í.t ICOS;

XIV - fIrmar lratado~,. conven~Res e atos
Internaclonal5~ ~Dd referendumH do· Poder Le
Qlslatlvo;

xv - declarar ~ nuerra, d~pols de auto
rl::ado pelo PO~Br Leqislatlvo. ou. sem pr~vJa

aulorlza~~o, no caso de aqressio pstr~nQ211~a

ocorrida. no JJ)tl::l valo das 5e~sões leqlslal t
vas;

XVI - cplcbrar a paz, com autorl~ac3o ou
"ad ref'erendIJm" tJo Poder Leqislativo;

XVII - permitir, Had referendum do Poder
Le=JlslalivoH

,. nos casus previstos ~1lI Lei Com
p2ementar, que ~or~as estrnnqelras alIadas
transitem pel"a terl"llório nac r ona l I ou ne l e
permane-<;:am t emvor-ar- J amen t a e I,

XVIII €Hercer o comando SIJpremO das
Fu r·c;as Anni:uJtlt;. p'''Dvcr os ~('1JS P()!)llJ~1 de ofi
CiaiS ~cnerals E nomeur os seus comandantes~

XIX d~cret~r R mobJ]lzac5o nnelenal,
total ou parcldlMcnte;

XX - decrvlar i\ Intervcnt~o federal. ~Dr

proposta do Pr i me i r o MlnlstrD e promover a
e.ua e>'~cIJcão;

XXI nut~rl~ar braSIleiros a aceitar
pens5o,. emprt!CH) OJJ com I ssão de qovt!1"no &S
t r-an o c r r-o e

SECr.:O UI

DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REP~BLICA

Art. 13 - São erlmes de responsabll idade
os atos do Presfdente que atentarem contra a
Constilul~ão Federal e,. especlalmenle:

I - a eXIstêncin da UOião;

II - o 1 I vr e e::e-rc ts: I o cio Poder Leq I sla
t ivo c do PodeI" ..Jud í c t ãr t o e a autonomia dos
Estados e MunicípIOS;

IIr o p::erctC:lo dos direitos poltti-
cos, t n d t v t dua r t- e colet IVOS;

IV - a s~~uran~a do País;

V - a probidade na ~dmlnlstra~~o;

VI - a lei orcamentárla;

VII - o CUMprimento das leiS e d,s deci
soes Judlci~rlns.

PRr'ara~o ~nlco - EQses crimes s~rão de
finidos em lei com?lementar,. que e5tabelecer~

as normas dO ~rOcesso e Jul oamento.

Art. ~4 - O rresident~. depOIS que a Ca
roara dos Oepulctdus dccln~ar procedente a acu
saçio ~e]D voio de dOJ$ terco~ de seus mem
bro~r ser~ suhl~etldo a ,Iulqumento pc~anle o
Supremo Tribunal Federal, nos crimes comuns,
ou peranl", O Senado Federal, nos de
responsabilrd.de.

Pariprafo ~nlco - Declarnda procedente a
acusa~~o, o Presidente ficar~ suspenso de
suas func:ões.

sacao IV

DO PRIMEIRO MINISTRO

Art. 15 - O PriMeiro MinIstro será Indi
cado pelo Presidente da Rep~bllca à Cimara
du~ D~pulad~. a~6s consulta ~s correntes

paI ;tlco-part:u~rlas que cOmp8em a maioria do
Cunnr~bsO Naclun~l.

§ 10. En v i a da a Indlc.ar,:~olà Ci\mal"a
dos Df::P1lt ados r e e t a~ ern c I nc o d i a a , d~verâ.

c\p'rec i á-I a , c one I d e r arul o-vse i'\provada se t"(~ce
ber volos favor~vels dR maiorIa absoluta de
!.>EUS nlembro!.>.

§ 20. Re.ieitada a indlcacfio, novo
nome deve: ser Indlcudo pelo preSidente da Re:
pdbIlca rlO prU=O de de: dius, obedeCido o
dlsrosto no parci~rDrQ anterior.

§ 30. Oc or-r-ende L\ sccPJnda r e c n s a ,
se a C~mara dos De:pulados r dentro de cinco
dia!.>, nia ~~culhe:r ~nr mnlorlü ab~olula o
I'r j me r r o MIlll!:>Lru. cut c ~,"::riÍ,. U11Vldo u Cunse
lho da Rep~hllca. nUffiPndo livrEmente: ~cl0

Presidente da R~~dbllca.

~rl. 16 - O Presldenlc da Re?úbllca pode
.!!::oneral"" o PI .mc r r o Mlnlstl"o~ d~vendo,. em de:z
dJcl&r JndlcAr-lh~ substltulo h C5m~ra do& Ee
»ut adc s , em Me;n~aH!'m na qual eno or-a a s r,-,~ocs

de c:)lja d ec I s;'rJ.

§ 10.. Oc.orrê·rá tl-lmbém a E":oneraG:ão
do Primei~o MioJstro;



Art. 19 - Compete ao Primeiro Ministro:

Art. 18 - 1\ pessoa indicada rara e::er
eel'" o carqo de PrImeiro MInIstro submeterci ,
C~mara dos Deoulados~ como fundamento de sua
~provaçio, o seu prOQrama de qOverno.

I 20. A moc~o de censura somente
~ode~á ser apres~nlada nove Me$ES de?Qi~ da
posse rio Primeiro Ministro.

Art. 17 - O PrImeiro MInistro terá mais
de tr1nta e cinco anos, podendo ser ou não
ms-mb r o do Pode... I~€,q islat í vo ...

L a) no Inicio da le~lslalura:

b ) se-- i\'Provi:\da, por maioria absoluta da
C'filnê\t"il dos- Dep'ltadns" I\\oc:ão de
cenSura ao Primeiro Mlnlstro~

vm v,~tude de proposlR subscrt
ta pelo menoS por um ter~o dos
depulados7 devendo efetuar-se a
vota~üo até três dias após a
~uu apresenta~ão;

c) se r·ecl.l·:;.~dol" pela n\ê.lorta absol11tt-l. da
Câhlttra dos Deputados" voto de
conr.anca solicitado pelo PrI
meiro MInistro.

fi . Comissão da Organização dos Poderese Sistemade Governo

s r-e c r or r..ê:\ - do Pr-r me r r-o Mr~'stro, do~ M,nl!:i
tros de Est ad o , lIcJs Secret·';.-\r 105 de ~stac1o,

titulares das For~as Armadas, dos Presldent~s

d? ~imara dos Drpu'ados c do Senado da RFP~
blica ~ dos 1 íderes da maioria e da minoria
em ambas as CaC:~jo\"Z. do Poder Leq islat l vc ,

Art. 22 - O Conselho dd RepúblIca terá
Tun~ão consuli Iva nos casos de~

I - nomea~lo. pelo Presidente da Repd
bllca, do Prllllcrro Ministro, na h1P6tese pre
vista no § 30.' do art •••• ~

II - Dpclnra~io de querra ou celebra~;o

da paz;

III - Inlcrvcnr.:ão federal nos Estados,

IV - convoca~ão extraOYdlnária das Casas
do Poder Leq,slativo:

V ul.llrt:"\s QI.1"'estões dE relevânCIa,. a
critériO do PreSidente da Repúblc~a;

Arl. 23 - O Conselho da República terá
'fIJnç;âo deI i b er a t I va nos caSos d;-=

asnuntos administrativos de ordem
a critériO do Pr€siden~e da Repdblica=
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I - eK.rc~r. como auxiliO dos Minlslros
de Estado. a dlre~io superior da admlnistra
1;::'0 federal;

II - elübo~ar ~lanos e proqraroas nacio
nais. p~ra serem submetidos no Poder Legisla
t Ivo, pelo PrLG~dente da Rep~bllca;

lI! - $~bmctcr à ap~ecla~ão do Presiden
le da Rep~blrcR~ ~ara serpm nomeados ou exo
herados por decreto. os nomes do~ M'ni~tros

de Estado, O'J sDlicitar sua f::::one:ratziío;

IV nomear e ~:tonarar secretárIOS e
sub~ecrclárlos d~ Est~do;

v - expedir dEcretos e rcqulamentos para
a fl~l eX~CU~dO da~ leiS;

VI - enVlwF, com uprova~ão do Presidente
da Rep'.íbllcà, ;),"clposla do orçamento ao Podcr
I...eqlslatlvo;

VII - preslar anualmente ao Poder Leais
latlvo as conta. I~elatlvas ao e,:erc{clo ante
I-Ior denlro ~E seb~enta dias apds a aberlura
da sessão 1€9Is1allva;

VIII - dispor sobre a estrutura e o fun
cionamento da admlnlstra~;o federal r na ~orma

da lei:

IX pru~or ao PreUldente da Rep~blica

os p~o.lelos ~e lei que considerar n~cesscirios
à bo~ condu~üo dos serViçoS públicos;

X propor ao Presidente da Repdbllca
velo a proJelo de lei que 'orem aprovados
pelo Poder Len,slat IVO;

XI nc omp anb ar- os pro.lelos de lei em
tramrlD~Ko no Poder LeqlSlallvo, com a cola
bort\t:~io dos N i II1slros de Est ado, a c u.t ae pas
tas se r e t ac r on ar a matér ia;

XII ;>rover e e::lin~ulr os car~os pú-
bl ICOS federdls~ na forma da lei;

XIII cumparecer a qualquer dos.Casas
do Poder LeQlslativo ou a 5uas Comissões
etuando c onvcc.uf o nos lermos dn üon s t r t c r uâc ,
ou requerer dlB para seu comparecimento;

XIV - a~umular lemporarlnmsnle qualquer
Mlt1i~lérlo;

xv - e"I~I'C'cr QIJ1rL\s all"lbulç:õE-:s que lhe
1'(JI-cm deleC'Ji:\dn c• pc Lo Pr-e n r dc n t e da Re/iúbllcr\,
ou a ele con~€r id:\~ pela Constltul~iu.

Pdrdqrafo ~nl~o. O Primeiro Ministro ngo
jJfJderá ausent ui' - E..E,' do Pa ís spm an í or J :.:ar;: fi f) do
Poder LeQlslat IVU, sob pena de perda do
Ctlrtlo.

Art.20 - O número de c~rQQS do Poder E
::ccutJVO com honrac; e prE'rrO'latlvc15 de Minis
tro d~ E~tadn n50 node exceder a qUln~e.

PRr'qraFu 0nico Aa For;as Armadas
InteqiarSo o Mlnlsl~rlo ~a De~esa.

SECÃO V

00 CONSELHO DA REPllBLICA

Art. 21 O Conselho da RCPúbltca
eomprre-se do PreSidente dA Repdbllca - que o

II --questies que dlqam respeito ~ Sequ
I"'ança Nacional;

111 - elaboFa;~o e aprova~~o de seu Re
gimento Interno:

5 10. O!.; ConselheIros da Rep,lbl ica'" são
empo&sados pelu PreSidente da Repdbllca.

§ 20. N5a .crlo p~blic~s as reuniSes do
Conselho da Rc~ybllca e suas deI Ibcra~ões se
rRo adotadH= ~Dr ma'orla de votos~ com o re
ferendo do Primeiro Ministro.

SEC;;;O VI

DOU M1NISTROS DE ESTADO

Arl. 24 - Os Ministros de Estado seria
escolhIdas dentre braSIleIros maiore~ de vin
tE e clncQ j\nos c no exercíCIO dos direitos
pollt I~OS.

Art. 25 - Com~ele ao Ministro de Estado,
al~m das atrlbul~ões que a CQnstitui~~o e as
lpls estabelecerem:

I - DYJLniar, coordenar e supervIsionar
Os órqãos e enl idades da admJnistra~ãc fede
ral na área de oua competência, e referendar
05 atos aSSinados pelo Primeiro Ministro;

11 - eN~'E.·d Ir Instruções paJ~a a E:'H€cuG:ão
das leis, de~relos c requlamentos;

lI! apresentar ao Primeiro Ministro
relatdrlos do~ servl~os real I~ados no Minis
térIO;

IV e~a?rcer as at r I bu i cões CilJC forem
outorgadas OU dele~adas pelo Primeiro M,nIS
tro;

v - com_urecer perante quul~uer das Ca
sas OIJ ComJssC;~!; do Poder> Leq'Slat ivo~ qJJ;\ndo
~onvQcada ou por dcstqna~ãQ do PrlOOelrQ MI
nistro;

Pnr~q,..afo 0nlco - Os Ministros de Estado
respondem perante o Poder Leqrslativa ".leIas
atos prat i cado!:~ na qestão df:: sua pasta.

nrt. 26 - O Mln,stFo de Estado ser' exo
nerado eiuan do L",:uncrc:\do o PrlmE'lrO Min1stro~

ou se aprovada pela CGmara dos Deputados,
pela maioria nh$oluta de votos de seus mem-;
bf~OS, Illoç:ito df..' censura, a qual somente pod~,..a

Ser apre~entada nove meses' após a sua
nOnleaç:J:o ...

Paráqra PC) ün i co - Pr moc;ão de Censura lo;a
determ I nado MI n I s t r o não itllporta a e:toneraç:ao
dos demalts~ n~m a ~o P~lmelrQ Minl~trD, qua~
do a ele nao dJrlQlda.

Just I f i c;;u;âo

A eménda é substitutiva ao Antepro
.lctO,. o qUE, à primeira vista, a coloca
I" i a sob o Imped I nlent o a ql1(~ SE:' refere o
§ 20. do art. 23 do Realmento Interno?
combinado com § 10. do art. 21 da me$ma
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norma. Em nosso entendimento. entretan
to', a ressalva prevista no prlnll~iro des
ses dSíJositivos r ou se.ia, "a não ser CllJe
trate de mod'f'ca~ões corr~latas, de ma
nEira que a altera~ão relalivamente a um
dis~ositlvo env~lv~ a~necessldade de se
alterarem oulros r Im~oe. no caso, o a
colhimento da premissa de tr~mite reqU
lar da Emenda ora apresentada.

Em primeiro luqar, ressalte-se que
~ eslrulura~ão de uma nova forma de QO
verno, pela presen~a de mdltJPtos e com
ple::os atributos que se t::'ntrelac;anl eHI~e

ordenamento coerente. nomeclatura uni
forme e t1-atamento aproPriado do ponto
de vista de técnica leqislativa.

JUSTIFICAÇIlO

São inúmeras as comunidades do interior que não
dispõe de um Juiz de Paz ou de um Delegado de Polícia ex 
clusivamente, por problemas de ordem política. As funções
de Juiz de Paz e Delegado devem ter apoio popular e não d~

vem ser uma imposição política • Cabe, portanto, que os me~

mos sejam eleitos por sufrágio direto do povo.

Em sequndo luQar. destaque-se a 51
m,l,dade - entre o texto do Anteprojeto
e a Suqestão de nossa autor In, de no.
507208. ora reapresentadn sob a forma de
Emenda e que, seja ~cl0 conteddo das i
novd,ç:ões,. s e.j a pela forma em que se aI i t

nham os prlnc{~los e conceitos da nova
forma do qoverno, Justificam pIenam~nte

o exame da proposição, aqora no âmbl~D

da Comissão da OrqanJZaC;:do dos Poderes e
Sistema de Governo.

Co:! bace 110

l::.::cic:::ll COllotituinte, ~~"'o1Joi-oG o. inclus~oJ onde ccubor-, da seGuÍ1..!

e ~~07...l::': Conc 1:;i-;ucionc.:L.

à.~ ~ni~CI d:: lt de ~=-=~o a l~ :ec dcze::X:'oo.

~ ~~te o ~críoao de ~OCCOGO, r~~lcio~ari e Co~sz~o '~e-

1:-,,:,"e:,;c:~~:~~-=i"'..rt1 do 'Jons~esso :~ J.cional.

~~---------------T~XTO/"'USTIFICAÇio,_- . _,

Inclua-se no Anteprojeto da Subcómissão do Poder Ex~

cutivo, onde couber, o seguinte dispositivo'

5 - .JOio Co!1is.:::::o SCl·~ co:;,:.:os~a 1?o:~ u.cz ;:o!' centro dO:J ::J..:z:.b:t"o:J

10 ~ol~ec~o ~~cion~:, aleita0 n~ ~O~~~ dete~~~d~ ~elo ~eci=o~to

I~~c~o, ~es~cit~~ a l~c~orcion~~a~de ~~~~d~~~i~.

~ - C~bcré ~ CO~3S!O ~e~rese~ta~iva ~el~ ~c~o c~r~i~C4~O

C.o l'::'j;O~ ;,:::.SC ~:..J..ZCí.10.l" do :Poder Le:isl.J.-:;~vo , beza C0.:20 .:uJ dc...lXi.c co.or::2.

t~nci~~ ~~3 ~l€ ~o:e= ~~2ibu!d~.

.A Su'bOO:ll::JZ"ü.,) do :Pode~" :'cGicl::.-:;ivo ~t;cvc o ~exf;o d.::. ~cllda

Co~:.=~iti.lCion~1. nt~=(.ro 3, de 1972 e, ~ci!l, ~"CfCl'iu :lS.:.e..;..tr::..:' Co e:d.~

tê~cia de aOie re~íodos ~~U~C de ~cccsso ~~~~ o CO~~OS€O, n~ to~~

la Q~~tro ~cscs, Crc~oo ser necassid~e e co~veniência ~l~er~ esta

~or:.l::'. I'ri.Lciro, :JQr~ue não há. razão aceiiiável para qur, E.' ~::~-=='~~-:'3:=,:);

em :plcnó %:lês de julho, ~'J.:"''l1.:!o o r.::.:fc el1CO:1tr::.-~O cu :;;lc:~o rit:1o do
'tra.b::.J.:!10, suaponãa suas 2."!;i~c.2des e aco='J.'=.2'le os escol:.:::-es ez; -!;riÚ

~a dios de inn_ti\tid:?.de C1:l1a~1-::o Il::rf;ii;u.i~'::o.

L"'1ici~oG en r:.:'..1:"ÇO, os trab:':lJJ.:oc lJCi31:J.~ivo3 CJ.1.46 Cu...:lr:::-Ci:, J;lI".:tzos,s,g,

GU~c cronQ~~=-:=S, ~cràc~ J~iciênci~ com este ~ccesco•.

~
~

JUSTIFICACIIO

O sistema de governo da República Federativa será o
o PresidencialLsmo, com um mandato de cinco anos pa
ra o titular, vedada a reeleição antes de decorridos
pelo menos quatro anos do término do primeiro mand~

to".

"Art. .•

Cinco anos é um~tempo suficiente para a apresentação
e execução de um programa de governo. A reeleição para um mand~

to subsequente, deve ser impedida para se evitar a manipulação'
do poder como instrumento eleitoral.

.--------------AUTOfl------- _

_~-----~--- 'LUA'uo/cOIlISSio/sUICOIlISlio --,

• COMISSIIO DA DRGANIZAÇIlD DOS PDOERES E SISTEMA DE GOVERN

1: HE:LIO CQSTA

~~--------------- TUTO/olUSTlP1CAÇ;,O-------- -,

[JHE:LIO COSTA

~--------- 'LUAlllO/cOUISI;,O/IUICOlfIS3ÃO--- --,

e?COMISSIlO DA ORGANIZAÇIlO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNq

~
~~

(nrt.~7). 1;0 cn~~~to, ~elo ~c:tto 2ceito, do 437 dCl~lt~doo e 72 se

n~~or~s, u.pcn~~ 14 e 7, reG~Jctiv~~~~~e,co~~or~o~ Co~cs~o. =,?or

c:JCJ.twcbcato, n~;-h:í. rc:-erênci:J. no texto c.:~'o"r.do ~ nccessãdade de

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público, os seguintes dispositi
vos:

Constituinte PA'PS tANbr u
Art. .• O Juiz de Paz, sem exceção, e o Delegado de Poli

cia, onde h;uver apenas uma autoridade policial'
civil, serão eleitos pelo voto direto de quatro'
.em quatro anos, coincidindo o pleito com as elei
ç~es municipais.

- AU1QlIl _

PJ

e t» t/l1r<JSíCllID ?lJ6vI<..()
~:.:.:::::.::...::.=.:..:.._----------Tt:XTO/"US'lFlcAçio....:.......:...----------'fl-----~

EMENDA SUBSTITUTIVA DO ART. 54,
DO CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Parágrafo único: Serão eleitos na mesma chapa os
vices de cada cargo, que assumirão no caso de mo~

te ou impedimento dos titulares.

Subs~itua-se o art. 54, pela seguinte redaçao:
Art. - Os atuais ocupantes de cargos do M1nistér1o Púb11co

junto ao Tribunal de Contas da União passarão a ~nte-
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JUSTIFICATIVA

nistério Público do Trabalho e pelo Ministér10 Públ1CO M11i
tar, que exercerão suas funções Junto aos Tribuna1s e Juizes
Federais, aos Tr1bunais e JU1zes Eleitorais, aos Tribunais
do Trabalho ~ aos Tribunais e Juízos M1litares, respectiva

mente. O Ministério Público Federal exercerá também suas
funções junto ao Tribunal dê Cont~s da união:

o~ se unifica a Justiça da
ou S~ restabelece a simetria emUnião

face do

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, u~a contra

diçãO a ser necessariamente superada: de Um lado, a ramificação
da Justiça da União; de o~tro, a concentração J.ndist1nta do Mi

nistério Públ1co correspondente.
Logo, de. duas u~a:

o gue não ter1a sen~1do 
Min1stério Público.

~ ram1ficação do Poder Judic1ário, no âmbito da
Un1ão, impõe simetria dentro do Ministér10 Público da Un1ão.

Considerando-se que o projeto preserva a especia
lização da Justiça, de que resultam os d1versos ramos da Justiça
da Un1ão, igual e ne~essariamente há que preservá-la no tocante
ao Ministério Púb~ico que Junto a esses ramos atue.

A observância de tal simetria mais se 1mpõ~ con
s1derando-se que o anteproJeto consagrou a especialização do Po
der Judiciário no âmbito da Un1ão, hão só restabelecendo a JUSt1
ça Militar, como também criando a Just1ça Agrária.

Ministér10 público qcrrespondente.
Logo, de duas uma: ou se unif1ca a Just1ça da

União - o que não teria sentido - ou se restabelece a simetria em

face do Ministérto Público.

grar a carreira do Ministér10 Públ1co Federal, na forma
que a Lei Orgân1ca do Min1stério Públ1co da União esta
belecer".

JUSTIFICATIVA
A atribuiçãO, ao Ministério Público Federal, de

funções junto ao Tr1bunal de c~ntas da União impõe a necess,-dade
de disciplinar-se, em caráter transitório, a situação dos atu~is

ocupantes dos cargos de Ministér10 Públ1CO junto a essa Corte.
Por outro lado, 1nadmissível é a integração dos

membros dos Ministérios Públicos do Trabalho e M111tar, ao quadro
de carre1ra do M1nistério Público Federal - como estabelec1do no

artigo emendado.
É que a ramificação do Po~er Judiciário no âmb1to

da União, mant1da no projeto, 1mpõe simetria dentro do M1nistér10

Público da União.
A observância de tal simetrIa mais se impõe, con

siderando-se que o anteprojeto consagrou a especial1zação do Po
der JudicIário no âmbito da União, não só restabelecendo a JUst1
ça M111tar, corno também criando a Just1ça Agrár1a.

Verifica-se, portanto, no anteprojeto, uma contra
dição a ser necessariamente superada; de um lado, a ramIficação

da Just1 a da União' de outro a concentra ão 1ndistinta do

Suprima-se c art. 55
JUSTIFICATIVA

A defesa do patrimônio col~tivo, orientada pelo
prlnc1p10 da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos
adm1nistrativos e a responsab1lidade civ11, penal e admin1strati
va dos agentes' estata1s - const1tu1 mister que extrapola em muito
o âmb1to dos critérios de mera administração. A relevânCIa dos

bens, interesses e serviços que ela envolve, outrossim, e~ige 
como, alIás, se exig~ para a tutela dos QenoM~nados interesses

difusos que seja atribuída, nà defesa f~deral, à única inst1

tuição apta, normativa e filosoficame~te, a esse indelegável ofí
CIO.

JUSTIFICATIVA

Modif1que-se a redação do inciso 111, do art. 45, adotãfttlo-se a
seguinte:

111 - O exercício de outras funções que lhe forem atribuídas por
le1, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe
vedada a representação jud1c1al e consultoria jurídica das
pessoas jurídicas de d1reito público, salvo, quanto ao
Ministér10 Público Federal, a repre~entação Judic1al da
Uni ão Federal.

C."';'"'"".~::::~~~:':: )I= I
comssÃo DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE14AS DE GOVERNO

Subcomissão do Poder Jud1ciap10 e do U1nister10 Publico
""''::':======-=''''::''-;E:::M::E:::N::-D=A::..:':M::O:'::D::I:'::FÍcAf~IvÃ'c ..6õ INC I S·~O-'--'-I-I"-I--.:,=D-'O'-A-R-},-.-4-5-,--D-0-'

êA;ÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO

~
~

A ramificação do Poder Jud1c1ár10 no âmbito da
Unlão, mantida no projeto, Impõe SImetrIa dentro do Mínlstérl0

Público da Un1ão.
A observância de 'tal S1metr1a mais se 1mpõe, con

siderando-se que o anteprojeto consagrou a espec1al1zação ~o Po
der Judic1ár10 no âmbito da União, não só restabelecendo a JUSt1
ça M111tar, como também criando a Just1ça Agrária.

VerIfIca-se/ portanto, no anteproJeto, urna contra

dição a ser necessarIamente superada: de um lado, a ram1f1cação

da Just1ça da União; de outro, a concentração 1nd1stinta do MI

nistério Públ1co correspondente.
Logo, de duas uma: ou se unifica a JustIça da

União - o ~ue não ter la sentido - ou se restabelece a Slmetrla e~

face do M1nistério Público.

""",- pu:NÀJlro/cor.l.ssÃo/sUIlCOMIS5ÃO------------,

• OMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVER
Subcomissão do Pode~ Judiciárf.'i'TO~",'i\'?"SUnistérJ.o Púb1J.co

EMENDA SUPRESSIVA DO ART. 55
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS, DO PODER JUDICIÁRIO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

,- AUTOI'l------- -,

(l Constit"inte PAES LA'I"I"

integrado pelo M1nistério
Pú~11co Eleitoral, pelo Ml-

o anteprojeto, entretanto, 19norando essas conSI

derações, veda ao Min1stérIo Público Federal a representação ju
dicial das pessoas de d1re1to público. Vale dIzer, retira da

órb1ta das atr1buições do M1n1stér10 Públ~c~ Federal a represen
tação JUdicial da Un1ão, de1xando-a ao desamparo da defesa que
atualmente lhe é dada, a qual é exerc1da com inyeJável 1ndepen

dência, porque comprometida apenas com ~ lei e com os valores ba
silares da nacionalidade.

É necessárIo, em razão dISSO, restabelecer, quanto

ao Min1stér10 Públ1co Federal, a t1tularidade para a representa
ção judlc1al da Un1ào.
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Ã4Z. 8º - Oõ Eõtadoõ ~nõtata~ão, no p~azo de 360 d~aõ, a

eonta~ da p~omutgação deõta, Ju~zad06 Eõp~e~~~6

/fUtl.{ e~j:aü ou d.i.õ.tILitaú p~ov~doõ pon: baehaILêü

de V~~e~to, paILa o jutgamento e exeeução de eau

õaõ eZve~õ, ne6taõ eom a pa~t~e~pação poputa~ 0

b4igatã~~a na 6aõe da eone~t~ação, e e~~m~na~õ a

que não õe eOT~ne pena pIL~vat~va de e~beILdade.

Pa~ãg~a6o ún~eo - O Pode~ Jud~e~ãIL~o ILegutaILã o apILove~ta

mento doõ JuZze6 de Paz, eom ~nd~eação de õ euõ

membILoõ, paxo: o 6une~onamento de Ju~zad06 Eõpee~

a~õ de Meno~eõ, aZlm da atILibuiçao de habit~ta

ção e eetebILação de eaõamento.

ÃILt. ••• Vaõ deeüõeõ dos Ju1.eadoõ Eõpee~aü eabeILão IL~

eUILõ os , noõ teILmoõ da lei.

Com da Org. dos Poderes e Sistema de Governo

JUSTIFICATIVA

Substitua-se os artigos i2 e 13 do anteprojet? da subcomissã~ do po
der judiciário e do ministério público pelo seguinte dispositivo:

NoMa õugutão na Subeomúõão dos Mun~eZp~oõ e Reg~õe4 en

eontlLou guaIL~da, eõtando aõõentada no aILt~go 8º do ~eõpeet~vo ante

pILojeto. EneontlLando na pa~te at~nente ao Pode~ Jud~e~ãIL~o p~opoõ

ta õemethante, de6endemoõ noõõo ponto de v~4ta, pOILque a pILeten6âo

bãõ~ea da noõõa õugeõtão eõtã eateada na expe~~ine~a p406~AAln"nP,e

o eonhee~metlto da ILellt~dade da ptetolLa jUILüd~e~onae. OfiolLlLe que a

-útamovilidade do JuJ..z Togado, como plteMOga:U.va eOl7.6.tUuctonaJ., ~nceM-i.ve a646eg~

Julda na. aLOtea "a" di.. -úteklo I do <Vttiao 4º. .imDeriútá. DolL õM PlLÓrJlÚa ~OIL..a o deõ

toeamento do .tUulaA de uma VaJta embolta lXUta. mwú.c.Zmoõ da 'tJJt.õrJJÚa. jUJr..ú,d.i.eão

btc,ú,o IX do aILt. 2º do OJttep!LO~eto a6õeguJUl. a 6aeuldade de ~emoção em Ca60 de m~

dan..a de õede da eomaltett, ma6 o exeJtucto mumo que tempoJÚÍJU.o da ilineJtâ.ncta CÚ1.6

6unçõu judi..c.a.n:tu, em não õendo wn paJr.a.doxo, pe-f.o menoõ 6JulgilizMá o ~l7.6:t).:tu.tD

da -l.namouAb~U.dadp do JuÁZ de V.iJl.úto.

Supiúndo a taeuna. da ComaILett, do plteenchúnento CÚ1.6 aaoa.6 Que nã.o tem õ~

do aleancado noõ eoneUMOõ /XUU1 JuZzu" o Baehalte-f. em V.lJr.uto podeJtã exeJteeJt a con

tento ou: a.ttúbuJ..cão. eoncJ..tú;lnda a.6 paJLtu na6 peQuena.6 e<UL6a6. dUa~oaando a

jM:Uca e dando-the ma.io~ eef.eJti.dade e cAe<Úb.i.Udade. "oJtQue a dUcAenea da poPldtt

eão na jM:Uea não utã no julaamento da6 e<UL6a.6 Que lhe úio poõta6. m<L~ na mOlLoõ-í.

dade Que o votume de PILoeuõOõ ense]a,

= TEltTot.lUSTlI'ICAÇio------------------,

"",-- '1.IHA"'IO/COloUSllioIIO.COMISsio------------,

l!l
[~ Constituinte Irma Passoni

~
~

representar em

prest1giadas e
atribuem ao Mi-

GOVERNO

m3.niélade.
Em todos esses exemplos, há um ponto comum: a so

berania popular e o interesse público, como bases da organização
constitucional. Diante disso, fácil é perceber-se que somente uma

instituição definida a nível constitucional, atu~ndo com 1ndepen
dência e sob o princípio da legalidade - vale dizer, orientada
pela expressão legítima da soberanla popular, pode exercer, com
necessária eficácia e sem lim2tações discrlcionárias, a fiel de

f~sa do interesse público, de que é titular o Estado de Direlto,

em no~e da Nação a ele subjacente.
É oportuno lembrar. bem a propósito, que o ante

projeto elaborado pela Co~issão Provisória de Estudos Constitu

cionais, instituída pelo Decreto nº ?1.450/85 e que contou com a
pres1dência do' ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, eXl
be, no art. 312, § 32, normas substancialmente semelhante àquela

ora sugerida.

Não é por 0utra razão que as mais
democrát1cas Constituições da era contemporânea
nistério Público, com exclusividade, o encargo de
juízo o Estado Nacional.

É o qu~ se vê nas Const1tu1ções da Colômb1a (v.
art. 143), da Grécia (v. art. 90, nQ 1), de Honduras (v. arts.
229 e 231), do Méx1co (v. arts. 102 e segu1ntes), de Moçambique
(v. art. 75), de portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v.

art. 250º, ítens 1 e 3).
Nos Estados Unidos da Amér1ca - fonte pr1mord1al

do constitucionalismo bras1leiro - embora sem previsão na Carta

Magna, o Attorney General. exerce tanto a representação da Un1ão
em juízo quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em que

a reverência à Lei Maior encontrou e mantém sua mais elevada con

sagração histórica.
Pelo visto, não é por mera coinc1dência, ou por

simples 'tradição, que as funções de representante do Estado e da

Sociedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a
responsabilidade de uma instituição única, o Ministério PúbliCO,

tanto na Nação berço do moderno constituc10nalismo, como em ou

tras em que a democracia veio a,ser conquistada quando Já se vis
lumbravam as novas perspectivas que o ano 2000 abrirá para a hu-

Justamente por abrigar o M1nistér1o Públ1co Fede
ral, dentre suas excelsas funções, a representação Judicial da
Nação Brasile1ra, é que o procuratório da União Federal aprove1ta
e se beneficia dos princípios que info~mam a atuação do ~
legis (fiscal da lei), como sejam a independência func10nal, o
c~mpromisso com a legalidade e o desassombro em face dos podero
sos que exorbitam tanto dentro quanto fora da Administração

Pública.

r--------------AOTOII:---------------

;;:;===='----=..=.;=:::...==isla~Tr:xlO/.r"3TII"ICI,Ç4~-·---_--- _

PJ VILSON SOUZA

...,.,r---------- 'LlIf""'tl/eOIolI";:O/SUIiCOUIS,io--·----- .,

- acrescentar à alínea b) do artigo 7. do anteprojeto:

Art. 7. - ••••••••••.•.••.••••••••.•.••..••.••.•.•..••••.••••••.
b) - ••••••••••••••• sob pena de responsabilidade.

Justificação

O dispositivo permite à Mesa da Câmara dos Deputados ou do Se
nado Federal, e suas comissões requerem informações junto aos d1ver 
90S órgãos de governo e da administração pública, fixando prazo para
resposta. No entanto, não comina nenhuma pena pelo descumprimento da
determinação. A emenda propõe a cominação-da pena de responsab~lidade

funcional para os casos de desatendimento da ?olicitação nO prazo fi
xado.

Art. _ As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais, re
munerados seus titulares e servidores exclusivamente pelos
cofres públicos, estando dS primeiras subordinadas ao Tribu

nal do respectivo foro e as extrajudiciais aos Tribunais de
Justiça dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, dis
pondo as leis de organização judiciária sobre as respecti

vas carreiras e dependend~ o provimento inicial de aprova

ção de provas e titulos.

JUSTIFICATIVA

W AUTO"L CONSTITUINTE IVO CERSOSHIO
~
~

Esse dispositivo visa eiiminar a instituição medieval cha
mada cartóri~vitalicio e hereditário que inexplicavelmente,

no Brasil, sobrevive às vésperas do século XXI, atranvancan
do a justiça e funcionando como fonte permanente de corrup

çãO.

r.:-r----------------n:x:rO/JUSTI..ICAÇio.,--- -,

Mod~6~ea~ o a~t~go 8º do antep~ojeto da Subeom~õõ~o do Po

de~ Jud~e~ã~~o e do M~n~õtê~~o Púbt~eo.
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prest1giadas e
atr1buem ao Mi
representar em

Não é por outra razão que as ma1S

democrát1cas Const1tuições da era contemporânea
n1stério Público, com exclusividade, o encargo de
j4ízo o Estado Nacional.

É o que se vê nas Const1tu1çães da Colômbia (v.

art. 143), da Grécia (v. art. 90, nº 1), ~e Honduras (v. arts.
229 e 231), do MéxlCO {v , arts. )02 e seguintes), de Moçamb1que
(v. art. 75), de Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v.

art. 250º, ítens 1 e 3).

Nos Estados Unidos da América - fonte primordlal
do const1tuc10nalismo brasile1ro'- embora sem previsão na Carta
Magna, o Attorney General eXerce tanto a representação da União
em juízo quanto as funções de fiscal da le1, em·um sistema em que
a reverência à Lei Maior encontrou e mantém sua rna1S elevada con
sagração histór1ca.

Pelo visto, não é por mera COIncidência, ou por

s1mples tradição, que as funções de representante do Estado e da
Sociedade, Justamente com a de f1scal d~ lei, se colocam sob a
responsab1lldade de uma 1nstituição única, o M1nistér10.pÚblico,
tanto na Nação berço do moderno const1tuciona11smo, como em ou

tras em que a democracia ve10 a ser conquistada quando Ja se vis
lumbravam as novas perspectivas que o· ano 2000 abrirá para a hu
man1dade.

É necessário, em razão d1sso, restabelecer, quanto
ao M1n1stér1o Púb11co Federal, a t1tular1dade para a representa

ção Jud1c1al da Un1ão.
Justamente por abr1gar o Ministér10 Públ1co Fede

ral, dentre suas excelsas funções, a representação jud1cial da
Nação Bras11e1ra, é que o Pracuratório da União Federal aproveita

e se benef1c1a dos pr1ncípl0s que lnformam a atuação do ~
legis (f1scal da le1), como sejam a independência funcional, o
comprom1sso com a legalidade e o desassombro em face dos podero
sos que exorbitam tanto dentro quanto fora da Admin1stração

Pública.

Constituinte IRMA PASSONI

~~--------- 'LEHA'UO/CQNISS,iO/SUIlCOlilISSÃO------------, I := I
COM. DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO ~~

Art.:- As serventias do foro judicial e extrajudicial,compreen
didos os cartórios e oficios correspondentes a juízos
ou foros e seus serviços auxiliares e anexos, registros

públicos, tabelionatos, notários e protestos ficam ofi
cializadas, dispondo ós Tribunais competentes, no prazo

de seis meses, sobre a integração das mesmas na sua es
trutura e dos titulares, serventuários e demais servido
res delas em quadro d? pessoal do Poder Judiciário.

§ único - Aos atuais titulares de serventias ora oficializadas é

assegurado:
I - o ressarcimento pelos cofres púb~icos por su~insta

lações, benfeitorias, equipamentos e materiais pró
prios e necessários à continuidade dos serviços;

Acrescente-se nas disposições transitórias o seguinte dlSpositivo

11 - a opção no prazo de sessenta dias a conta da promul
gação desta, entre:
a) aposentadoria com vencimentos integrais equiva

lentes ao do mais alto cargo de dirigente supe
rior de serventia oficial;

b) permanência no serviço público sob o novo regime
de serventia, em cargo equivalente:

JUSTIFICATIVA
Este dispositivo visa criar as condições para a transformação dos

Cartórios em órgãos públicos, preservando os direitos legítimos de seus anti-

Inclua-se, no Capítulo do Min1stério Público, o segu1nte parágra
fo no art. 43.

Em todos esses exemplos, há u~ ponto comum: a so
beran1a popular e o interesse púb11co, como bases da organização
const1~ucional. Diante d1sso, fácil é perceber-se que somente uma

1nst1tuição def1nida a nível constitucional, atuando com indepen
dência e sob o princíp10 da lega11dade - vale dizer, orientada

pela expressão legítima da soberania popular, pode exercer, com
necessár1a eficácia e sem lim1tações d1scr1c10nár1as, a fiel de
fesa do lnteresse 'públlCO, de que é titular o Estado de'Dire1to,
em nome da Nação a ele subJacente.

É oportuno lembrar, bem a propósito, que o ante

prOJeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitu
c10nais, 1nstituída pelo Decreto nº 91.450/85 e que contou com a
presidênc1a do 11ustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exi

be, no art. 312, § 3º, normas substanc1almente semelhante àquela
ora sugerida.

A supressão do art. ~3, por flm, é consequência

necessária da preservação da competênc1a do M1nistér10 Públ1Có

para representar jud1cialmente a Un,ão Federal. Com efe~to, ca
bendo aos membros do Mlnistério PúbllCO Federal exercer essa re
presentação, permanecerão integrados em carreira cujas atr1bui
ções abrangem tal incumbênc1a.

O Procurador-Geral da República terá prerrogativas

equivalentes às de Min1stro Presidente do Supremo Tri
bunal Federal.

~
~
r·'ÍaLICO

s

-- ''-CllÁttIO/caNIUioISIJ8C;OI''SSÃO- _

lêbMISSi\:O DA ORGANIZACi\:O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO}
Subcomissão do Poder Judiciãri,RToEjl,"H~"JtI.tnistérJo PÍlbl j co

EMENDA ADITIVA AO CAPÍTULO DO MINISTÉRIO

[ã]~-------------'- AUTOIl- _

[- Constituinte SIGMARINGA SEIXAS

O anteproJe~a, entretanto, ignorando essas conSl

derações, veda ao M1nistério Público Federal a representação JU
diclal das pessoas de dlrelto públlCO. Vale dlzer, retlra da

órblta das atribuições do Ministério Púb11Co Federal a represen

tação Judlcial da União, de1xando-a ao desamparo da defesa que
atualmente lhe é dada, a qual é exerc1da com 1nveJável indepen
dência, porque comprometida apenas com a lei e com os valores ba

silares da naclonalidade.

- Supr1ma-se o art. 53
JUSTIFICATIVA
A defesa do patrimôn10 colet1vo, or1entada pelo

princípto da lega11dade - e tendo em v1sta O controle dos atos

administrat1vos e a responsabil1dade civ11, penal e administrat1
va dos agentes estata1s - constitul mister que extrapola em mUlto
o âmbito dos critérios de mera administração. A relevânc1a dos
bens, interesses e serVIços que ela envolve, outrosSlm, exige 
como, a12ás, se eXIge para a tutela dos denom~nados Interesses

difusos que seja atr1buída, na defesa federal, à ún1ca insti
"uição apta, normat1va e f11osoficamente, a esse 1ndelegável ofí
CIO.

~__---_-__- AUT9"---- ~ _

(!J

subcomsaão ao Poder Jua~cl.ãrio e do !~ínl.stérl.o Púb.L1.cO..,.,;:"::::'::::::::===-==-":":==--=-====flElCTO/olu,ntlcAçAO
EMENDA MODIFICATIVA DO INCISO 111, DO ART. 45, -P~

CAPÍTULO 11, DO MINISTÉRIO PÚBLICO; ~ SUPRESSIVA
DO ART. 53, DO CAPÍTULO IV, DAS DISPOSIçõES TRAN
T6RIAS

Modifique-se a redação do 1nciso 111, do art. 45, adotando-se a
seguinte:
111 - O' exercício de outras funções que lhe forem atr1buídas por

lei, desde que compatíve1s com sua f1nal1daàe, sendo-lhe

vedada a tepresentação Jud1cial e consultor1a juríd1ca das
gessoas Juríd1cas de dirp1to público, salvo, quanto ao M1-

n1stér10 Públ1co Federal, a representação Jud1c1al da D

nião Federal.
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DEPUTADO ROBERTO TORRES
W~-------------"UTO.

ê

dos quadros da Instltuição. A ele~ção de lrsta trípllce, doutra
parte, consagrará procedimento ínsito ao regime democrátlco, além
de conferir aos eleltos o indlspensável respaldo de seus pares no
exercício dos árduos misteres do ofíClO.

l~
l:...·_CGlI__SSIIO_._,_OÕ_ffiGANI,Z_AÇl\O_-:';-'L_~_'Â_"_O~_~O_'_"_oi_"_'_~_CO_;I_"S_'~_EMA===[E===GCJVERto,()=============~.Jl ~

o Chefe do Ministério Público da União exerce suas
funções junto à Corte Suprema. iambém magistrado, se bem que in

tegrante de peculiar magistratura, deve receber tratamento cons
titucional que lhe assegure posição equivalente à do Tribunal pe

rante o qual deve oficiar.
Por outro lado, a equivalência de tratamento cons

tltucional entre o Procurador-Geral da República e os membros da
mais Alta Corte do país remonta à Constituição de 1891 (v. § 22 ,

do art. 58), repercutindo nas Cartas de 1934 (v. § 12 , do art.
95), de 1937 (v. arts. 99, 101,I,b), de 1946 (v. art. 101,I,b), e
d~ 1967 (v. art. 138). Trata-se, portanto, de status já consoli
dado na tradlção constitucional brasileira.

JUSTIFICATIVA

r.T---------------TUTO/.lUSTI'IC.çio-- .....

l!J Emenda ao parecer do r!!lator da ?ubcomissão do Poder Legislativo:
- Acrescenta-se o inC1SO no artlgo 13:

"VI - O parlamentar que tiver condenação criminal em sentença definitiva e
irrecorrível".

f: Constituinte SEIXAS

JUSTIFICATIVA

A emenda vem de encontro com a garanti~constitucional de igualdade entre
os cidadãos.

O parlamentar por ser eleito, não pode de maneira alguma deixar de ser
responsabilizado por atos que praticou ou pratica.

Esta é uma aspiração não só do povo como principalmente dos parlamenta

res que têm nesta emenda a oportunidade de mais uma vez merecer a confiança
do povo brasileiro.

ROBERTO TORRES
(!J-------------AUTOlt l§,..
li ,p1.[NÃltIO/c:.OIU:;~iO/SU.COIlI"iO- ) 300890-8
[- cousszn DE ORG.DOS PODERES E SISo DE GOVERNO
'-------------------~JUSTIFICATIVA

A expgriência histórica brasileira tem revelado

f~agrante contradição entre a vulnerabilidade do "status" do Pro

curador-Geral da República e a relevâncla das suas funções, o que
deixa insuflcientemente resguardado contra as pressões que sua

atuação necessariamente suscita.
Por outro lado, a atual atribuição excluslva do

Presldente da República, de norogá-lo e de demitl-lo "ad nutum",

condiciona a sua atuação aos interesses contingentes do governo e
de seus eventuais titulares.

Além disso, a exclusão d~s membros do Minlstério

Público do prooesso de escolha do Procurador-G2ral da Rap1blica,
co~o ~ra o~orre, traduz inJustificada discriminação.

Ademais, considerando-se que o 3nteprO]eto consa

gra, em relação ao chefe do Mlnistério Público das Unidades da
Fedgração, o prooesso eletivo, inadmissível é que não o oonsagre

também quanto ao chef~ do Minlstério Público da União.
A emenda objetiva corrigir a situação acima desta

cada, bem como suprir a omissão que a seu respeito se verifica.

Significativa, na pro~osta formulada, é a partici

pação dos Poderes Legis~ativo e Executlvo na escolha do Procura
dor-Geral da República; com isso, visa-se a corrigir a esdrúxula
situação atual, onde se constata que o Procurador-Geral da Re
pública, á quem se atribui promover o respeito à Carta Magna, ma

triz dos poderes constituídos, bem como a responsabilidade de

seus agente~, tem a nomeação e destltulÇão deixadas ao arbítrio
exclusivo do chefe de um deles. . /

Levando-se em conta a relevância das funções do

Procurador-Geral da República, não é admissível excluir-se, do
processo de sua escolha e nomeação, a partic~pação dos Poderes
Executivo e L~gislativo, sob pena de deixar-se tal processo llmi-'
tado à ótica do~ membros de urna única categoria funcional.

Outrossim, o exercício daquele cargo, exigindo co
nheclmento pleno e atualizado das questões e ternas a ele perti
nentes, recomenda, a exemplo do que ocorre em relação aos presl
d~ntes de tribunais, que a nomeação se faça dentre os integrantes

EMENDA ~O PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISSÃO 00 PODER LEGISLATIVO.

- ,ACRESCENTA-SE O INCISO NO ARTIGO 20.

"In - DE, NO MíNIMO. CINCO POR CENTO DOS ELEITORES DE NO MíNIMO A METADE
DOS ESTADOS DA FEDERAÇIlO".

JUSTIFICATIVA

A EMENDA VISA DA R AO POVO PODER OE , NlIo se FISCALIZAR A CONSTITUIÇI\O,
MAS TAMBÉM DE PARTICIPAR E TER NESTA POSSIBILIDADE DE EMENDA A SUA

REAL PARTICIPAÇÃO.
[E MODO ALGlR-t ESTA PROPOSTA DE EMENDA ENTRA EM CONFLITO COM A

llELEGAÇllo DE PODER AOS PARLAMENTARES UMA VEZ QUE silo ELES QUE DECIDIRAM
DA APROVAçllO DU NlIo DELA.

[ôJ ElOBERTO TORRES

= T[:rTO/"U5'l'lfIÇ";Ã~

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SU8COMISsllo 00 PODER LEGISLATIVO.

- SUPRIMIR 00 ARTIGO 11, O § 1º, A EXPRESSÃO:

NEM PROCESSADOS CRIMINALMENTE, SEM PRÉVIA LICENÇA DE SUA cÂMARA".

JUSTIFICATIVA

A EIoENDA VISA DERRU8AR TAL PRERROGATIVA UMA VEZ QUE, SEGUNDO OS DIREITOS E

GARANTIAS INDIVIDUAIS, NINGUÉM SERÁ OÍ.SCRIMINAOO.
TAL PRERROGATIVA NÃO MINIMIZA O LIVRE EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO.

MAS DEVOLVE AO PARLAMENTAR O DIREITO E DEVER DE TER SUA CONDUTA DISCIPLINADA.
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1':"1,.------------- AUTOft---------------,
Senador Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

1':"1--------- .LIN.lIlIO/COJolISs.lo/sUICOMIUio,-----------,

da Or aniza ão dos Poderes e SlStema de

~
~

gado de Ofício da Justiça Militar, pois este, como defensor que é do
jurisdicionado, em nada é inferior aos seus iguais da distribuição da
Justiça.

1':"1,.---------------TUTO/.lUSTI'ICAÇio----------------~
Inclua-se no Capo III , da Defensoria Públlca:

CONSTITUINTE PAES LANDIM

Dá nova redação ao art. 42, § 19 do Anteprojeto da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público:

f:Jr------------- "UfOIl

,.,.,--------- ..ll:"AlttO/coM'ssiol.u.COllfSSÃO -,

Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

1':"1--------------- TI:XTOf,lUaTl'ICAÇio- _

JUS T I F I'C A ç A O

Art. O exercício efetivo das funções d~ Defensor públ!
co é incompatível com a advocacia particular e o patrocInio de - óE
gãos públicos ou de seus dlrigentes.

Art. Enquanto não houver Defensoria Pública em todas

as Comarcas, suas funções serão exercidas por advogados dativos, c~

jos honorãrios serão pagos por verbas postas à dlsposição do Poder
Judiciárlo.

A Defensoria pública visa SUprlr eficazmente a dificulda
de que tém os pobres de defender-se em JUlZO.

para que possam ser protegidos inclusive contra o Estado,
foi expressamente proibido atribulr, à mesmo pessoa, a defesa dos
pobres e de órgãos públicos ou seus dirigentes.

nA lei disporá sobre organização judlciária
do Distrito Federal e Territ6rios,integra~

te da justiça da União, observados os prin
cípios gerais estabelecidos nesta const!
tuição. n

JUSTIFICATIVA

tJ OASO COIMBRA

do art.

A tradição republicana sempre manteve a Justiça
do pistrito Federal integrante da Justiça da União. Nada rec~

menda alterar a sistemátiGa.

O dispositivo mencionado, dispondo genericamente
e remetendo à lei ordinária, pode ensejar a modificação.

Além disso, note-se, a jurisdição envolve também
os Territ6rios Federais, argumento a mais que justifica a eme~

da.

tJ CONSTITUINTE PAES LANDIM

r=-r--------------- TlXTo/.lUSTI'lCAÇio----- ....,

1@]EMEI'IDA',.,.,--------- 'LE"AIl.10/COM'ssio'SUICOMIUio,--- -, 300895-9
COMIS~ÃO DE ORG. DOS POD~RLS E &ISTEMA DE GOVERNO

---.:;.;===---==.....:=--==:.-.:..====-=-...:::.:.:::..:.::::::~....::::::.:::::.:=~--.-.J

a) de not6rio saber jurídico e idoneidade moral,com

prática forense de 'mais de 10 anos; e

b) autoridades, advogados de ofício (defensores pQ
blicos) e membros do Ministério Público, todos da Justiça Militar; de
comprovado saber jÚrídico. n

JUSTIFICAÇJlO EMENDA N9

O Defensor Público da Justiça Militar Federal está
absurdamente excluído da composição do Superior Tribunal Militar,como
se observa na atual Carta Constitucional (Emenda Constitucional' n9
1/69) que di:põe que os Ministros civis do Superior Tribunal Militar

serão escolhidos pelo Presidente da República, dentre cidadãos maio
res de 35 anos, sendo 3 de not6rio saber jurídico e idoneidade moral,
com prática forense de mais de lO anos, e 2 auditores e membros do
Ministério Público da Justiça Militar, de comprovado saber jurídico
(Art. 128 § 19, alíneas ~ e &). Tal disposição é repetida no Art. 79,

§ 29, alíneas ~ e &da Lei de Organização Judiciária Militar (D.L. n9

1003 d~ 21/10/69.

Para corrlglr a anomalia e evidente discriminação

contra laboriosa classe dos defensores públicos da Justiça Castrense
que tem uma longa existência de 67 anos, propomos aos nobres consti-

tuintes que se acrescente à alinea &' junto aos auditores e promo
tores militares, o Defensor Público (Advogado de ofício) da Justiça
Militar, de quem se exige o mesmo concurso público de provas e títu

los~ a mesma seleção e capacidade funcional, os mesmos atributos de
ordem moral e intelectual que se reclama da magistratura e do Ministé
rio Público, como membro legítimo do chamado tripé da Justiça. -7

A igualdade de tratamento que deve existir entre os
membros da Administração da Justiça (Juiz, Promotor,Advogado) precisa
ser ratificada na nova Carta Magna, eliminando~ assim, a injustific~

vel, disparidade de tratamento dispe~sada ao Defensor Público da Jus
tiça Militar na atual Constituição. Q direito assegurado ao Auditor
e ao membro do Ministério Público Militar deve ser estendido ao Advo-

Incluir no art. 49 (Relatório da Subcomissão de Organiza

ção dõ Poder Judiclárlo e do Ministério públlco) os seguintes pará

grafos:

Art. 49 •••

§ 19 - O tItulo de cllnistro é privativo dos Ministros de

Estado, dos membros do Supremo T~ibunal Federal, dos Tribunals SUp~

riores e'do Tribunal de Contas da União e dos integrantes da carrei

ra de Diplomata.

§ 29 - O título de Desembargador é privativo dos membros

,dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais; o de

Juiz, dos lntegrantes dos demais Tribunais de segunda instãncia e

dos magistrados de primeira instãncia.

JUSTU'ICATIVA:

A privacldade dos titulos dos membros da maYlstratura br~

s1leira é da tradição do nosso slstema constitucional. A atual Car

ta prevê o mesmo preceito no art. 193, sendo norma afirmadora da

dignidade próprla do exercIcio da magistratura.

Os Tribuna~s Regionais Federais são órgãos judioiários de

hierarquia equivalente aos Tribunais de Justiça e, como estes, de-



254 • lU - Comissão da Organização dosPoderes e Sistema deGovemo

cidem em segundo grau de jurisdição temas de direito em geral. são

órgãos da Justiça Ordinãria ou Comum, sendo, portanto, os seus mem-

bros de dignidade e responsabilidades equivalentes aos DesembargadQ

res dos Tribunais de Justiça.

diatamente as causas de gequena relevância, estaremos reduzindo con

sideravelmente o numero de orocesso a serem apreciados pelos Juízos

especializados de nossas grandes cidades. hoie completamente emper

rados oelo numero excessivo de causas a serem iulgadas e falta de

estruturação.

GOVE'tNO

SENADOR MEIRA FILHO

TEXTO

~
~anízação dos Poderes e do Sistema de Governo

~ AUTOR

~ CONSTITUINTE PAES LANDIM

r:"I---------------- TuTotoluSTI'IC...ÇÃO------ --,

1":1...---------- 'l.INAlIllotcOM.ssio/sUICOMISlio--------__---,

Dê-se ao art. 40, do anteprojeto aprovado pela
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, a segui~

te redação:

Acrescente-se alinea a t
• ao inciso IV do art. 10 do

anteoroieto da Subcomissão III-a:

IV ••••••••••

A Justiça Militar compete processar e jul
gar os crimes militares definidos em lei.

a)

deral, relatório

o oresente inciso.

Devera. anualmente, ser encaminhado ao Sendo Fe-.

minucioso da a~licação dos recursos de que trata

JUSTIFICATIVA.
JUSTIFICACÃO

através

destinacão e sua correta aplicação~ para que a Nação possa saber o

quanto deve e porque deve.

~"",m",'" "" .~.:~~,:;.••.•". _. 1I = I
_ COMI SSAO C_E 9:?f,fINlZilr)'D ros PODERES .E STSTE'1l\ DE..mllEIlJ

ôOí3a:ll-ÜS.sÃO ro lbD5>Q.-;;rc3oie.'i4'íiio'6- IX)MoJI$~RID IV fjL1 e
.EMENDA

A inclusão de tal dispositivo visa dotar a sociedade

de seus representantes no Senado Federal. de mecanismos cap

de controlar efetivamente a captação de recursos externoS. suazes

Com essa redação voltaríamos à competência hi~

t6rica da Justiça Militar como estava estabelecido no art. 108 da
democrática Constituição de 1946. Além do mais, a tendência moder
na do direito público, em se tratando de Justiças Especializadaspa
ra melhor julgar os seus jurisdicionados, recomenda que os crimes
militares sejam julgados por uma única justiça, que é a Militar.

Da mesma forma, os dissídios trabalhistas d~

vem ficar afetos tão somente à Justiça do Trabalho, como os confll
tos de direito agrário devem ser decididos pela Justiça Agrária
que se pretende estabelecer nesta Constituição.

Não seria recomendável que, existindo uma ju~

tiça especializada, os dissídios trabalhistas não fossem julgados
pela Justiça do Trabalho e os dissídios agrários pela Justiça Agr!
ria, e os crimes militares definidos no C6digo Militar, julgados

pela Justiça Militar, que conta com uma experiência acumulada de
mais de 179 anos a serviço da ordem jurídica do País.

RediJam-se os artJ.gos 13 e segl1mtes:

SENADOR MEIRA FILHO

Dê-se ao art. 99 do anteprojeto da Subcomissão III-C

a se~uinte redação:

Art. 99 - A lei criará, obrigatoriamente, nas cidades

com mais de quinhentos mil habitantes, juizados de oequenas causas,

de funcionamento permanente e ininterrupto durante vinte e quatro

horas, destinados a lulgar, independentemente de processo escrito e

em única e exclusiva instância, os delitos de trânsito. as contra-

venções penais e as causas cíveis· comerciais, de família. de meno

res e de acidentes do trabalho que a lei declarar de pequena relevâ~

eia iurídica ou econômica.
JUSTIFICA CÃO

SEÇÃO :tr - DO~ TRIBUNAL FEDERn.L

_ O Su?re~o Tribunal Federal, com sede na C~

pital da Uníão e jurisdição e~ todo o território naciona~ CO~~

põe-se de onze ~nistros.

Parágrafo u~co. Os Vinistros serão nomeados pelo Pr~

siãente da Re?Ublica, ce?ois~de aprovada a escolha pelo Sena

do Feõeral, êentre cicacãos com mais de trinta e cinco e me

nos õe sessenta e seis anos de idade, de notável saber juríd!~

co e reputação i2ibada.

Compete ao Supre~o Tr~bunal Federal:

I - processar e julgpr originariamente:

al nos cr~mes comuns, o Presidente ca Re?~bllca, o V~

ce-PresJ.àcnte, os Deputados e Senadores, os !:l:u.stros de Est~

do, os seus próprios M~nistros e o Procuraõo=-Geral ca Rs?Ú

bl~ca;

Temos em mente. com a cria~ão de tal instituto. tor

nar • justiça mais acessível e rápida, pois além de solucionar ime-

h) nos cr~mes comuns e de responsabilidade, os ~nis

tro5 de Estado, ressalvado o disposto no art.•.. (art. 42,



11• ComIAio da 0rgIrmça0 dos Poderes e SIstema de Governo • 255

I - o Supremo Tribunal Federal reconhefer a r~levãn

eia da questão federal;

71.- houver divergência entre p óecisão recorrida e S~_

mula do Supremo Tribunal Federal;

cl julgar válida lei ou ato ncrna:t.ivo de governo lo

cal contestado em face da constituição ou de lei federal; ou

§ 19 - Nos casos previstos nas alineas "a-I ·segunda

parte, e -a- do inciso I~I deste artigo, o recursO extraorêi

nãrio somente será cabivel se:

/

da que

outros
d) der ã lei federal interpretação divergente

lhe tenham dado o próprio Supremo Tribunal Federal,

Tribunais superiores Federais ou-Tribunais ~staduais.

item I, da C.F. atual}, os .membros dos Tr1bu~ais Su?eriores

da União e dos Tribuna1s de Justiça dos Estaêos, do D1St=ito

Fede~al e Territórios, os ~un~stros ÔO Tribunal ôe contas da

União e os Chefes de mdssão d~plomãt1ca õe ca=ãte~ pe~rnan2nte;

c} os litlg10s entre Estados es~ranQe~ros ou organis

moS internacionais e a un1ão, os Estados, o Distrito Federal

ou os Territórios;

d) as causas e conf1itos entre a União, os Estados~ o

Distr1to Federal ou entre uns e outros, incl~5ive os respect!

vos órgãos de administração ind1reta;

e) os confl~tos de jur1sd1ção entre Tribunais fede

rais, entre Tribuna2s federa15 e estaduais, entre Tr1bunais

~staduais, e entre Tribunal e juiz de primeira instãncia a

ele não subordinado, ressalvado o 'disposto no art~ 13, I, "d";

f) os conflitos de atr~buiçõe$ entre autoridades aâm~

nistrativas e judiciárias da União ou entre au~or2dades jud~

ciãrias de um Estado e as administrat~vas de outra, ou do O~~

trito F~aeral e dos Terr2tõr~os, ou entre as destes e aS da

União_:
g} a extradição req~isitada pelo Estado estrange~ro e

a homologação das sentenças estrange~as;

h) o "habea$ corpus"4 quando o coator ou o paciente

for Tribunal, autoridade ou fUncionãr~o cuJos atos estejam su

)eitos d~retamente ã jurisdição· do Su?remo ~ribunal Federal

Ou se tratar de criwe sujeito à mesma jurisdição em ~nica ins

tâncla, não se incl~indo nessa compet~ncia os "habeas corpus:

contra atos praticaôos singula~ente pelos juízes de outros

Tr~bunais, sujeitos ao julgamento destes.

i) os mandados -de segurança. contra atos do Presidente

da República, das Mesas ôa câmara e ôo Senado Federal, do Su

premo Tribunal Federal, do~ Conselho Nacional da Nag~stratu=a,

do Tribunal de Contas da União, ou de seus Presidentes, e õo

Procurador Geral da Repúbl~ca, bem como os impetrados pela

União contra atos ds governo de Estado, do Distr2to Federal c

õe Territórios ou por.~ Estado, Distrito Federal ou Territó
rio contra outro;

jl ~ declaração de s~spensão de direitos na forma do

art. '" (se for mantido o art. 154 da atual C.F.);

1) a representação do Procurador-Geral da Re?úbl~ca •

por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal cn

estadual ou para interpretação de lei ou ato normativo fece

ralou estadual;

, ~Xl - O Tribunal Super~or Federal, na hipótese ae óiver

gcncia com decisão do Supremo Tribunal Federal, jUlgar'contr~
riamente a esta o rec~so especial.

§ 29 - Para o efeito do disposto no inciso I do pará
grafo anterior, consideFa-se relevante a questão federal que,·

pelos reflexos na ordem·juridica, e con$~derados os aspectos

morais, econômicos, políticos é socia~s da c~usa, e;igir a a

preciação do recurso e~traordinãrio pelo Tribunal.

§ 39 - O Supremo Tribunal Federal funcionará em PlenA
rio oU dividido em Turmas.

§ 49 - O regimento interno estabelecerá:

ã} a competênc~a do Plenário, além dos casos previs

tos na$ alíneas a, b, c, d, ~, j, 1 e o do item I deste arti9~

que lhe são privativos;

b) a "cómposição e a competência das turmas;

c) o processo e o julgamento dos feitos de sua compe

tência originária ou recursal e_da_argfiição de relevância da

questão federal; e

d) a competência de s~u Presiõente para conceder O ot.!:,

xequatur" a cartas rogatórias e para homologar sentença estraE

geira.

§ A
300900-9

I

/

Popular, Ple-Determinar a realização de consulta
bisei to ou referendo

Artigo 9Q
Seção VIII

[!J mussno DA OOGANlZA~I;;tc=~.~.~M;~~ [E GOVERl'Il

nn PnnF.I> T.F.r::T"LA~~l*,u""".". "-,,,,

mr--------------AI,lTOIl:c= CONSTITUINTE GERALOO BULHOES

,m} as revisões crimin~is e aS ações rescisórias de

seus julgaàos;

nl a exeeu~ão das sente~ças, nas causas de sua conpe

tência originária, facultada a delegação de atos processuais;

o) as causas processa~as perante quaisquer jutzos ou

Tribunais, cuja avOcação aefer~, a pedido dd Procuraêor-G~

ral da República, quando decorre~ imediato perigo de grave l~

são ã ordem, à saúde, à segurança ou àS_finanças públicas, p~

ra que suspendam 0$ efeitos d~ decisão proferida -e para que o

conhecimento integral da lide lhe seja.devolvião; e

pl o pedido da medida cautelar nas representa~ões ofe

recidas pelo Procurador-Geral da Repúbl~ca.

7I - j~19ar em recurso ordinário:

00 PODER LEGISLATIVO

e: CONSTITUINTE GERALDO BULHOES

Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
3 (TR~S) Senadores, com mandato de 5 (CINCO) anos.

Art. 32
parágrafo I

Jj_]w .. .Lui~lotCOIUssio/IU'C"MI"io---- - . J 300901-7
L CGUSSIUJ DA CRGP.NIZAf'J!O DO? POOERES E SISTEMA DE GOVER1'V .

SUBCOMISSAo DO PODF.R LEr;:tSLAT~&g,"u.m""'. "1
f!.I •

a) as causas em que forem partes Estado est~angeiro

OU organismo internacional, de um lado, e àe outro, Município

ou pessoa domiciliada ou residente nO Pais;

lI! - julgar, mediante recur~o extraordinário, aS cau

SaS d~cididas em única ou última instãnc~a por Tribu

nais Superiores Federais ou Tribunais Estaduais, qu~do a de

cisão recorrida:

a) contrariar dispositivo desta Constituiyão ou negar

vigência.àe tratado ou lei ieã~ral;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei

b) os "'habeas corpus" decJ.diÓos em única ou ültima

instância pelos Tribunais Federais ou Estaduais, Se denegatõ

ria a decisão, não podenão o recurso ser substituido por ped!

do originãr~o;

federal;
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m AUTOJill: CONSTITUINTE GERÂLDD BULHOES

fi ,U.NÂ,UO/COWI5Sio/SUICO .. ISSÃO

C COMISSIIO DA cro!lIZJQO lIS FO:Ef6 ESISIOO I:ElD.eNJ

~
~

tados Estaduais e Vereadores, nos limites de
sua jurisdição, desde a expedição dos respecti'
vos diplomas até o término dos seus mandatos.

SUBCOMISSJ\O DO PODER LEr.!SLATTV(), • -,JfJ - Turó oIU5TI'IC"",,0

DO PODER LEGISLATIVO •.•

JUSTIFICAÇIlD

SEÇIlO I
DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 22 A Cãmara dos Deputados compõe-se de até 500 (qui
nhentos representantes do povo, eleitos dentre cidadãos maiores
de 18 (dezoito) anos, por voto diretQ e secreto.

§ 12. O mandato é de quatro anos.
§ 22. Cada unidade federada se constitui distrito eleitoral, se~

do eleitos os mais votados até o ereencimento de todas as cadeiras
a ela conferida. .

§ 32 O número de Deputados por unidade federada será estabeleci
do pela Justiça Eleitoral, proporcionalmente'a respectiva popul~

Ção.

§ 42, Cada Território elegerá 3(três) deputados, incluindo-se Fei
nando de Noronha.

Entendemos que a responsabilidade é a mesma.
Tanto faz o Deputado Federal, o Senador, o Deputado Estadual e o Ve
reador. Todos estão sujeitos aos mesmos percalços e dificuldades no
exercício de seus mandatos, diferenciado quanto ao universo em que
se desenvolve, todavia, igual no que diz respeito à importância a r~

percussão. Daí ~ necessidade de proteção uniforme. Nem mais, nem me
nos: o mesmo tratamento ao desempenho do Senador, Deputado Federal,
Deputado Estadual e Vereador.

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

O Parágrafo 22 do Artigo 3º fica assim redigido:

Acrescenta um Parágrafo ao Artigo 3º
do Anteprojeto do Relador da Sub
comissão do Poder Executivo.

= 'LU.i:"IO/cOIolISaio/sullcOIllISS~O----------

f: COMISS1l.0 DE ORGANIZAÇ1l.0 DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

W,--------------AUTOIt--------------
ê

~
~

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES
1!1,------------- AUTO"

ê

Acrescenta o ítem XII ao artigo
52 do Anteprojeto do Relator da
Subcomissão do Poder Legislativo. § 22 - O Vice-Presidente exercerá as funções do Presi

dente do Senado Federal,onde só terá dire~to a
voto de qualidade.

O ítem XII do Artigo 12 passa a ter a seguinte redação:

XII -Aprovar os nomes que deverão constituir o Minis
tério do Poder Executivo.

JUSTIFICAÇIlO

o fortalecimento do Poder Legislativo é compromisso
de quantos estejam nesta Assembléia Nacional Constituinte. Tal
prestígio é também aferido por suas atribuições. Nada melhor do
que se deferir ao Congresso Nacional, Câmara e Senado, - a respon
sabilidade de referendar o nome ou nomes daqueles que vão consti
tuir o Ministério de gualguer Governo • ~ uma maneira de interfe
rência legítima do Poder Legislativo nas ações do Poder Executi
vo, notadamente no que diz respeito à escolha de seus Ministros.
Fica a proposta.

JUSTIFICAÇ1l.0
A prática adotada pela Constituição de 1946 de

ve ser restabelecida. Não se pode admitir mais um Vice-Presidente
da República ocioso, na expectativa somente de assumir o poder nos
impedimentos e ausências do Presidente. Tais atribuições ficam
ressalvadas. Todavia, enquanto não substitua e suceda ao Presiden
te, o Vice-Presidente eleito preside o Senado, mantém o bom rela
cionamento entre o Legislativo e o Executivo. Vamos restabelecer o
que deu certo.

:T"'-------------.UTOJl---------------,

r.r--------- PI.I!.NAf\lo/cOlollssio/suaeoau5sio----------eu COWISS1l.0 DA ORG. DOS PODERES E SISTEM~S DE GOVERNO

tJ HELIO COSTA

CONSTITUINTE EVALDO GONÇALVES

r:;T--------------- 'tural.lllsTf"C.ÇÃO----------------,

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judi
ciário e do Ministério Público, o seguinte dispositivo:

D Juizado de Pequenas Causas poderá desafogar o Poder
Judiciário, sobrecarregado em todos os sentidos nas cidades p~

quenas e grandes, agilizando o trâmite de questões mais simples.

JUSTIFICAÇ1l.0

Fica criado o Juízado de Pequenas Causas nas sedes de
Comarcas".

"Art. •.

o parágrafo 92 do artigo 11 passa a ter a seguinte redação:

11-1\.[!J....;:C;:OM..::I::S::S::.A=O..::0E::::,;:.OR=GA..::N.::I::Z::.A::!Ç::1l.0:.'L..:~::••~~,..o,;..~=N::,~:.,~=~=~..::u·E:.co.;~::~=~..::~~E-MA'.;-.::..~D~E~:G-O:.-VE::.-:.R~NO~~~~~~~~~..,) 300904-1
~{" bt.c\'\I\.'l40 :b:? ro9r!~ L'::' 6-\'S.u' "t;~~J,IU'TI"CAÇio .....,

Acrescenta ao artigo 11 do Antepro
jeto do Relator da Subcomissão do
Poder Legislativo o Parágrafo 9º.

§ 92 - A imunidade parlamentar conferida aos membros
do Congresso Nacional será estendida aos Depu-
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(l HIÕLIO COSTA ) §EMEI'IDA
li I'UNARID/CON.,:siO/SUaCoMlssio-------------,j. 300907-6
C...·_C_O_M_I_S_._D_A_O_R_G_._D_O_S_P_OD_E_R_E_S_E_S_I_ST_._D_E_G_O_V_E_R_NO .

=----- TUTO/"uSTI'ICAOio -,

No Anteprojeto da Subcomissão do Poder do Executivo,
substituir por Artigo 102 da seção I, do Presidente é do Vice-Pre
sidente da República, pelo seguinte:

JUSTIFICATIVA

A redação dada pelo anteprojeto determi
na que nenhum Estado ou o Distritó Federal tenha "menos de oi

to ou mais de sessent.a Deputados ll
• O Japão, com mais ou menos a

população GO Brasil, já dispõe de cerca de mil Deputados. Não
vemos lógica na limitação máxima referida, principalmente num
processo político dinâmico como o nosso.

"Art ••• Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente
sem que tenham ocorrido exatamente dois anos da pos
se dos eleitos, far-se-a eleição sessenta (60) dias
depois de aberta a última vaga, e os eleitos comple
tarão o tempo dos, mandatos não terminados. Se a va 
cancia ocorrer após dois anos de mandato, as autori
dades convocadas, dentro da hierarquia estabelecida'
no artigo 92 , completarão o tempo dos respectivos'
mandatos".

CUNHA BUENO

r:"l TIlTG/oIUITI'ICAÇio -,

JUSTIFICAÇAO

Estabelecido a duração dos mandatos do Presidente e
do Vice-Presidente da República, as eleições para estes cargos te
rão datas estabelecidas dentro de um mesmo mês, a cada período d~

terminado. A prevalecer o proposto pelo relator, corremos o risco'
de impedirmos uma possível coincidência de eleições em todos os
niveis no pais.

EMENDA

Fica suprimido no parágrafo único do

art1go 8" do Anteprojeto da Subcomissão da Organização do
Poder Judiciário e do Min~stério PÚblic?, a expressão:

"até com carater itJ.nerante ll
•

JUSTIFICATIVA

o?:barrotedoo Poder Judici?rio está
demándas.

--------------I.U1OIt---------------

= T1XTO!JUSTlfICAÇio --,

t!iELIO COSTA

__________ "LIEHÀRIO/c:ONISSio/IUICO..IISÃO-----------

t{OMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERN~

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público, na parte relativa do Poder
Judiciário, onde couber, o seguinte dispositivo:

Nem a ampliação do número de Juízes,

Varas Judiciais e Tribunais consegue dar vasão aos pleitos
que a cada dia crescem.

"Art ••• O Poder Judiciário será autônomo econômica e ad

mini~trativamente.

JUSTIFICAÇAQ

Essa situação provem das própr1as ca~c

terísticas da nossa conjuntura social, onde os conflitos
de interesse estão acirrados, como também do casuismo de

leis que permitem diferenças de interpretaçeo.

A vinculação econômica e administrativa do Poder
Judiciário ao Poder Executivo, tira a liberdade e a isenção d~

Judiciário. Por se tratar de um dos três poderes constituídos' .
.da República Federativa, compete a ele, elaborar, o seu pró
prio orçamento e regulamentar por meios democráticos o acesso
aos seus quadros.

A situação do Poder Jud1ciário chegou a
um -ponto tal de congestionamento que nem sempre as partes

podem dele esperar decisões ou soluçõps.

Recorrendo à ação Jurisdicional. do Esta
do, eVl:.ta-se que os conflitos se exerçam através da com
frontõçâo õireta pntre os J.ntAressados qesavindos. Ficam

as partes, porem, à espera de decisão que pode durar mui
tos anos.

EMENDA

Assim, o desejo de que essa função bási
ca do Estado, que é a de proporcionar instância Juri~d1

c10ndl a05 conflitos,nào pode nos iludir, levando-nos a

t-'ropoE'içõf'S que só Serif'M adrnJ.ssíveis s~ o qUé"dro fosse

outro.

O Juízo itinerante tem um sentido de peE
feccion1smo incompatível cem a realidade em que se encon

tra o Poder Jud1c~ário.

~
~

JCUNHA BUENO

r:-I T'lTC'JUST1rlCloÇ;,I: ---,

r.-,---------- 'L' ....UUC/cc••ussic>SUIl::.U",io---------'.·

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE PODERES

Dê-se ao parágrafo 2" do art. 2" do antepre
jeto da Subcomissão III-A a segu~nte redação:

"0 número de Deputados por Estado ou Dis

trito Federal será estabelecido pela Justiça Zleitoral, propor

cionalmente à populaçães, com os ajustes necessários para que
nenhum Estado ou o Distritá Federal tenham nemos de oito Depu
tados.

Saindo dos páramos dos !tBons Propósitos 11

~ para o da refi lidade, iriamos nos defrontar com a necessidade
de prover? "Justiça ~tinpr?nte" de ve~ct1J.os, maquane s de

escrpvpr e .ontrof> pquipml'lento~ de que se recente ho je o Poder

Judiciário em decorrência da "falta de recursos".
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JUSTIFICA~IVA

A letra "a" do inciso 11 ~o ertígo 4~

dispõe aue é vedado aos juízes:

Fica suprimida a letra "a" do inciso 11

do artigo 49 do Anteprojeto da Subcomissão da Organização

do Poder Judiciário e do M~nistério Público.

sioneiros pOlíticos, anistiava ~~ indist1ntafi~nte, gl~

ria de Duque de Caxias, o Pacificador, e da mêgnanim1dade

de Dom Pedro lI, quaisquer que fossem os revoltosos contra

a monarquia. Mas é a República que nega aos monarqu~stas o

direito da qual ela usou para ser implantada não por uma

~leição ou plebl.scito e sim por um golpe militar. Tanto os

O~ monarquistas se interessavam tembém pela éfil-'lic-ç?o das

franquias dos eleitores, que o Impér~o foi aumentando-as

pelas reformas eleitorais de 1846, 1855 e 1881. Mudanças a

companhadas pela qradativa FJhnYi)f"'~n rln Lei do Ventre Livr~
(1871), à dos Sexagenário~ (1885), at~ a Lei Áurea do 13 de

maio de 1888, esta custando o próprio Trono. Portanto os

monarquistas, mais que ninguém, são defensores da unidade

da pátria e dos direitos dos cidadãos. Daí reivindicarerr o

d~reito de o dizerem de público e de lutarem por seus pací

ficos idea1s. Nenbuma Ccrstituicão republicana do mundo ~

íbe ~ p~'aaanda monárquica, nem a da França de tantas rev~

luçõe&, nem a cons t i tuí.çâo dos Estados Unidos taml'Ém fCI11~·

in8!-dradora dos republicanismos, nem qualquer outra ..

EMEnDA

CUNHA BUENO
m~------------- AUTO_t

"exercer, e~nda que pm c1isponibilideC'e,

outro ce.rço ou função públicél, salvo o
_ magistério. ff

A interdição ao exercício de cargos ou

funções, quando em disponibilidade, observa,do o interstí

cio adequado entre o inicio da disponibilidade e o acesso

ao cargo ou função, é desnecessária e preJudicial.

CUNHA BUENO

~--------- JIIlIUllIO/COMlulo/auaco.,aa1o-------------,e: COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO CCS PODERES a--EMENDA

300913-1

o que se objetiva p resguardar o m?gie

trado, ainda que fora da at~vidade Judicante, de interes

ses que possam comprometer ~(le ou ao Poder Judic1ár1o,

decorrentes de seu relacionamento em funções ou cargos

públicos.

Subcomissão do Poder Legj.I~~~;r.~Xaçi.o__- __---__------__.
~

EMENDA

Ficam elim~nados o art. 27 e respect~-

vos parágrafos.

Entretanto, o disposit1VO acabar1a por

impedir que o Juíz, ao término de sua carreira, com a sa

bedoria e experiência nela acumuladas, voltasse a servir

à causa pública no exercício de cargo ou função.

Não é desejável o tmped1mento que v~san

do eV1.tar t'iscos event.ua í s , consagra um empecilho real

de aproveitampnto ao magistra00 em ci~ponibilidaàp.

JUSTIFICATIVA

Desde que deve ser eliminado o ~nciso X
do art. la dc RE'atór~o F~na1 do AnteproJeto José Fogaça na

Sllbcomis~~o do Podpr Executl.vo da Com1s~~o da Organização

dos Podere5 e Sistema àe Governo, também devem ser ext1ntos

o f"I:tigo (27) F p?r~(rr?ofOF (I? ~uhcorn1:::F?() CIo P00 f" I:' Lpg1~1('l

tive., Cj'UE" prevê ('I me s mo d a r e a t o d e veto, Il p é" r c l.a l ou t o t e I>

men t.e !", do Pre s aden t e de República às df?C~E-ÕP5 €TJC ên,i nr e d e s

lE'glSlE:'t~vamente pelo Prime1ro-N1n1stro. C~rro se sabe, o mét~

do frac25sou na exppr1ênc1a m~stô, pres1àenc~alista/parlarnen

tar1sta, dos tempos da prps1dênc1a João Goulart, quando este

entrou em insclúv&:s 1mpesses com seu Pr1me1ro-M1n1stro Tan

credo Neves. At~ capitularem os seus sucessores e terminar

deçost0 c própr10 Goulart.

_~ ....I..""IO/'O"".Jo/.u.'o.,..Jo-----------,

COM. DA ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Subcoml.ssào do Poder Legisla~A~9"uST.,IC"Çi.o__--_-----------,

EMENDA

Substitua-se o

parágrafo I" do art. 20.

Não será obJeto de del~beração e propo:

ta de emenda tendente a abolir a unidade nacional, a fede

ração e os direl.tos e liberdades e garântias individua1s;

e o sufrág10 universal, direto e secreto.

CUl'P 1. B\Jl"CO

COMISSÃO PA OPGPNI7AÇÃO DOS PODERES

Subcom1s~Eo do Poder Executivo _s'urltaç.i.: -,

EMENDA

JUSTIF!C;>'.TIVP.

o Ant.epro j e t;o proíbe prnenoes cons t.i.t.o 

c Lone is que T1?O têm Fp.nprf' nné" é ve r- cori ou t z-e , c1c tip"

contrf' tia Fepúb11ca", lia Feõprêç~otl, etc., como FP ("'l~ r.loneE

quistes fossem, ou nunca tivPEse-n f;irl~, .corrtre ? un.i dads

nacional, o federalismo, os dire1tos e ll.oerdadr: indivi

duais e o voto secreto, etc. Or8. Q Império não ~ E!i-

Flca elim1nado O Parágrafo 3" do crt. 11.

F1ca eliminado o art. 15, transfor",?~OF

seus p~r?grr&0~ (l~, 2~ e 3~) em art1gos, ma1S um:

~.rt. I!'

1- r,'(IÇ?O CP df't:confi ?nç? Cf'st1 t u ir'or> (10

PI: ame iro-t'ílnlFtro F0 pode-r? FE'r aprovac1a con s t.ru t avrmr n t e pf' ) c

CFm?r? (tOf- Dri)l'ti-(o:jCF, pa r e r s t o t.en de spr e s e nt s r o nr-r.r C'C
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I::ste método SE? e pr e s errta mua t.o mea e. E1J1"1

p l e s f' e f i cr-z como sr- vê ne ex pe r i ánca a da República Feàf'rCll

da Al emer.he qUI? F s s a.m consequa.u evitar a instabil1daàe ele' R€'

púbj ace dF v:cJ.mi"r. Pois ·SE' o arte 18 Lmpeôe maa s de 3 (tr~d

moç5eF dp dr~corflf'nça na mesma sess~o legls1atlva, par~ qbF

Reis rnes e s Õ~ pr e zc-? F se o PrimelrO-Minl.stro tomar provi

óênclas contr~rJP~ ~CF interesses nacíonals no primeiro tri

mestre, 0U mesmo no prame í.ro mês, por que os seus de smendos

tpr;o ~e FFr SlJf'nrta~oF dtlrante um semestre inteiro?

c2n~jd?t0 ~ P\1~FtitlJ1Ç~O no c~rso dE Prlm€lrO-MlnlEtro

mBl0rl~ Fhs())lJtf.

JU=TIFICPTIVFo

por aSS1m s~ supera o empregu1smo, característJ.cc do presidencJ.a-_

lismo caud11hesco e clientel1sta, bem como se eV1tam crises.

Agora mesmo a ItálJ.a está sem MJ.nJ.stério e ninguém sente fal
ta. Que esta reivJ.~dl.cação minha fique registrada, para que o

autor oesta proposta de ewenda nunca se sinta co-responsável
por qu~lquer deformação do regJ.me parlamentarJ.sta.

p1r- - - - - - - - - - - - - AUTOR.
_ l'FRNANDO HENRIQUE CARDOSO

'LU""lolcoa ..ad.olauac:ollll.d.o------ ~

COMIssão DA ORGANIZA~ÃO DOS PODERES
r:-r----------------nxTo/.runlrrçAçio--------------__-,

Inclua-se no art. 15 do antepr9jeto da Subcomissão do Poder Legis
lativo:

i- aprovar seu regimento interno e regular a criação
de serviços comuns às duas Casas;

Art. 15 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••CU~'flA Bun'o

COMISSÃO DE OPGA~IZAÇÃO DOS PODERF=
.subcomJ.ss20 00 Po(lpr Exec;:UtJ..Mfh,-u:"çio --,

__________ 'UllAJIIO/CON.ulol.UICQIUllio-----------

f:J

Wr--------------AUTOIl---------------
[-

JUSTIFICATIVA
FME~'DA

AcrpscentF-sP ~o 2rt. 31

"O Corrse Lho de M1.nJ..stroE será pre s i õ r

do pelo PrJ1Tlf:'J..ro-1"1J.nJ.stro e se reunirá que ndc por este corivo-:

cado, podpndo o Primelro-MJ.nJ..stro acre~cpntar-lhe no máxJ.mo

dois ru n í s t r or sem pasta, também chamados de nu na s t r-o s de

aSfuTrtOF extraordJ.n6r10s.

A modE'rnização do Poder Legislativo exige que se pos
sa crIar serviços comuns, o que, segundo interpretação prevalente
até hOJe, é vedado na Constituição, que dispõe que a cada Casa com
pete organizar seus serviços (art. 79 do anteprojeto).

e equoce-u c ompLe t e-mrn r s- c'k um r ecu r eo p1ement?r (l;:; t':::cnJ.c? pê'E

Jr'lmF'n t 2 r t. f' t i : a pOf"~Jhl1J.0êo{lP 0€' nOm p 2 ç p () (le rm ní s t r os- FE"ti1

pPFt~, O\} nlJnirtZ(F pxtr~or~in~rJ..op, p~r? coopteç~o de spto-

rpc" opo s í on a s t e s , ·~u por npcFf'f"J.cadeF DCêlPl0ni"J.F p~ ms ne a r e

do que o plcprJ.0 presidencJ.allsm0 fez com ? deshurocretJ2~çêo.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r---------- 'LI:N",UolcoIotIUiol.ulcoau.aio------ _

Dê-se a seguinte redação ao Art. 46 do Anteprojeto da Subcomi!
são da Organização do Poder Judiciário e Ministério Público:

r:-r----------------TI::lTOI.ruSTlP"lCAC;io----------------...,

e: Comissão 111 - Organização dos Poderes

0--------------AUTOIl---------------

(-
f'st;:'bJ..1J.-

FoqaçC'

JUSTIFICATIVA

TBO prpOC11p?OO em q?rantJ..r a

~ade do PrJ..meJ.ro-MlnJ.5trC), o PFlat6rl0 FJ.P?l JQS~

Art. 46 - "', competindo-lhe dispor, na forma da lei, sobre
sua organização e funcionamento e provimento dos seus cargos, funções
e serviços auxiliares~••

A emenda visa a manter na alçada do Poder Legislativo as nor
mas de organização e funcionamento interno do Judiciário, bem como a
crIação e extinção de seus cargos e funções.

JUSTI FI CACÃO

~
~

CUNHA BUENO

,..,., 'LlII.UllO/çoM1uio/au)Ço.lnio-----------.,

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DE PODERES. - 111-13

r:-r---------------- TtxTOIJulTl'IC.ÇÂO-------------~--__,

EMENDA

tJ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Arto 36

O Parágrafo Ónico transforma-se em Pri-

meJ.ro.

Paráorafo ~eaunoo:

Em cada nu.na.s t ér í o haverá um Secretá

rJ.o-Gera1, nomeado pelo respectivo t-1J.nJ.stro, com a aproveção

00 PrJ.meiro-MJ.nistro, que o representará por delegação do
t1tular da pbsta e que sEr~ escolhido entre os funcl0nizJ.os

CJ.V1S ou ml1J.t~res õe carreJ.ra no respectivo MJ.nistérlO, ou

requJ..sJ.tado dp posto equlvalentê de outro MJ..nJ.stérl.o.

oJE]EMENDA o

,..,.,---------- 'LlNOUIOICON."iolluacollllllio .-, 300919-0
,-,;.o:;m;:.J.::.

o
::.s;;s.::ã.::0c....:I:.:I:.:I:.....-_.:::O.:.r.!!g~a~n:..:i::z~a~ç:<.ã::.o:::_~d"'o:.:s~Pc..:o:::d~e~r~e.=s~ ..J

r.;----------------nXfo/.ruSTI'ICAÇio--- ...,

Suprima-se a expressão "real" do ítem a), alínea I do Art. 49

do Anteprojeto da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e
MInistério Público.

JUSTIFICATIVP.

Em todos os pe z Le men t e r r s.nc s do nur.do ,

clássl.cOS ou mJ.stos, a burOCraCl.ê é sempre de carrEira. Só

:!USTIFI CAÇÃO

A garantJ.a de irredutibilidade dos vencimentos destina-se a
defendE'r os juízos de perseguição por parte do Poder Executivo. Para
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tanto, a fórmúla usual das Constituições brasileiras é suficiente. A
irredutibilidade real dos vencimentos uoderia ser interuretada no sen
tido de conceder reajustes mensais ã magistratura para compensar o
desgaste inflacionário dos vencimentos, o que criaria uma dIsparida
de injustificável em relação aos demaIs servidores públICOS.

JUSTI FI CAÇÃO

~ inadmIssível, do ponto de vista do controle democrático do
Poder Judiciário, subtrair sua organização interna da esfera normatl

va do Poder Legislativo.

..,---------------- TI:lITO/,lUSTIFICAÇio- _,

AUTOIl'---------------] §
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO EMENDA

~,..---------- 'LENAlllO/eOlllssio/SUICOIl.'sio-------------, 300920-3'
'-_::::C.:::o.::m~i:.:s:.:s:.:ã:::o::-~I~I.:::I_-_::O:.:r~a:::n~i!:.z~a~ã:.::o:.....:d:::o~s~~P~o~d",e,",r~e:..:s~ ..J

1":'1----------------nno/.lUSTlP'ICAÇio----------------...,

tJ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Comissão 111 -'Organizacão dos Poderes

~
~

Dê-se a seguinte redação ao ítem 11 do Art. 6 9 do Anteprojeto
da Subcomissão da Organização do Poder Judiciário e Ministério Públi
co:

Art. 69 -

~-

D_e-se a seguinte redaçao ao caput do Art. 49 do Anteprojeto
da Subcomissão do Poder Executivo, suprimindo-se os parágrafos:

.............; .
11 - dispor em resolução, na forma da_lei, pela maioria de

seus membros e respeitado seu orçamento, sobre divisão' e organização
judiciárias, criando, extinguindo e provendo os respectIvoS cargos
da magistratura;

Art. 49 - Será considerado e1eit~ Presidente o candidato
obtiver maioria de votos.

:.JUSTIFICAÇÃO

que

JUSTI FI CAÇÃO

A competência de criar cargos no judiciário não deve ser sub
traída do Poder Legislativo. Com a introdução da expressão "na for
ma da lei", fica claro que a competência conferida ao Judiciário nes
ta matéria é supletiva. E só se aplica, de acordo com a emenda, aos

cargos da magistratura.

Num sistema parlamentarista, é incongruente fortalecer a fig~

ra do Presidente da Rep~blica mediante eleição por maioria sbso1uta.

..,.,-- TEXTO/JUS~lflC..çio----------------..., Inclua-se um novo art. 35 no Anteprojeto da Subcomissão do Po
der Legislativo, renumerando-se os demais:

r:r-F-E-RN-A-N-DO-H-EN-R-I-QU-E-C-AR-D-OS'~TO" ] §
r.r---------- PL.lNA'UO/Colt"sio/au.cOMlflIlÂO --, =

Comissão 111 - Organização dos Poderes

..,.,---------------- T[XTO/..uSTI'ICAÇio,--~-- ....,~
~- . Organização dos Poderes

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Wr--------------AUTOIl---------------
ê
f!l
r-- - - - - - - - - ..1.~NAIIIIO/co .. l'sio/.u.COMI..io.

_ Comissão II I

Inclua-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário o
seguinte artigo:

Art. - O Poder Judiciáno e o Ministério Púb l i'co estão su

jeitos ao controle social na forma prevista em lei complementar.

JUSTIFICAÇÃO

O Judiciário n~o pode ser o único Poder excluído de qualquer
forma de controle social. A presente sugestão permitirã que, com o
e;oluIr da sociedade brasileira, tal Controle possa ser implementado,

sem impor ou. excl~ir antecipadamente os varIOS mecanismos conhecidos:

eleição, destituição plebiscitária, revisão etc.

Art. 35 - Se a le~ orçamentária não tiver sido votada até o
início do exercício correspondente, o Poder Executivo poderá inici
ar a execução do seu-proJeto, como norma provisória, até a anrovação
do instrumento defInitivo pelo Congresso Nacional.

:.JUSTIFICAÇÃO

A emenda concilia a necessidade de existência de uma norma or
çamentaria no lnÍcio do exercíclo, com a abolição do decurso de pr~

zo para a aprovação da proposta do Poder Executivo.

r: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

_____....,-__-,-_ 'LUIÃllllo/eOlll"io/'u'COlllllio-----------

ttomissão 111 - Organização dos Poderes

~
~

(!J Depútada WILMA MAIA

..,., TEXTO/JUSTlflCAÇio-----------------.

Subcomiss-ao do Poder Execu\~~~/.JunIFlcAçio---_------------_,

Suprima-se o ítem IV do Art. 59 do Anteprojeto da S~bcomissão

da Organização do Poder Judiciário e Ministério Público e dê-se a se
guinte redação ,.ao ítem II:

o art. 59 passa a ter a seguinte redação:
Art. 59 - O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro)~,

perm~tida a reeleição.

Art. 59 -

11 - organizar, na forma da lei, suas secretarias •••

Parágrafo 19 - Após ~80 dias da promulgação da NOVA CONS
TITurçAO será realizada eleição para Pre
sidente da República.
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JUS T I F I C A ç A o
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

A Assemblé~a Nacional Constitu~nte deverá apresentar uma

l~nha de pensamento un~tár~o no que concerne ao mandato
pres~dencial.

A op~nião públ~ca bras~le~ra está demonstrando a necess~

dade de ele~ção-Já para Pres~dente da Repúbl~ca.

Sempre defend~ o mandato de quatro anos para Pres~dente

da Repúbl~ca.

Embora a Constitu~ção v~gente estabeleça um mandato de '
se~s anos, sob o ponto de v~sta legal, entendo que sob o
aspecto de leg~tim~dade, por consegu~nte, sob o aspecto

Jurídico, a permanéncia do Pres~dente da Repúbl~ca no ~

xercíc~o do cargo deverá ser de quatro anos.
Defendo o mandato de quatro anos por entender que, na d~

nâm~ca política moderna, esse lapso de tempo é suficien

te 'para o desempenho do mandato ele~toral. Além do mais,
a proposta f~ca plenamente just~f~cada em face da poss~

bilidade da reeleicão.

Comissão 111 - Organi~a ão dos Poderes

r:r---------------- TEXTO/JuSTlPrcAçÃo-----------------,

Dê-se a seguinte redação ã parte final do ítem I do Art. 12 do

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

- ... , salvo quando o contrato e o processo de seleção obed!

cerem a ~láusulas uniformes;

:!USTIFICAÇAO

Não basta que o contrato tenha cláusulas uniformes; a seleção
do contratante deve atender ã mesma condição para prevenir realmen
te o favorecimento ilícito, que é a intenção subjacente a este dis
posltivo.

..,., ---=- TUTOIJUSTIPICAÇÃO _,

~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

__________ P'LENAIlIO/CONlssÃo/aulcOIllIUio_.----------

(J Comissão 111 - Organização dos Poderes

fijr--------------AUTOIl

ê
~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

(õJr----------::- "LUAIlIO/cOUlssio/IUICOIUsaÃO=------------,t Comissão III - ~\A"V-~.,s: J,n PI}-CÚ"L)

r:r---------------- TtxTo/~uSTlfICAÇÃO----------------_,

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do Art. 30 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Leg~slativo:

Dê-~e a seguinte redação ao ítem 111 e ao narágrafo único do

art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 30 -
Art. 14 -

§ 29 - O orçamento anual compreenderá obrlgàtoriamente,de for
ma discriminada, as despesas, inclusive subsídios, isenções e incen
tivos tributários, e receitas relativas a todos 05 Poderes ...

:!USTIFI CAÇA0

111 - licenciado pela respectiva Câmara nos casos nrevistos

pelo reglmento interno;

Parágrafo único - Convocar-se-á suplente nos casos de vaga,de
licença .por período igualou superior a 120 dlas, ou de investldura

A emenda veda a lnclusão de dotações globalS,CU]a alocação f~

ca a cargo do Poder Executivo, e incluir no orçamento as oarcelas
de receita que a Unlão deixa de arrecadar em virtude de lsenções e
incentivos trlbutários.

JUSTI FI CACÃO

Trata-se de mera correção técnica. 120 dias é prazo para con
vocação de suplente, e não para licença.

~
~

FERNANDp HENRI~UE CARDOSO

r---------- "LENAlllO/co"'Julo/sUICOalllllio- _

(J Comissão III - Organização dos Poderes

~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Suprima-se o ítem VI do Art. 9 9 do AnteproJeto da Subcomissão

do Poder Leglslatlvo:

r:r----------------TUTO/~USTI'IC...çio--------------___,

,..,..,---------- ,.LIN""IO/co""ISsio/.u.CO..ISlio----------~

Comissão 111 - Organioação dos Poderes

r:r---------------- T[IlTQ/oIU!lTl'rc ..çio--- ~

~USTlFICAÇltl
.. .- .....;

o poder de impedimento previsto neste ítem é excessivo. Na ver
dade, conflguraria uma cassação parcial de direitos políticos, sem

apreclação pelo Poder Jud~ciãrlo e sem praoo deflnido.

Suprimam-se 05 ítens 111 e IV e dê-se a seguinte redação ao
ítem II do Art. 12 do AnteproJeto da Subcomissao do Poder Legisl~

tivo:

Art. 12 -

11 -. aceitar ou exercer atlvidade remunerada, ressalvado o

disposto no ítem 11 do art. 14;
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~
~

Art. 10 -

Comissão 111 - Organização dos Poderes

Inclua-se no final do ítem 111 do Art. 10 do Anteprojeto da Sub
comissão do Poder Legislativo:

tJ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r=---------------nllTo/olu5TI'ICAÇio-----------------,

JUSTIFI CAÇÃO

A emenda objet1va compatibilizar este dispositivo com o ítem
11 do art. 14, que prevê os casos em que se admite o exercício de
cargo remunerado por parte do parlamentar. E busca expressar de
forma mais precisa e concisa a intenção do dispositivo emendado,
que é evitar que a atuação do parlamentar seja influenciada por
quem lhe tem ascendência econômica.

111 - ••• per~~~ente. e outros na forma da lei;

JUSTIFICACÃO

""'---------------UXTO/olU'T1'ICAÇio----------------,

A emenda proposta deixa uma porta para a ampliação da competêg
cia definida neste ítem, na medida em que a evolução do processo p~

lítico demonstre a conveniência de atribuir a outros cargos,além dos
citados, uma margem de independência em relação ao Poder Executivo.

~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
we------------- AUTO"--------------
ê
,..,.,- 'I.UAIlIO/COMI'llo/IUlcOlllldo-----------,

Comissão 111 - Organização dos Poderes

Dê-se a seguinte redação ao ítem 111. suprimindo-se, em cons~

quência. o ~tem XI do art. 18 do Anteprojeto da Subcomissão do Po
der Legislativo:

Constituinte MAURíCIO CORR~A

CUMISSllo DA ORGANlZAÇIlO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
tJ.---------- 'LIHAIUo/cOM'.s1o/tulcOlllaaio _

,..,.,--------------- TlXTo/.luSTIFlCACio------ -,

Art. 18 -

111 - convocar para depoimento qualquer autoridade ou cidadão,
exceto aos chefes dos Poderes constituídos;

JUSTIFICACÃO

i::menda aditiva à alínea "a" do § 6Q do art. 35doAnteprojeto
da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público

A extensão do poder convocatório. nos termos propostos, é cog
gruente com a intenção de fortalecer as comissões e, por intermédio
delas, o próprio Legislativo.

Dê-se à alínea "a" do § 6Q do art. 35 do Anteprojeto, a se
guinte redação:

"Art. 35 - ..

JUSTlFlCAÇ15.0

os magistrados, nomeados pelo Presidente da RepQ
blica, entre os escolhidos em lista tríplice el~

bcrada pelo próprio Tribunal, com juízes da re!
pectiva região, observado o critério estabelec.!.
do no art. 2Q , inciso lU;

§ 6Q

a)

~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

~ 'L!"AIlI0/cOIll.llio/tuICOllIIlÃO----'--------,

Cõmissãú 111 - Organização dos Poderes
.... TUTO/olU'TI'ICAÇio -,

Dê~se a'seguinte redação ao ítem a). § 1 9 do Art. 30 do Antepr~

jeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 30 -

§ 1 9 -

Existe clara contradição, no Anteprojeto, no que tange ao
critério, para promoções aos Tribunais de Segundo Grau.

Assim, o dispositivo, cuja modi ficação se pretende, choca-se
com o estatuido nas Disposições Gerais, art. 2Q , inciso lU, que prevê o
acesso aos Tribunais de Segundo Grau, por antiguidade e por merecimento, a.!.
ternadamente.

a) autorização para operações de crédito por antecipação da re
ceita, as quais deverão ser liquidadas no próprio exercício,

:!USTIFICAÇÃO

Trata-se de supr1mlr da lei orçamentária a autorização para a
abertura de créditos suplementàres, que tem dado uma margem inadmis
sível de liberdade ao Poder Executivo na alocação de recursos.

Ademais, o Anteprojeto prevê a adoção do critério altern!
do, no que tange aos Tribunais Regionais Federais ( art. 21, "caput" e sua
alínea "a" ) e também no que concerne aos Tribunais Estaduais (art. 42,que,
sendo silente, a respeito, envia o intérprete às Disposições Gerais).

Conclui-se, pois, que o dispositivo em questão não se just.!.
fica, de forma alguma; já que elimina a promoção por antiguidade, tão some!!

te no âmbito da Justiça do Trabalho, dando a situações iguais tratamento d~

sigual.
A nossa posição encontra respaldo em manifestação expressa

da Associação dos Magistrados Brasileiros - que representa todos os JuIzes,
de qualquer grau de jurisdição, do nosso PaIs - a qual defende a manutenção
do critério alternado de promoção, no que pertine a todos os Tribunais de

Segundo Grau ( confi ra-se, no "Estado de Minas", de 31 de maio deste ano,

pago 10).
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= TUTo/olUlTlf'CAÇio ...,

~
~

Constituinte MALRfcIO CORR~A

COMISS1l.0 DA ORGANIZACllo DOS POOERES E SISTEMA DE GOVEROO

,..---------- 'LldJlIO/CO"I.t1o/'~o"lu1o- _

tJ

1iJr------------- .UTOII _

to critério alternado, sem dúvida, é o mais justo, e também

o melhor, sempre tendo sido perfilhado, pelas Constituições brasileiras.

Efetivamente, por meio dele, mantem-se o equílibrio, nos

rribunais de Segundo Grau, garantindo a presença, nestes, de número ponder~

vel de Juízes mais antigos, e, por conseguinte, mais experientes e maduros.

Emenda modificativa ao art. 43 do anteprojeto da SUbcomisslio do
Poder Judioiário e do Ministério Público.

Acrescente-se parágrafo único ao inciso I do art. 43 e dê-se ao
seu Incí.so _II, a seguinte redação:

Parágrafo Único - O Ministério Público do Distrito Federal e Ter
ritór1os, com as atribuições definidas no final do artigo ••••• ,

dispõe da mesma autonomia conferida nesta Constituição ao Mlni~

tério Público Estadual".
"lI - O Ministério Público dos Estados, que atuará

junto às respectivas Justiças e Tribunais de

eontas, ou órgãos equivalentes".

J~STIFICAÇ1l.0

O projeto, incluindo as funções do Ministério Público do Distrito

Federal e Territórios no âmbito. do Ministério Público Federal levou, acert,!
damente, em consideração a sua origem federal, não obstante o exercícío d~

las perante a Justiça comum do Distrito Federal.

Embora o parágrafo 12 , do inciso II do artigo 43 determine que

ambos - o Ministério Público Federal e o do Distrito Federal e dos Territ~

rios - sejam organizados por Leis Complement,pres distintas, a ausência de
-explicitação precisa em;1ÍÍação ao último pode dar lugar a interpretações

que o situe como órgão federal de segundo nivel, ao lado do Ministério Públ!

co Federal, quando neste deve ser integrado, embora preservada sua autoTl,2

mia.

Constituinte MALRfc!o CORR~A

"Art. 3/1 -- ..

Dê-se ao § 19 do art. 36 do Anteprojeto, a seguinte redação:

§ 19 _ Havendo impasse, nas negocíações coletivas, as partes pod!

rão eleger a Justiça do Trabalho como árbitro.

JJ5TIFICAÇ1l.0

Emenda modificativa ao § 12 do art. 36 do Anteprojeto da SUbcomis

são do Poder Judiciário e do Ministério público.

COMISSllO DA ORGANIZACllO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
w,..---------- 'l.lNÀJlIO/C:OIll'lIio/,u'COllllllo

t
m---------------TUTOI.lUITIPIC.OÃO--------- .....,

Iilr------------- AUTOIt

t

"Art. 36 - ..

= TI:XTO/olUITI'ICAÇÃO --,

Emenda aditiva ao art. 36 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público

Acrescente-se § 42 , ao artigo 36 do Anteprojeto, com a se

guinte redação:

Não alcançada a autonomia plena do Distrito Federal, os serviços

da Justiça comum e 'Ministério Público, são federais e regulamentados po~

Leis. federais, come psecorüzado no projeto, através do parágrafo lQ do inc!

so II do artigo 43. Federal por origem, o Ministério Público do Di~tdto F~

deral e Territórios, deve, até por uma questão de método, ser compreendido

no ,inciso I, do artigo 43, fazendo parte do Ministério Público Federal, COllO

ocorre na vigente Constituição, que o situou no artigo 95, § 12 , que trata

do Ministério Público da União.

Entretanto, di versas as atribuições junto à Justiça comum e pera,!!

te a juízes e Tribunais Federais, a autonomia do Ministério Público local e

dos Territórios; justifica-se em razão dessa diversidade, aliás, reconhecida

no projeto ao referir-se à Lei Complementar que, distintamente, irá dispor

sobre sua organização.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, carente

ainda o Distrito Federal de autonomia, o que inviabiliza a sua integração,

assim como da Justiça comum, no seu complexo administrativo, deve, na coloc,!

ção constitucional, situar-se integrado no Ministério Público Federal; emb~

ra' como ramo sutônomo, pelas peculiaridades apontadas de exercfcín de fu,!!

ções junto à Justiça local.
O parágrafo único, acrescentado ao inciso I do artigo 43 e a' e2!,

clusão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios do inciso II,

visam a explicitar a c~de órgão federal do Ministério Público do Di1
trito Federal e Territórios, pela sua origem federal, preservando-lhe, to::!,!

via, a autonomia, em razão de suas atr.tbuições específicas, 'distintas, qua,!!

to à competência de atuação, das exercidas perante os juízes e órgãos excl,!!

sivamente federais.

~
~

§ 49 - Caso ocorra suspensão do trabalho, o dissídio c~

letivo poderá, também, ser instaurado, por inici~

tiva do Presidente do Tribunal ou da Procurad~

ria da Justiça do Trabalho."

o dissídio coletivo é uma ação, e somente se instaura, como é
curial, após o ajuizamento; não se justi fica, portanto, que tal de.lominaçã~

seja usada, referindo-se às negociações prévias, extrajudiciais.

~ .UTO. _

Consfituinte MALRfCIO CORR~A

C(J.lISS1l.0 DA ORGANIZAÇ1l.O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

= '1.IfIlÁIIllO/COMIUlO!.UICOM.ldo----------

=-----+-----------TUrO/JUSTII"ICaçio ...

Dê-se ao art. 44 do Anteprojeto, a seguinte redação:

Emenda modificativa ao art. 44 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público.

"Art. 4(i. '".Os membros do Ministério Público, aos quais se asse9,!!

ra Independêncãa funcional, terão as mesmas vedações e gozarão

~
~'

Constituinte MALRfCIO CDRR~A

CClMISSllo DA ORGANIZA 1l.o DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

r.r----~---- 'LUAJIIO/eOMlsliotaulcolflllio- -,

f!J-------------auTo ltJUSTIFICAÇ1l.0

Atualmente, os casos de cabimento do dissídio coletivo são

regulados pela lei ordinária ( CLT, art. 856).
Passando a sê-lo por norma constitucional, é prudente que

constem as outras hipóteses, em que se justifica a instauração do dissídio

coletivo, para que não se infira que ele somente tem cabimento, no caso pr!
visto constitucionalmente ( art. 36,§ 29 J.

E as demais' hipóteses justificam-se, porquanto, sempre que

ocorrer suspensão do trabalho, por iniciativa operária ou patronal (greve

ou "Lock-out"}, o dissídio coletivo extravasa o interesse das partes, e pa1

sa a interessar, também ª' '!\ociedade.
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elas mesmas prerrogativas, garantias, vencimentos e vantagens c0.::l

feridas aos Magistrados, bem como paridade de regimes de provime,!!
to inicial na carreira, com a participação do Poder Judiciário e

da Ordem dos Advogados do Brasil, promoção, remoção, disponibil!

dade e aposentadoria com a dos 6rgãos judiciários cor cesponden
tesv ,

JU5TIFlCAçAa

§ 22 - Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão eleitos
pelo Congresso Nacional, dentre brasileiros, maiores de trinta e

cinco anos, obedecíoas as seguintes condições:

1 - Oois terços dentre cidadãos de reputação ilibada e nE.
t6rios conhecimentos jurídicos, econômicos financeiros
ou de administração pública, escolhidos pelo Congresso

Nacional;

A presente emenda objetiva harmonizar o dispositivo em tela CO'll o
disposto no art. 50, quando preceitua que ao Oefensor Público "são devidas
as garantias, prerrogativas e direitos dos membros do Ministério Público".

É a justificativa para a presente emenda que esperamos seja acE.

II - Um terço dentre Auditores e membros do Ministério Pú
hl íco junto ao Tribunal, por estes indicados, segundo
os critérios, em ambos os casos, de merecimento e anti

guidade.

lhida.
§ 32 - Para efeito do disposto no inciso I, do parágrafo ant~

rior, p--tégistro dos candidatos far-se-á, pelos partidos, poli

ticos, junto à Mesa Diretora do Congresso Nacional, sempre por
voto secreto e maioria absoluta.

r.'1--------------- TlxTO/oluaTI'It:...ÇÃO-----------------,

Consti tuinte MAURícIO CORR~A

§ 42 - suprima-se

§ 52 - ~pJ:ima-se

§ 62 - mantido

~
~COMISS~O OA ORGANIZAÇ~O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

w.---------- 'J.Cf(;'IIfO/COMII.Ão/auaçOIfIUÃO

ê

Emenda aditiva ao art. 53 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público

§ 72 - inclua-se nas OISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS, acrescentando-lhe

a expressão" •..• ~ dos atuais substitutos".

Acrescente-se Parágrafo único ao art. 53 do

com a seguinte redação:

"Art. 53 - .

Anteprojeto, § 8º - Para efeito do disposto no inciso II, do parágrafo 2º, o
registro dos candidatos será feito, junto à Mesa Oiretora, pelos
Auditores e pelo Ministério Público e o Congresso Nacional decidi
rá, em votação, secreta, por maioria absoluta.

Parágrafll Único - Oa opção a que se refere este artigo não
poderá resultar supressão de direitos e

vantagens adquiridos junto ao Ministério
Público Federal."

§ 92 - Os Ministros têm as mesmas garantias, prerrogativas, venci
mentos e impedimentos dos Ministros do Tribunal Federal de Recu.!.

sos e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo ap6s
cinco anos de efetivo exercício.

JUSTIFlCAÇ~O

f!ê-se ao art. 38 e parágrafos a seguinte redação:

r.'1 TUTOIJUillTI'ICAÇio --,

JUSTIFlCAÇAD

§ 10º - Além de outras atribuições definidas em lei, os Au:litE.
res, que têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos

dos Titulares, substituirão os Ministros em suas faltas e impedi
mentos.

A presente emenda objetiva prestigiar a carreira de Auditor, Ma

gistrado da 1ª Instância em relação aos Ministros Titulares que são a Imtã.}
cia superior do Tribunal de Contas.

Os auditoras são, pela Lei Orgânica do TCU, os substitutos dos

Ministros exigindo-se que tenham as mesmas qualificações exigidas para oca.!'.

go de'Ministro.
Além do mais lhes impõe um rigoroso solene concurso público de

provas escritas e orais bem como de títulos para a nomeação.
O critério ora proposto vem fazer justiça a esses verdadeiros jui

zes e igualar a sua situação com a dos auditores da Justiça Militar que tem
assegurado o acesso ao Superior Tribunal Militar.

A exper íêncí.a adquirida no julgamento das Contas e dos processos,

no exerqício da substituição dos titulares, credencia, de maneira super lati
va, os Auditores, bem como os membros do Ministério Público junto ao Trib.:!.

nal, a bem exercerem essas funções.
No que tange às garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e

irredutibilidade, essas conquistas pertencem não ao funcionário, mas ao j.':!.

risdicionado e a NaçãJ que passam a ter em seus juízes essa muralha contra o

esmorecimento no cumprir o dever.
No mais, procuramos ordenar o artigo e seus parágrafos sem alter~

ções quanto ao mérito do anteprojeto.

~
~

Constituinte MAURícIO CORR~A

É indispensável assegurar ao Procurador da República,quando
opta pela carreira jurídica de representação judicial da União, todos os d!

rei tos e vantagens obtidos perante o Ministério Público Federal.

Oiante da alteração empreendida no quadro constitucional
das atribuições desse 6rgão, impõe-se tal ressalva em disposições transit~

rias, para afastar qualquer polêmica em torno da aquisição daqueles direi

tos e vantagens.

Emenda modificativa ao anteprojeto da Subcomissão ~o Poder Legi~

lativo.

COMIssAo DA ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

"Art. 38 --caput, mantido

§ 12 - mantido



m. Comissão daOrganização dos Poderes e SIstema de Oovemo • 265

, OEPlJTA.Dtt AIRTON~SANDDVAL

" XIII - Decidir sobre a exportação de
armas e equipamentos bélicos "

Arto 52

Inclua-se ~o art. 52 do Anteprojeto apr~

vado pela Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte 1tem:

E tal preocupação aumenta na medida em

que ocorrem terríveis acidentesam consequências imprevisíveis pa
ra toda a humanidade. No caso mais recente, do acidente da usina
de Chernobyl, quase todo o planeta foi, direta ou indiretamente,a
tingido, inclusive o arasil, que importou produtos alimentícios
apresentando indices inaceitáveis de radioatividade e,mesmo assim,
foram, criminosamente, colocados à venda no mercado interno.

o~tro gravissímo problema que aflige
as autoridades e a população em geral, para o qual ainda não se
tem:uma solução definitiva, refere-se ao destino a ser dado ao 11
xo radioativo produzido pelas usinas nucleares em funcionamento.
Hoje em dia ele é armazenado em depósitos provisórios co~ sérios
riscos que nos intranquilizam a todos.

Estas s~o as principãi~ razões que
~ justif~ca~ a inclusão da matéria dentre aquelas da~ompetência·~i1

~lusrva de Congresso ~~cional, nos.termo~ d~ presente Emenda.

=--------'---~'-----tl.llTG(ol\,l..t1''C~lo--- ~

ffir-------------·.....~P
ê

JO!!O CAI MON

COMISS!!O OOS POOERES,E SISTEMA OE GOVERNO

Inclua-se no artigo 21 da Subcomissão do Poder Legislativo, o s~

guinte- parágrafo:
O Congresso Nacional elaborará e aprovará no prazo máximo

de aez meses as leis complémentares exigidas pelo texto da presente'
Constituição ou que venham a tornar-se necessárias para o seu efetivo
cumprimento.

JU-SHFICATIVA.
Destina-se u presente art1go a ser incluído nas Disposições

GeFais e Transitórias da nova f~nstituição, a fim de evitar .que se
'tornem letra morta disPositivo~ que dela co~stem. A Carta e~' vig~r

confém na~a menos do q~e 64 artigos â exigirem compleme~taç~o legal
.~, exe:Iuí~~l-o't.-,q6,ese.:»ierereni .a normas tri~tári~, a maior parte dos:-demai~ nunca
'~receu- ~ ',r~gulame~taçlfo ·n,ecessátía., , ". ';;-- _ .. ' ".

: ~ o~ mais gritante exemP-lo é Or!que: p.revê: ~.'P~~t'i·ciP~a·ção ~dos tTa~a
Ihador~i' nos l~c~os d.~& -êmpresa~, -princípfo"~liás que '~~nst~ dá' c'o-;';
'(ituição de 1946, sem' nunca ter sido efetiv~do 'devido e;atamente à'i,;
ta de uma' regulamentação.: Vários cut ros ex'emplos poderíam ser dados ..
nepe t-í ção deste fato fornece... inclusive, pretexto para o descump"Iimen
1:"0 de determínações constitucionais por parte das âutoridades., foi 0- .

qge ocorreu, entre ou~ros' casõs, com a'vi~ulação dó percentuál da re
ceita à manutenção e desenvolvimento do ens~no, sistematicamen~e igno
rado pelo· Executivo.

Não desejamos que fatos como esses repitam-se na vigencia da n
va' Con?tituição, aspir~ç~o maior do povo brasileiro. A inclusão do di
positivo proposto no seu texto garantirá uma Constituição efetiva, cum
prlda realmente. Além disso, evitará a inclusão de normas meramente d

mag6gicas, o que podetia oéorrer caso se vislumbrasse a possibilidade
de anulá-las na prática mediante a ~~igênCia de uma improvável regu~
lamentação.

= TIEXTo/..unlPlc..Cio ......

f!j aUTOIl:

J.USTIFICAÇAO·

mr------------- AUTO_r: DEPUTADO AIRTON SANDOVAL

.... T~XTO/"USTI..tCAÇio---------------_,

Acrescente-se ao Art. 52 do Anteproje
. to da Subcomissão do Poder Legislativo, o seguinte item~

o Brasil faz parte do reduzido grupo de
países exportadores de armas e equipamentos bélicos e, a cada ano,
vem consolidando mais sua presença no mercado internacional.

Atualmente, o procedimento para que_ o
exportador brasileiro possa manter contatos em qualquer pais, seja
para pesquisa de mercado, seja para negociar uma exportação, ~ dos
mais simples, bastando solicitar ao Ministério das.Relações Ext~

riores autorização para desenvolver negociações preliminares. O
próprio Ministério das Relações Exteriores poderá a~torizar a ex
portaçãô de amostras para demonstração, testes de desempenho e e~

posição no exterior.

o Brasil inaugurou seu programa nu-
clear no ano de 1975, ao firmar acordos com a República Federal da
Alemanha, para instalação de trêS usinas nucleares no Municipio de
Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

Hoje, decorridos mais de dez anos, a
primeira usina nuclear, Angra I, depois de vários insucessos que
atrasaram enormemente sua inauguração, ainda não se encontra apta
a funcionar com sua canaridade total. Atualmente, essa usina perman~

ce desligada por força de decisão judicial, em Ação Popular, movi
da pela população local, em razão de sérios problemas ligados a
possíveis falhas no sistema de segurança que ameaçavam os habitan
tes de toda região.

A falta de segurança, entretanto, não
é problema vivido exclusivamente pelo Brasil .• O mundo todo tem as
sistido, indefeso e preocupado, o crescente número de usinas atôm!
cas que, nos últimos tempos, t~m sido instaladas ou que se encon
tram em fase de instalação.

Apesar disso, até o presente momento a s~

ciedade brasileira não pode, através de seus representantes legais,
pinar em assunto de tão relevante importância, como é o da export~

ção de armas e demais equipamentos bélicos. No entanto, há que se
reconhecer a necessidade premente de ser o Congresso Nacional cham!
d~ a ooinar sobre tal matéria, ainda que em caráter sigiloso, como
a própria natureza do assunto exige, pois, todos sabemos que qual
quer notícia veiculada a respeito, poderá comprometer seriamente o
interesse militar estratégico do pais comprador.

Daí a razão da presente emenda que procura
incluir dentre as matérias da compet~ncia exclusiva do Congresso Na
cional, a decisão sobre a exportação de armas e equipamentos béli
coso

,..,.-

expo!,
qual
br~

Com o acentuado crescimento de tal
equipamento de defesa tende a se tornar, a
dos principais ítens da pauta de exportações

tação, o chamado
quer momentô, um
sileiras.

instalação de"XII - decidir sobre a

JUS T I f I C A ç A O

usinas nucleares".
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oovrAOO AIRTIIl SAIOJVAL

COMIssAo
= TUTOIJU5T1l"fC"çiO -,

Redija-se o art. 22 do Anteprojeto apresentado
pela Subcomissão do Poder Legislativo na forma seguinte:

" Art. 22 - ~ Câmara dos Deputados compõe-se de
até seiscentos representatantes do povo, eleitos dentre cidadãos
maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, por
voto direto e secretõ em cada Estado ou Territ6rio e no Distrito
Federal.

§·12 - Cada legislatura durará quatro anos.

§ 22 - O número de Oeputados por Estado, por
Territ6rio e pelo Oistrito Federal será estmelecido pela Justiça
Eleitoral, para cada legislatura, proporcionalmente à população,
com o reajuste necéssário para que nenhum Estado e o Distrito Fed~

ral tenham menos de oito e os Territ6rios menos de quatro Deput~

dos, excetuadp o de Fernando de Noronha".

JUS T I F I C A ç ~ O

A finalidade básica desta sugestão é estabele
cer, na futura Constituição, em sua plenitude, o princípio da
proporcionalidade com vista à fixação do número de Deputados por
Estado, Territ6rio e pelo Distrito Federal, eliminando-se, desta
forma, o critério anacrônico e injusto de se condicionar a distrl
buição proporcional a um limite máximo por unidade representada,

ostentado pela Constituição em vigor nestes termos:

"Art. 39 -

§ 12 -

§'22 _ Observando o limite máximo previsto nes
te artigo, o número de Deputados, por Estado e pelo Distrito Fed~

ral, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, para cada legislat~

ra, proporcionalmente a população, com o.reajuste necessário para
gue nenhum Estado ou o Distrito Federal tenha mais de sessenta ou
menos de oito Deputados ". (O grifo é nosso).

Vale invocar, aqui, as críticas de Miguel Reale
ao sistema vigorante, em matéria publicada no Jornal" Folha de
São Paulo ", na edição de 19 de maio de 1985:

"A Constítuiçã~ atual exclui da Assembléia Con.§.
tituinte a maioria do povo brasileiro. Istó acontece em virtude da
redação dada ao artigo 39 e seu parágrafo 22 pela Emenda Constit~

cional n2 8, de 1977 (6 famoso "pacote de abril" do Presidente E.!.
nesto Geisel), e, o que é pior, pela Emenda Constitucional nº 22,
de 1982, promulgada pelo pr6prio congresso Nacional.

Tais disposições fixam o número de membros da
Câmara dos Deputados, bem como os critérios que deve, ser obedecl

dos para a distribuição "proporcional" dos representantes entre os
Estados. Cumpre salientar que, já na Nova República, recentíssima
Emenda Constitucional, aprovada pelo Congresso, veio consolidar o
citado dispositivo da Carta Maior, acrescentando apenas mais oito
deputados para o Distrito Federal, no mínimo.

·Trata-se de matéria do mais alto alcance, pois
envolve um dos princípios básicos do regime democrático, que é
representação proporcional do povo, de maneira que se respeite~ua~

to mais possível, o imperativo ético-jurídico da igualdade dos
cidadãos.

Compreende-se que, na estrutura do Estado Feder~

tivo, se confira iQual número de representantes no Senado Federal,

três para cada Estado, mas não tem sentido deforma-se a represent~

ção na Câmara dos Deputados, a qual, por natureza e destinação, d~

ve corresponder à população de cada unidade "federativa", só se
admitindo abrandamentos que venham estabelecer razoável equilíbrio
entre as diversas regiões do País".

E mais adiante:

"Foi com o já citado "pacote de abril", de
1?77, rude expressão do AI-5, que se perpetuou a primeira lesão ao
princípio da representação proporcional, elevando-se a composição
da Câmara para 420 Deputados, mas ficando previsto, 'que nenhum E~

tado poderia ter menos de seis representantes, nem mais de cinque~

ta e cinco. A base de cálcuío deixou, também, de ser o eleitorado,
para levar-se em conta a população, cabendo à Justiça Eleitoral e~

tabelecer o número de deputados por Estado, obedecidos os limites
m'áximo e mínimo já referidos. Não há necessidade de ser matemático
para compreender-se incontinente que a fonte primordial do Poder
Legislativo, deslõ~ãva-se das regiões mais povoadas e desenvolvidas
do País para as unidades menos expressivas da Federação e, de certo
modo, mais dóceis às injunções do Executivo Nacional.

Essa situação, já de por si s6 aberrante, ainda
viria a agravar-se com a promulgação da Emenda Constitucional nº
22, de 1982, a qual, apesar de supostamente animada de propósitos
liberais, como o rest~belecimento de certas prerrogativas do Co~

gresso Nacional e o abrandamento do processo e aprovação das leis
por decurso de prazo, velo lançar uma pesada pá de cal sobre o imp~

rativo da representação proporcional, sempre tradicionalmente re~

peitado no regime presidencial brasileiro.

Em virtude dessa nova alteração constituc~onal,

a. Câmara passou a ter 479 membros, elevado o mínimo de deputados
para oito, e, o máximo para sessenta. Desse modo, enquanto que, por
exemplo. o Acre e a Rondônia se asseguram, desde logo, oito deput~

dos, São Paulo ou Minas Gerais só poderão atingir sessenta, se os
"ajustes proporcionais" o permitirem. Em progressão geométrica, cres
cerá sempre a representação dos médios e pequenos Estados, e decre~

cerá, concomitantemente, a dos maiores, por ser expressamente peI.
mitida, a expansão daqueles-e não a destes, rigidamente bloqueados
pelo índice máximo previsto, e também pela fixação do número global
de representantes.

Pois bem, a terceira e última alteração do art.
39, e seu parágrafo'2º ocorreu, há poucos semanas, para acrescentaI.
se a representação do Distrit~ Federal, também com o mínimo de oito
deputados, razão pela qual a Câmara passará a ter 487 membros. Cál
culo bizonho, porém, pois a população do Distrito Federal e o cres
cimento da população dos Estados menores poderão redundar em nova
diminuição das bancadas de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de
JaneIro, Paraná, etc. Tudo somando, um acreano ou um sergipano te
rão o peso eleitoral de dois mIlhões ou mais de paulistas.

Ressalte-se Que não me anima qualquer preconcel
to baIrrista, mas apenas a salvaguarda de um princípio basilar de
nossa tradição democrática, uma vez que, se todo poder emana do p~

vo e em seu nome deve ser exercido, não se compreende que parcelas
relevantes da população nacional sejam frustradas no direito de
serem representadas com eqüidade na Câmara dos Deputados, 6rgão por
excelência da representação popular "

Estas judiciosas considerações de tão ilustres
jurisconsulto está a merecer profunda reflexão por parte dos Cons

- ti tuintes.

r
De nossa parte, não temos dúvida em acolhê-las,

o que fazemos ao apresentarmos a presente proposta à Assembléia
Nacional Constituinte, segundo a qual cada Estado poderá ter o máxl
mo de deputados que a proporcionalidade à população permitir, obseI.
vado o limite tota! de 60D parlamentares. E aqueles com menos núm~
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dores:

J- exercer a dIrcç30 superJ:or do MinistérIo Pú
blIco e 8 auperv í s ãc da ee r es e Judicial das autarqulas re
cteraJs a cargo de seus procural1ores;

11- PresIdir as sessDes do Instituto de PesQui-1
$0$ e Estudos do MInIstérIo Públ.!co e supervJsionar as I

suas atJ:vJdades currIculares, InclusIve cursos de habita-I

IV- intervir em qua Lque r proc:e$i'~l' ~a~ 83Sr rt"" l OENTE
previstos em leJ, ou Quando entender ex!~i:t 'l'r1t~resse P~
blico ou social relevante.

§ ,0_ Para D desempenho de. suas runçõe s , pode

o Hinistérlo Públ1co r equLs r t a r da autoridade competente

a instauração de inquéritos necessários às ações públicas
Que lhe incumbem, avocando-os para supr Lr em í ss âo , ou pa
ra anur aç ãc de abuso de autoridade, além de outras casos

que a lei asnec I ficar.
§2 P- A leg.1tJmaçao do Mlnistêrio Púttl!co" para

8 ação civil públIca prevista neste artigo não impede a
de terceiro, nas mesmas hip6teses, segundo dIspuser a lei.

§~Q_ a representação JudIcial da União cabe

seu Ministério Público em todo o território nacional.
Art •• ~. Lei complementar, de Iniciativa do

Presidente da República ou de um Quinto dos congressistas,
organIzarà o Ministério Publico dos Estados, do 01strito
rederal e dos 're r r Lt é r Lcs , assegurando aos seus meMbros:

1- IndepetJdêncls funcional, sem prejuízo da !:!.
nidade e da indivisibilidade da InstItuição;

r r-, as segUintes garantias:
al vitaliciedade, não podendo perder o cargo

senão em virtude de sentença judiciária;
b) lnamobl11dade. sal vo motivo de interesse /

públIco relevante, medj ante representação do Procurador 
Ceral, ouvido o cc Ieq t edc competente; ressalvado àquele o
pedervue-ues Lçnar os membros do MinIstério Público sob a
sua chefia para funções especificas e t errpo r â r Las fora do
local de sua j o t aç ãc r

c) irredutibilidade de vencimentos e paridade

CDm os, dos órg«os jud!ci.árlos correspondentes, esta, qua!!
do exercIdo o cargo em regime de dedicaç~o exc l us Lva ;

dJ promoções voluntárias, Por an t Içu Ldade e
por merecimento, condicionadas a aprovação em curso e sne 

cIfico;
e) apos co t aoo r f a compuls6ria aos setenta anos

~e idade- ou por Lnvu Lf de z cceorcveca , e facultativa, anõ s

t r ínt a anos de se rvrço público, em todos os casos. com pr2,

ventos IntegraIs, r eajus t ado s , na t3Jl.S1fl8'ltoíl~~1ri?Il;!&lbv"
que majorada a remunet"aç~o da ati .... idade. '

Art • .o •• Os membros do MinIstério PúblIco da
UniDo ingressat:lo nos cargos inicIais das respectivas c~.!:.

reiras mediante concurso público de provas e titulos. /

após aprovaç:lo em curso de doJs. anO$ no Instituto de Pes

quisas e estudos do Ministério Público.

§ 1Q - A representação, a Que alude o inciso V

deste artigo, será encaminhada pelo procurador-Geral da R~

públ1ca, sem prejuízo do seu parecer ccnt r ãr r c , quando fU!!

damentalmente a solicitar:
a 1 o Presldente da República ou o Presidente do

Conselho de Ministros; •
b) as Mesas da Senado da República ou da Câmara

dos Deputados ou um quarto dos membros de qualquer das es
c) o cevernaccr , a Mesa da Assembléia legislat!

va DU um ~1)artD tios seus membros;
dl o Conselho s-ece r a I da Ordem dos AdvoQqdos do

Brasil por de Ll be r ação tomada por doJ:.s terços. dos seus meEJ,

bras.
S 2D_ AplIca_se às r enresent açõ e s previstas nos

Incisos VI e vtl deste artigo o disposto na al!nea B do p.!

rágrafo anterior.
Art •••• süc funções institucionais privativas

do MinIstério Público, na área de atuação de cada um dos I

seus órgaos:
.. I - promover a ação penal pübl1ca;

11- promover a ação civil pública, nos termos I

lei,para a pr-ct.eç ãc do património público e social, dos .i!!
teresses di ruscs e coletivos, dos direI tos indisponíveis e
das s í tvações jurídicos de interesse geral ou para co Ib í r
abuso de autoridade ou do poder econômico:

111- exercer a suce rv Lsüc da itwestigaç:1o criml

né!l na JulTo de lnstruç:Joí

rv- coordenar e .uperdsIona~:.'lr.~i~!:Jjl'~-::-C'j5t-NTl::
polIcIa Jud-lciárla em todo o território nãci~"'a.l; J •

v- representat para a decLa r açêc de constltu-I

cjonal!dêlde ou inconstitucIonalidade de lei ou ato normat..!,

vo federal ou estadual;
VI- representar, nos casos definidos em "lei CO!!!

plementar, para a In t e rpr e t aç ão de lei ou ato normativo f~

deral i
VII_representar para -f'Lns de Int.e rvençãc fede

ral nos Estados ou rer r.í rõrIos , nos termos des~a Constitu,!.

çao.

ç:lO de nrocur adc r es e Cursos de e spec LaLf zaç ãc e recicla-I
gell'l funeiontlls ~ pr cnoc Lcne f s ;

111- ctte I'Lar o Ministério Público em suas múlti

plos c t Iv Icaoe s c em todos os seus nfve I s r

EMENTA

Cria o Ministério Público NacIo
nal, o Colégio Nacional de Procurado
res e o Instituto de Pesquisas e Estu
dos do MinIstério Público, e define as

suas atribuições e preJ:'r~gfltlvas.

Inclua-se no anteprojeto de texto constitucional,
na parte relativa à ORGANIZAÇAo DOS PODERES. 05 seguintes

dispositi .... os.:
"Art. ~. O Ministério Públ.lco Nacional, lnst1tulç~o

autOnoma e independente, Lndf spens áveI à soberania: da função

jurisdicional r é O 6rgão do Estado tncurnblda de Promover e
fiscalizar o cumnrIe-eo tc da cons t Ltuf çãc e da lei. e a defe
sa dos direi tos I interesses r prerrogativas, liberdades e ga

rantias constitucionais.
§ 1Q _ São princípios institucionais do Ministério

Público a unidade) a indivisibilidade e a independência fun

cional.
§ 2g .. O Ministério Públic::o gozará de autonomia ad

.1nistratlva e financeira, COITl dotação orçamentária própria~
.nualmente proposta ao Congresso Nacional na época e pelo mo

do previstos em .lei. -

Art •••• O Hinist~rio Público compreende:
I _ o MinistérIo Público Superior, que oficiará pe

rante o SUPremo Tribunal de Justiça, os Superiores' Tribunai;
RegIonais de Justiça, o Tribunal rederal de Contas e os Tri

bunaIs r ecernf s de Justiça dos Estados;
11- o Ministério Público Civil, que desempenhará

suas funções Junto às varas cíveis e comerciais, varas de f,!

f\'l~l1a e sucessões, registros públicos, varas t r Ibut á r Las e,
talllbém, Juhados cceunr t é r í c s de pequenas causas;

111- O M.1nJs.térlo públ-Lca _Cr)fE.lna~,.,f_P'EJ1ffnc~á

rio, Que exercerá Suas atrlb\Jl~be$J'Jg.T~r~Prb~·ãYi&fs ~s va
ras crimInais e de execuções penais, ;exercencio, concomitan
temente, a função de corregedoria dos presIdIas e'", todo ;;
terrItório nac.Ione I i

IV - O Ministério Público Agrario, que funciona ..
rã nos dlssIcHos de natureza jusagratista, des Locandccse I

a é a~ r:gIões de conflItos fundiários;

. V ..O Ministério Público do Trabalho, ·que será I

lotado nas varas trabalhistas e ac.í derrt ár-Las e prevldenc.1á
rias; -

. Vl- O Ministério PÚblico Eleitoral, cujas run- I

çOes se r ãc preenchidas no âmbito da Justiça EleitoraL·

Ar~••• O Ministério Público será chefiado pelol

Colégio Nacional de Procuradores, compostos por cinco mem
bros eleitos pelos seus pares em todo o país, juizes dos I
Tribunais Supe r r o r e s e conselheiros federais da Ordem dos

Advogados do Brasil, em sufráglo direto e una ve r s a I e es
crutínio secreto, para um mandato colegIal de cinco anos./
~omente podendo concorrer às e Je I ções aqueles procuradores
com, pelo menos, dez anos de exercjcre na funç ão e cujos I
nomes s e.j am prevlamente homologados pelo congresso Nac!o-/
oal.

P8r~grafo unico- O ColégIo National de Procurado
res elegerá, também par escrutínio secreto, dentre os seu;
membros, o procurador-Geral da República Que presidirá os
trabalhos do colegiado.

Art •••• Incumbe ao ColégIo NacJonal de Proctlra-

CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

Tal sistema se nos afigura muito mais justo, por
permitir melhor representação popular na Câmara dos Deputados.

ro de eleitores não serão prejudicados, porquanto continuarão a
dispor do número mínImo que hoje lhes é pxoporcionado.

r:r-------------- .lUTOft
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JUSTIrICAÇAO.

TEMA DE GOVERNO

Art ..... Os juIzados comunitários colegIados eleti
vos eeeãc jurisdlç~o soberana sobre pequenas causas de natu
reza cível e fami1ial, pequenos delitos e crimes contra a e

conomia popular.

Art •••• Lei complementar estabelecerá normas gerais
relatIvas b organizaçfto, ao funcionamento, aos direitos e dev~

res da Ifagistratura, respeitadas ~s garantias e proIbições pr~

vistas nesta Constituiç:fo ou dela decorrentes, especialmente /
no qu~ 'se refere li autonomia pOlítica, orgAf\ica, funcional e I
orçamentária do Poder Judiciário, asseguradas, por outro lado,
8S g~rantias e prerrogativas da magistratura.

tura e IncIusãc em lista tríplice submetida ao crivo do Con
selho Nacional da Magistratura pelo voto direto e secreto I
dos Ilagistrados, advogados e membros do" Ministério Publico N!,
cfQnal dos respectivos JuIzos onde eaetveeee em exercle~.

S ~SP .. Os Juizndos comunitários calegiados eletIvos

serllo presididOS por bacharóls era Direito com lIals de cinco !.
nos de prática forense ou arIm c seJ~ ecmarcanos lIialorc!s de 18
anos, lodos e í e t tce pelo ~urr69io universal. através do voto I

dIrato c seercre , de todos os jurisdicIonados lruJlores de 16 B-

n05 c residentes há, pejo mcn~~, doi:;. unes na comarca. L, ~

Art ..... !t JustIça se!'á prestada elll grau de recurso
pelos seguintes órg§os :

I - Supremo Tribunal de Justiça;
11 - Superiores Tribunais Regionais de JustIça, em

número de cinco ( S ) e localLzados no interior das regiDesl

geoeconOm!cas do país;
UI - TrIbunais de Justiça dos Estados.

o resgate da autonomia do Poder Judiciário, lnte 
orando-o plenamente no pracesso de democ r atLzaçãc da socied,!
de brasileira e investfndo-o inteiramente em sua soberania I
pressupOe necessariamente a sua recer e r Laaçâo e descentrali
zaçao. A JustIça federaUzada c gratuita é a única garantia

de sua eficIência e democratlzaçao.

•. PAfcigraro único - Ela todo o terrlt6~10 brasileiro,
• Justiça será especializada em : varas cíveis e comerciaJs,
varas de famílIa e sucessões , varas criminais e de execuções
penais, varas tributát'ias e fazendárias, varas trabalhIstas
e de acIdentes do trabalho, varas previdenciárias e varas a

grárias, além de "aras dos registros públ~cos.

CONSTITUINTE ULDURICO PINTO
f!jr------------ au_ - - - - - - - - - - - -

Art •••• t! vedado 80 membro do Hln.lstérl0 Pu
bl.1co, sob pena de perda do cargo:

f- exercer qualquer outra atIvidade púbUca I

selvo uma única runç:lo de magistério, cargo ou runçCao em
cOlPllssllo, Quando eutorlzados pelo Procurador-Ceral, na I
forma da lei:

11.. receber, 8 qualquer tempo e sob qua lquer
pretexto, percentagens ou custos n05 processos em .Que Uf,!.
ele.

UI- exercer cargo de d.íreçêc de partido 1'011
tlco ou sociedade político-doutrinária, ressalvado. o seu
direito a filiar-se como cldad:Jo â qualquer p~rtido ou e,!!
tidade político-partldárlc>.

JUSTIFICAÇl\O

clonal:

- .15 ml1hl:ies migraram para as periferias das I

Pelo prisma político, o Ministério Público po
de, num paIs de dime.rslies continentais como o nosso. asso!:!
"ir o bapel saneador do Ombudsman dos países escandinavos.

A sua independência e autonomia, financeira e funcional ,
dia-lhe o enbasamerrtc material necessârl0 ao desemoenho /
d8 ..$t!B.. grandIosa runçãc , O Instituto de Pesquisas e Estu
dos fornecer-lhe-á seguramente O instrumental ideológico

~ Ingente tarefa.
Sob o ângulo jurídIco", nao somente as ciências

e técnicas Juríd!cas e afIns seeãc enr r.cuecfcas e aprimo
radas na p~áxis de 6rg~o tao ágil e eficiente. como segu
ramente 'novos institutos processuais e procedimentais se
rIa gestatros na prática judiciária democrática.

A reforma. do MInistério Público, como, de I
resto, de todo o Poder ,Judlc'lárlo, .1mpOe-se à consciência
constItucionalista sob tríplice aspecto: social, polItl
co e Jurídico. Sob o crivo social, por imperativo de jus
tiça para reabf j Lt eçãc do pr6prio Poder JudJciário p~ran...
te a ees s e dos aesooesulaos , humilhados e ofendidos, des
pojados até do próprio sentimento de esperança : os lnju~

tiçados, eaoot rcaccs até da própria identidade pelo capi ...
tal1smo selvagem. O relat6rio cc Prof. Hélio Jaguar!bp. t.!:,

trata o quadro:
_ 38 ml1hOes de pessoas em estado de miséria;
_ SO~ da populaçDo detém 13% da renda naclo-

~; ~
- OS% da populaçDo mais 6ÁSil:iEI~...";:;li1aQf'{f§:.

zero;

cidades.

- 01% da populaçao mais rica _ 13X daP,."renda na

cional, isto é, tanto Quanto os 50 mais pobres da ocpura
çb:o do país;

- &5 crianças por ta!l morrem antes de um ano;
- 300.000 crianças morreram de fome em 1985;
- a popuIaç:lo agrícola cresce a taxas superio-

res à 2.5" ao ano;
_. nos últimos dez anos, taxa de emprego rural=

ElltHTA
AlRIOUI AO PODER LEGISLATIVO CjJMPE_I

TEHeIA PARA LEGISLAR SOBRE HATERIAS f'INAHCE!
lIlIS ElOU ECONOHICAS •

Padgrafa olnica- Os Poderes Legislativos da unUo,
dos Estados. do DlstrI to Federal, das "Terr1t6rJos f!' dos Nu:'
nlclpios terlo plenos poderes e ~nei.t.1v. pera apresentar. I

apt'ovar, alterar e/ou rejeitar projetos de 1el que cr!e,., a1
tere. e/ou extinga.. despesas e/ou receitas para seus corres•
pondentes executIvos, respeitadas as eOlllpetenclas prlvatlva$
de cada. discriminadas nesta Constltulçlo.-

.3I/STlFICAÇftO

·Art•••• A Unll0. os Estado., o Distrito Federal,/
as Territ6rios e as Huniclpias teria eutono.ia paUtiQa, ad
.1nistraUva e financeIra, CO" Qompet!ncla pt6pria pau le-I
oJslar sobre tudo que ror do seu lnteress.e esp.eC'Irlca. :es-I
peitadas as COIIpetenctas parttculat'es de cada ua.

InclUI-se no ahteDfojeto de texto con$:tl tuclanal.
na parte relativa' Organlzaçlo dos Poderes, o seguinte dis
pasIU.... :. _

abaixo:

: POOER .JUOICIA~

..Art ....... A ,JustIça será prestada gratuita.mente em I

todo o territ6tio brasileiro por juítes federais e juizados
comunJtários colegiados eleitos pelos comarcanos maiores de
16 anos em pleno gozo dos seus direitos polltlcos e civis•.

.,.-- AUTOIt _

t: CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

§ lR - A primeira Investidura no cargo de jui~ fe
deral ocorrerá por concurso público de provas e titulos. 8

pós ra-equêncj a e aprovação em curso regular qOinqDenal na E~

cola Superior da Hagistratura, à qual somente bacharéis em /
'Oireito serão admitidos.

§ 2g - As promoçDes funcionais dDS juIzes federais
ocorrerão cxclusivame'lte por merecimento em concursos de pro
vas e títulos, após freqOência e aprovação em curso regular
de especialitaçiJo promovido pela Escola Superior da Magistra-

~ hlat6rlca, no Orasll,' a situaçla de depend6ncia
.canO.ic. que as Hunic!p10s sofre•• E_bora, desde a Ca!,sti-I
tuJç'o de "1891. J' fosse_ legall1ente autan15llos, se.pr. tive...
I'a. fontes insuficientes de recursos orç••ent'rlos; base p ...
~•• lndependlnci. e autonomia rellls.

Coa • cUtadur••111tal', chegou..-se a ulfta õrave cr!

se de e.pobreclmenta dos HunIcípios, devida • poUUca•.ttib!t
titia centralizadar.. praUcad...

Hoje, te..as u.. Situ.Çlo se.elhante, ••bara a d1
teduu tenha sido detratada, segundo as dados da IOeE Otn),



JUSTIFICl'.TIVA

EMENDA

~
~,

CU~'P,A BUENO

Subcomissão do Poder Lecr~áHtlõJrlflé',.io---_------------...,

Subst1tua-se o
Art. 17

Durante o recesso, haverá uma Com2ssão Re,
presentativa d9 .~ongresso Nac:onal, composta por 0,1% dos Sena-
dores e 0,01% dos Deputêdcs, eleitos por suas respectivas éasas

na penúltima reun2ão da sessão legislativa, com atribuições de

fir.icl8s no regimento, cuja finalidade será a de garantir as

prerrogativas do Poder I;.egislativo, devendo estar représen1:él

dos todos os partidos políticos. Também Ee dev~ corr.bater a ten
dência de andar mexendo na Constit~ição a qualquer pretexto e
com freqüência, o que ser1B necessário para corrigir números ab

solutos •

l!Jr--------------AUl'OJt - - - - - - - - - - - - - - -• do total de tributos nacIonais. os Municípios receberam 50-/

•..nte el, contra 361 para os Estados e 561 da UnIDa.
_.. Asst., buscamos solucionar tal problema atravt!s /

da devoluÇao, aos poderes legislativos, do póder para ~eg1s':'

lar lobre tais .atc!rias, .ssegurando aos representantes pop.!:!.
181'eS l'esponder aos n.selos do povo brasileiro.

O. Municípios slo • base do sisteea federativo I
brasileiro e tia .aior contato· COM as neces~ldade$ ê proble
••s reglon.ls. devendo-lhes ser .ssegurado D poder para "re-I
aol.v'-los••t.r~yis dos seus legl:tl.os representantes.

Por Dutra l~do. deve ser assegurado ao Poder Le-I
glsl.tivo a autonomia para dIspor sobre taIs .atc!rias. gaia"
tlndo ao povo a partlclpaçlo·na ror.a COJlO seus tributos se:
zlo aplicados, através de seus representantes e da pr6prla J
sociedade civil organizada.

m AUTO"r: FERNANDO HEMRIQUE CARDOSO
/

.- '1.IIlÂMI/COllU••lo/IUICOIIfllio,-----------

'(=1 COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES - 111
f

Inclua-se, no art. 49 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legi~

lativo:

Art. l!/ - ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••.••••

i - autorização, especificada, para quaisquer contri
buições, transfer~ncias ou empréstimos subsidiados a Bstados e Mu
nicípios.

JUSTIFICATIVA

Os números absolutos (" s e t e SenadOlE'S e

que r t oae Depu t.edo s") são rígidos e não prevêem ê rep:Ie~entôçéo

dos pequenos partiõcs. Ora, a tendência é de aumento ?os parla

mentares e. dos partidos que- .devem ser recalculados em cada le
gislatura.

/ 1/1 11/ -"'"

~-----.

EMENDA

JUSTIFICATIVA

Art. 47

As Constituições dos Estados adaptar
se-ão ao Sistema de Governo intituído por esta Constituição,
no prazo e na ~orma que a lei fixar, e que não poderá ser an

terior ao término do mandato dos atuais Governadores, devendo

seu principal colaborador chamar-se Primeiro-Secretário.

Não havendo ministros nos estaoçs, não

pode eV1dentemente haver pr1meiros-ministros e sim um primei

ro-secretário dos secret6rios de estado.

t!J'

~
~

Subcomissão do Poder ElC!WHttj"Vfj\."'Çio-----------------,

CUNijA BUEIIO

Apesar da. competência constitucional do Congresso, já
prevista na atual constituição, de legislar sobre orçamento, o Po
der Executivo continua com o poder discricion~rio de transferir re

cursos da União para Estados e Municípios,

O fortalecimento do Legislativo exi~e a aprovação des
tas transferências pelo (€o~resso.

~_--------'LIUaw/cOMI••10/.aulcO••"1o....-----------eu COMIssAo DE ORGANIZAÇAo DE PODERES

''- AUTOII---------------

t:

EMENDA

Fica eliminado o àrt. 45. / /,. , /

'JUSTIFICATIVA

É simplesmente incríveí a ingenuidade

que a proibição de emendas à Constituição no prazo de cinco
anCE poderá salvá-la. O que se teme afinal: o sucessor do Pr~

sidente'José Sarney por eleição direta? Então ele POdE

rá modificá-la à vontade por plebiscito do tipo dos tempes
do Presidente João Goulart, contra o parlamentarismo, assim

que tiver atingido a metade do prox1mo mandato. Ora, se a
Constituição tiver sido mal usada pelo atual Presidente da

Repúbli~a, nada a s~lvará do próximo. Lembre-se, a propúsi

to, que a Constituição de 1967 só durou dois anos e três a
de 1934. Não são proibições legais que impecEIT golr~s de Esta

do, nem plebiscitos.

, "" ,

CUNHA BUENO

Subcomissão do Poder Le hiiJp,.S.~y,a'iO---------------...,

EMENDA

Suprima-se o inciso V do art. 10.

JUSTIFICATIVA

Não se pod~ prever mais que ao Senado

Federal compe-t.e "lE'gislar para o'DIstrito Federal nos casos

previstos em lei comp.Lement.az", porque já se cogita publica
mente da eleição de urna Assembléia Legislativa estadual tam-
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I'LIUllllO/CO....a10/luaCOIlIIl1o------------:-

Acrescente-se à Seção VII do Anteprojeto da SUbcomissão do Poder

e:u- por Tribunal de Justiça Militar, somente podendo ser este criado no

Estado em que o efetivo da respectiva Polícia Militar for superior a
vinte mil integrantes e mediante proposta do Tribunal de Justiça, obse,!:
vadas as disposições gerais deste capítulo."

Art. 42 § 32

!II - Retira-se do meio do § 32 do art. 42 a expressão: "Observado o
disposto no art. 40 e seu § 22"

Esse parágrafo ficaria assim redigido:

" § 32 - Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os poll

ciais militarel?l")~s crimes militares definidos em lei cabendo, ainda,

ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos
oficiais".

.:usTIFICATIVA

No que concerne à Justiça Militar Estadual, quando da votação

na Subcomissão, foram apresentadas duas emendas, com destaque. Una do

nobre Deputado Plínio Martins, outra dos nobres Deputados Sílvio Abreu

e Ronaro corrêa. A do Deputado Plínio Martins espelhava mais a proposta

apresentada pela Associação dos Magistrados Brasileiros (11M3), e a dos

Deputados Sílvio Abreu e Ronaro Corrêa se aproximava mais do texto con
sagrado peÍa liberal Constituição de 1946.

Ambas, porém, não se contrapunham nem se contradiziam, pelo

que houve por bem o plenário unificá-las e, ap6s uma votação expressiva
vitoriosa, deixar à redação final dar-lhes forma definitiva.

A redação final, entretanto, talvez pelo acúmJlo de trabalho

ou face às dificuldades da unificação das duas emendas. divergiu, em

alguns pontos, do que foi aprovado em plenário, e é o que se procura,
agora, reparar.

Ora, se se mantiver o parágrafo 22 do art. 40 do anteprojeto

tal qual se acha rédigido, sem se retirar dele o que agora se pretende,

bem corno a sua referência contida no parágrafo 32 do art. 42, retirar-se
ia da competência da Justiça Militar Estadual o julgamento dos crimes c~

metidos por policiais militares no policiamento ostensivo.

saoe-se .que é importante a permanência dessa competência na

Justiça Militar Estadual, pois, nesse particular, se torna ela um poder~

so instrumento de defesa da sociedade, quando, em julgamento rápido e

dinâmico, protege o trabalhador e o homem mais humilde do povo contra a
violência arbitrária e outros atos semelhantes de policiais militares,

em serviço. Evitando, pelo controle da força, a impunidade dos policiais

militares, protege, assim, a sociedade, ao mesmo tempo em -oue deixa as
Corporações policiais militares hígidas e disciplinadas.

E importante assinalar ainda que essa competência está previ~

ta nas duas emendas apresentadas e, em momento algum, nenhum par lamen

tar, quer em questão de ordem, quer para encaminhamento da votação, con

tra ela se referiu.
Quanto à pequena medificação de redação no parágrafo 22 do art.

42, procura-se ser fiel ao que estava contido nas duas emendas aprecia

das e que foi aprovado em plenário.
O que ambas as emendas desejaram e desejam, e que foi aprovado

é que a nova Constituição contemple a INSTITUIÇAO JUSTIÇA MILITAR ESTA~

AL, funcionando sempre em primeira instância, através dos Conselhos, del

xando, porém, quanto aos Tribunais aos Estados-Membros a liberdade e a

conveniência de instalá-los ou não, desde que o efetivo de suas Polícias

Militares sejam superiores a 20.000 (vinte mil) integrantes.
Todas essas nossas assertivas podem ser confrontadas e prova

das através da gravação da votação, em plenário, da Subcomissão.

Legislativo, o § seguinte:

fi Na hip6tese prevista no In, § 12, deste artigo, fica o Ministro

de Estado oórigado a atender à convocação num prazo não superior a 30 dias

sob pena de sanções.·legais".

CCJ.1ISSAO DA ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERfIIJ
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impossí-

fase consumação de pro
plenamente corrs t a t uc Lorra-:

convocada para esta fina-o

absolutamente

CUNHA BUENO

E!-Ef\I)A AO ANTEPROJETO DA SU3CCJ.1ISSI\O DO PODER JlDICIARro E DO

MINISTERIO POBLlCO

.... "Vetar pz-o j e t.o de lei, parcial ou total-

mente, ou solicitar a reconsideração do Congresso Nac~onal".

J\lSTIFICATIVA

EMENDA

Art. 40 § 22

I - Retira-se do § 22 do art. 40 a expressão: " e não abrange as fun-

ções de poiiéiàmento mesmo quando desempenhadas por policiais mi

litares".
Esse parágrafo ficaria assim redigido:

" art. 40
§ 22 _ a competência de que trata esse artigo não se estende aos asse

malhados".

Art. 42 § 22

Ir - Retira-se do início do parágrafo a expressão: " que a lei poderá
criar, mediante proposta de Tribunal de Justiça para se colocar

mais no finál a expressão: " mediante propos-ta do Tribunal de Justiça,

é"

Esse parágrafo ficaria assim redigido:

" art 42
§ 2Q - a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau por.
Conselhos de Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça,

Suprima-se o inciso X do Art. 10, bem co
mo as demais disposições em contrário, e inclua-se corno in

ciso no Art. 30 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Exe
cutivo a seguinte disposição:

o Relatór~o Final José Fogaça persevera

num dos seus erros fundamentais, o de insistir em facilitar

o curso de colisão entre o Presidente da Fepública e o Pr].

me1ro-Ministro, à maneira do ocorrido, com notórios resulta

dos funestos, no tempo de João Goulart e Tancredo Neves.

Isto ~, o presidente Goulart obstinava-se em vetar, "pa r cial

ou totalmente", as decisões do Pri,!Oeiro-Ministro das adrnJ.nis

trativas às legislativas. Impasse que só se resolveu pela c~

pitu~ação dos pr~meiro-ministro5 seguintes e final ~nter

venção militar para depor o recalcit~te Presidente. Supõe

se que não se deseje a repet~ção do drama, mas o ilustre,
Senador José Fogaça é indiferente às lições do passado re

cente.

bÉom pa:~ a capital nacional. Medida

vel de ser contida ou evitada, numa

cesso de abertura rumo à democraC1a

l~zada por uma Assembléia Nacional,

lidade.

DEPUTADO OSC~R CORRI:A J~IOR
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JUSTIFICATIVA

Além da convocação do Ministro de Estado é fundamental que se fi

xe o prazo para o atendimento à convocação.

pIa e adequada não havendo, portanto, necessidade do legislador explicitá-la,

mais ainda, em texto constitucional. (Vide Lei 1.060 de 05/02/1950 e Lei .,.

7.510 de 04/07/1986).

.LlltÂtuo/tOM.••MI.UlCOIil.ulo- _
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No entanto, nada impede, que através de instrumentos legais seja

Suprima-se do Art. 10, inciso III do Anteprojeto da SUbcomissão do

Poder LegIslativo, as expressõese

" cio Presidente do Instituto BrasIleiro de Geografia e Estatística",

JUSTIFICATIVA

Outra não foi a intenção do legislador ao incluir o Presidente do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dentre aqueles cargos sujei

tos à aprovação prévia do Senado senão, atribuir-lhe responsabilidades ine

rentes à sua importância atual (elaborador de índices de mensuração de in 

f'Lação e ajuste salariais). Faz-se mister que a proibição legal abranja a todos os membros da

Mesa, em conjunto e isoladamente. Da forma que se apresenta fica-nos a dúvida

da extensão da inelegibilidades.

JUSTIFICATIVA

Acrescente ao § 62 do Art 16 cio Anteprojeto da Subcomissão do Poder

Legislativo:

" § 62 - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a

partir de 12 fevereiro, no primeiro'ano da legislatura, para a posse de seus

membros e eleição das' respectivas Mesas, para as quais é vedada a reeleição,

extensiva a todos os seus mentlros, na mesma legislatura.

destao mesmo distituído de suas atuais e relevantes atribuições. Diante

efêmera situação não há porque incluí-lo no rol dos casos previstos no i tem

III do Art. 10.

DEP OSCAR Cll'lREA JliNIll'll!J..-----..- r[ _I
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Acrescenta novo § ao Art. 12 ao Anteprojeto da SUbcomissão do Poder

Judiciário e do Ministério Público, que passa> a contar com o § 12 que tem a

seguinte redação, renumerando-se o § único como § 22 :

"E assegurado ao escrevente substituto, na vacância, o direito ao

cargo de Titular, desde.cue legalmente investido na função "

JUSTIFICATIVA

Parece-nos oportuna a emenda que contempla, até por isonomia, a exe,!!!,

plo do § 22, Art. 13 que beneficia os substitutos dos cartórios notáveis e re-

gistrais, os escreventes substitutos das serventias do Foro judicial.

SUprima-se a expressão 11 e, se este não estiver reunido, perante

ao Supremo Tribunal Federal 11 e dar nova redação ao Art 62 do AnteprOjeto

da Subcomissllo do Poder Executivo:

11 Art. 62 - O Presidente da República. tomará posse em sessão do

Congresso Nacional, ,,p,,ªstando compromisso de defender e cUII!Prír a Constitui

ção da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, su,!

tentar-lhe a união, a integridade e a independência ",

JUSTIFICATIVA

Não nos parece mais adequada prever-se a posse dt> Presidente a não

ser perante o Congresso Nacional, ainda que este, não esteja funcionand,o re

gularmente. Neste caso seria o mesmo convocado extraordinariamente.

Quanto à outra mudança de natureza redacional parece-nos, também ,

mais própria.

~
~
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Dá-se nova redação ao Art 10 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder

"
Cria-se o cargo de Vice-Presidente da República, substituto do

Presidente da República em todas as circunstâncias.

DEP OSCAR CORREA JliNIOR
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JUSTIFICATIVA

A legislação que trata dos alcances e limites da justiça gratuita,

e que também estabelece as condições em que ela se dá já nos parece bem ll!!I,

lei.

Judiciário.

Art. 10 - A prestação da justiça será gratuita nos termos fixados em

I
I

!

1



JUSTIFICATIVA

Em qualquer forma de governo parece-nos fundamental afigura do

Vice-Presidente da República como substituto eventual do Presiaente da R~

pública e ainda, seu colaborador imediato.

Parágrafo 12 - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da Repú

plica, depois de aprovada a escolha pelo senado.rederal , dentre cidadãos com. ....
'mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idadé, de notável

saber jurídico e reputação ilibãda.

Parágrafo 22 - O Supremo Tribunal Federal reunir-se-á em Plenário

ou dividido em Turmas.

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se o Art. 10, nQ XXIX do Anteprojeto da Subcomissão do

Sendo o SUperior Tribunal Federal a mais alta cêrte da Justiça br,!!,

sileira não há como estabelecer que nenhum outro Tribunal Superior venha a

ter seus vencimentos fixados nos seus limites e valores.

II- Julgar, em recurso constitucional e em última instância, causas de
cididas, em única ou última instância, por outraos Tribunais, quando a decisão r~

corrida:

Art. 15 - Compete ao Supremo Tribunal Federaf, pelo seu Plenário:

I - processar e julgar originariamente:

--~nOs-crimes comms, o Presidente da República, o Vice-Presidente,

os Deputados e Senadpres, os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros

e o Procurador-Geral da República;

b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado,
......--.. -

ressalvado o disposto no Art •••• (Art.42, item l, da C.F. atual), os rneoD.ros das
Tribunais SUperiores da União e dos Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas da União e os Chefes de
missão diplomática de caráter permanente;

c) os litígios entre Estados estrangeiros ou organismos internacionais
e a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Territórios;

d) as causas' ê 'conflitos entre a União, os Estados; o Distrito Federal
ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos de administração ~ni:lireta;

e) os conflitos de jurisdicaçllo entre Tribunais federais, entre Tribu
nais federais e estaduais e entre Tribunais estaduais;

f) os conflitos de atribuiç1les entre autoridades administrativas e ju
diciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e as administra
tivas de outro, ou do Distrito Federal e dos Territórios, ou entre as destes e as
da União;

g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro, a homologaç!lo das
sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur a cartas rogatórias;

h) a representação por inconstitutucionalldade de lei ou ato normativo
federal ou estadual ou para interpretação de lei ou ato normativo federal ou es
tadual, bem coinb a inconstitucionalidade por omissão; inclusive o Pedidc! de medi
da cautelar;

i) por solicitação do Presidente da República, da constitucionalidade
de qualquer norma constante de tratados, acordos e atos internacionais;

.'
'" , ..... '1 ~
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Dá-se nova redação ao Art. 39, § 2 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público:

" Os juízes militares e togados do Superior Tribunal Militar tem ver!

cimentos iguais aos dos Ministros do Tribunal SUperior Federal".

....- AUTOIt' _
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Poder Executivo a expressão " individual" , dando-lhe nova redação:

" XXIX - nomear os seguintes Ministro de Estado, não sujeitos a ~

ção individual de desconfiança: "

........ ~

a) contrariar dispositivo desta Constituiç!lo;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou validar

lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituiçllo.

JUSTIFICATIVA

coletiva de desconfiança , extensiva a todo o Gabinete, não deve haver nenhum

.-- .UTC. ~

Parágrafo 19 .:; são partes legítimas para propor ação de inconstituclona

lidade o Presidente da República, as Mesas do Congresso Nacional, do Senado Fede
ral, da Câmara, dos Deputados'e das Assembléias Legislativas, os Tribunais Superio
res e os ~ribunais de Justiça, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil
a direção nacional dos Partidos Políticos e o Procurador-Geral da República.

Parágrafo 29 - O Procurador-Geral da República será previamente ouvido
nas representações por inconstitucionalidade.

Parágrafo 39 - Declarada a inconstitucionalidade por omissão, fixar-se-á
prazo para o Legislativo supri-la; se não o fizer, o Sup:çemo Tribunal Federal enca
minhará projeto de lei ao Congresso Nacional disciplinando a matéria.

Compete às Turmas:

I - Processar e julgar originariamente, õu em última instância:
a) o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for Tribunal, autori

dade ou funcionário cujos atos estejam sujeutos diretamente à jurisdição do Supremo

Tribunal Federal ou se tratar de crime sujeito à mesma jurisdição em única instân
cia, não se incluindo nessa competência os "habeas corpus" contra atos praticados
singularmente pelos juízes de outros Tribunais, sujeitos ao julgamento destes.

b) os mandados de segurança contra atos do presidente da República, das
Mesas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e da Senado Federal, da SUpre
momo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores ou de seus Presidentes, e do Procu
rad~r-Geral da República,. bem como os impetrados pela lJnião contra ates de governo
de Estado, do Distrito ~eral e de Territórios ou por lJI1 Estado, Distrito Federal I
ou Território contra outro;

moçãovistos no Art. 10, n9 XXIX. No entanto, na hipótese da declaração de
~

privilégio por parte de Ministros de Estado, sejam eles -titulares de quais 

quer pastas.

Tendo em vista as peculia;idades de suas funções parece-nos até ra

zoáveã que se exclua de moções individuais de desconfiança os Ministros pre-

EMENDA AO ANTEPROJETO DA SU8CG'1ISSIIO
DO PODER JUDICIARIO E 00 MINISTERIO PCSLICO

Dê-se à Seção II, do Capítulo I, a seguinte redação:
SEÇIlO II - DO SUPROO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 14 _ O supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da União
e Jurisdição em todo o território nacional, compõe-se de dezessefs Ministros.

."...,.....- TUTO/olUSTI'ICAQÃO----------------,
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e: Deputado Maurício Fruetc) as revisões criminais e as aç1les rescisórias de seus julgados;

d) a execução das senteças nas causas de sua cOl1'Petência originária, fa
cultada a dele~ação de atos processuais;

U - Julgar .ern..!'ecurso ordinário:

a) as ceusas em que forem partes Estado estrançeíro ou organ~smo interna

cional, de um lado, e de outro! ~nicípio ou pessoa domiciliada ou residente no
País;

b) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância pelos Tribu
nais Federais ou Estaduais, se denegatória a decisão, não podendo o recurso ser
substituído por pedido origináriCJ.;

c) as ações populares, decididas em última instância 'P.elos Tribunais lo
cais, ou por Tribunal Super~or.

Is ,.
m i'l' 'LUÁ"IO/co.. l..lo/.UlCO.I ..lo':":-~::_------__, 300966-
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Inclua-se no caput do art. 23, da anteprojeto da Sub-
comissão do Poder Legislativo e, além disso, a:rescente-se ao mesmo
artigo mais um parágrafo, tudo na forma seguinte:

Art 23 - Caput - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe ~ qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Se
nado Federa 1, ao •.P;_esidente da Renúb í ca , aos t r íbunaí s Federais com
jurisdição em todo o território nacional e por proposta oooular,
subscrita por 30.000 (trinta mil) eleitores ..

. .

~
~

AUGUSTO CARVALHO / Fernando Sant'Anna / Roberto Freire

§ 3º Os Estad~ e Municípios. no â~bito de sua compe
tência legislativa, fixarãJ o número de eleitores necessários para
a iniciativa de proposta Dopular.

Justi f':'cação

O atual sistema reDresentativo, nãJ poucas vezes, de
mJra ou jeixa de oerceber aSDíraçêes' populares significativas. É
a via legislativa popular a maneira mais simples, exequível e legí

tima para se d3r vazão, de maneira imediata, aos anseios da socie
dade.

I.I
Inclua-se, como parágrafo 2º no Art .lº do Anteprojeto da Subcomissão do Poder

Judiciário e do Ministério Público:

~-__------------1's:lf.TO/ol\lST\'\C..Çi.C1---------------....,
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JUSTIFICATIVA

lU - Julgar, em recurso extraordinário, e em última instância, as cau
sas decididas em última instância por outros Tribunais, quando a decisão recorrida
der a tratado ou lei federal interpretação divergente da que lhe tenha dado outro

Tribúnal ou o próprio SUpremo Tribunal Federal.

A redação proposta com base no Relatório da SUbcomissão defere ao Plená
do do SUpremo Tribunal Federal, como Corte Constitucional, todas as matérias que

digam respeito à asseQuração das garantias que o texto maior explicita a garante.
Malltém a tradíção nacional e, por outro lado, se acolhe a evolução que

surge na. linha das novas instituições que, nestes últimos anos, se vêm criando
em outros países para o mais a~lo controle de constitucionalidade.
. A outra função que, entre nós, também tradicionalmente se confere ao

Supremo Tribunal Federal - da uni formização jurisprudencial - bem como outras que
, he devem caber, fica~ à-competência das Turmas. .

" §2!! - °preenchimento das flJ1ÇÕeS dos melIbros dos Tribmais ~iores e de li!
sada dos Estados e da lklião, obedecerá aos princípios fixados nesta Constituição

e far-se-á mediante o voto direto e secreto de todos os magistrados a qJe pertB!!.
cer o órgão, com mandato de cinco anos, ad)litida a recondução na forma qJe a lei

determinar."

Art. 19 • -

""--------------- TUTO'..USTI'ICAÇÃO---------------....,
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COMISslIo DA ORGANIZACllO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO A organização judiciária de países como o Japão, Estados Unidos da América

do Norte, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba e demais países s~

cialistas prevê a eleição dos membros do Poder Judiciário.
A experiência ali colhida demonsua o acerto do ~rincípio democrático ado

tado. Entretanto, nossa tradição e cultura é a da existência da magistratura de
carreira, cuja história tem demonstrado razoável margem de acerto, em face das
deformações estruturais formadas ao longo dos anos, onde se criou uma elite cu.!.
tural que a cada dia "lais se afasta dos verdadeiros anseios populares de uma ju.2,

tiça ágil, rápida e eficaz.
A introdução do sistema do voto secreto para o preenchimento da composição I

dos órgãos superiores da Justiça Brasileira possibilitará a oxigenação e transp.!!.

rência democrática do Poder Judiciário, já que os seus membros estarão periodic.!!.
mente sendo avaliados pelo conjunto de seus pares, que terão oportunidade de i.!!!
pedir que os maus magistrados fiquem à frente dos órgãos judiciários sem qualquer

mecanismo de controle.
Tal princípio é perfeitamente condizente com a plena autonomia do poder judl

ciário.

....-; 'I ..

.................................................................................................~ ..

Suprimir

I

11

III

IV

V

VI

Suprime o Inciso VI e.reordena os demais do art. 19 do Anteprojeto
aprovado pela Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público:

Constituinte MÁRIO MAIA

JUST IFICACllo:

Foi apresentada emenda suprimindo, integralmente, a Seção VII do Ante
projeto que trata da Justiça Agrária.

Assim sendo, não cabe sua inclusão entre os órgãos enumerados no artigo.
_-----,11= I~--------_ PLINAIlIO/COMI,lÃo/IUICOI.. ISlo ~
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Emenda supressiva ao art. 17 do Anteprojeto da Subcomissão do
·Poder Judiciário e do Ministério Público -

SUprima-se o art. 17
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JUSTIFICATIVA 1 - processar e julgar originariamente:

A supressão se impõe em virtude das emendas de al teração

arts. 14 e 15.

aos a) nos crimes comuns, o Presidente da Repúbli.ca, o -vtce-Presícen

te, OS Deputados e Senadores, os Ministros de Estado, os seus
próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Est~

do, ressalvado o disposto _no art. ..• (art , 42, i tem I, da

CF atual), os membros dos Tribunais Superiores da União e dos
Tribunais de Justiça dos Estados, do Oistrito Federal e Te!.
rit6rios, os Ministros do Tribunal de Contas da União e OS

Chefes de missão diplomática de caráter permanentej

~
~COMISSlIo DE ORGANIZAÇIlO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

f!Jr--------......:.- ft(.INittrolcOlll'..lol.u.eOll'l••io----------

liJr------------ "UTOIl:

[- Constituinte MÁRIO MAIA

l':'I 1"EXTO/olUtlTI'lC..çio ......

Emenda modificativa ao art. 14 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público.

c) os litígios entre Estados estrangeiros ou organismos intero!'
cionais e a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Te,!.

ritóriosj

Federal ou entre uns e outros, inclusive os respectivos

gãos de administração indireta;

f) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas

e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de
um Estado e as administrativas de outro, ou do Distrito FedS
ral e dos Territórios, ou entre as destes e as da União;

e) os conflitos de jurisdição entre Tribunais, federais, entre
Tribunais federais e estaduais, entre Tribunais estaduais, e
entre J'ribunal e juiz de primeira instância a ele não subord!

nado, ressalvado o disposto no art. 1~, I, "d";

O art. 14 passa a ter a seguinte redação:

"Art. ·14 - O Supremo Tribunal Federal, com sede na Capital da
União e jurfsdição em tooo o território nacional, compõe-se d~

onze Ministros.

~arágrafo Único - Os Ministros serão nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pelo
Senado Federal, dentre cidadãos com mais de
trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos
de idade, de notãvet saber jurídico e reput~

ção ilibada.

JUSTIFICATIVA

d) as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito
.. ./

Ó,!.

Mantém-se a atual estrutura do Supremo Tribunal. Sua justificatl
va decorre do exposto na-parte final da justificativa da emenda, que também

se apresenta, ao artigo 15 do Anteprojeto.~

g) a extradição requisitada pelo Estado estrangeiro e a homolog~

ção das sentenças estrangeiras j

r='I--------------- TlXTo/..USTIFICAÇÃo-- ......

=------------- ..010"'----- _

h) o "habeas corpus", quando o coator ou o paciente for Trib~

nal, autoridade ou funcionáriO cujos atos estejam sujeitos dl

retamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se tr~

tar de crime sujeito à mesma jurisdição em 9nica instância,

não se incluindo nessa competência os "habeas corpus" contra
atos praticados singularmente pelos juizes de outros Trib!:!,

nais, sujeitos ao julgamento destes;

i) os mandados de segurança contra atos do Presidente da Repúbl!

ca, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Supremo Trib!:!,

nal Federal, do Conselho Nacional da Magistratura, do Trib!:!,
nal de Contas da União, ou dos seus Presidentes, e do Procur.§.
dor-Geral da República, bem como os impetrados' pela União co.!).

tra atos de governo de Estado, do Distrito Federal e de Te~

rit;6ri.os ou por um Estado, Distrito Federal ou Território co.!).

tra outro;

Subcomissão do

JUSTIFICAÇllo

Emenda supressiva ao art. 16 do Anteprojeto da
Poder JudiCiário e do Ministério Público

Suprima-se o art. 16.

Constituinte MÁRIO MAIA

A supressão se impõe em virtude das emendas de al teração relatl.
vas aos arts. 14 e 15.

j) a declaração de suspensão de direitos na forma do

(se for mantido o art. 154 da atual C.F. ) ;

art. ",

1) a representação do Procurador-Geral da República, por incon~

titucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual
ou para interpretação de lei ou ato normativo federal ou

estadual;

m) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus

dos;

julg~

.".,.---------_- TlXTO/..uSTIP'ICAÇio- ......

Emenda modificativa ao art. 15 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público.

O art. 15 passa a ter a seguinte redação:

"Art ••~5 - Compete ao supremo Tribunal FederaL

n) a execução das sentenças, nas causas de sua competência origi
nária, facultada a delegação de atos processuais;

o) as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais,
cuja avccação deferir, a pedido do Procurador-Geral da RepQ

blica, quando decorrer Únediato perigo de grave lesão li

ordem, à saúde, à segurança ou às finanças públicas, para que
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suspendam os efeitos da decísão proferida e para que o conhe

cimento integral da lide lhe seja devolvido; e

p) o pedido da medida cautelar nas representações .oferecidas p~

Lo-Procurador-Deraã da República.

II - julgar em recurso ordinário:

a) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo

internacional, de um lado, e de outro, Municipio ou pessoa dE.
miciliada ou residente no País;

b) os "habeas corpus" decididos em única ou última instância p.!:.

los Tribunais Federais ou Estaduais, se denegatória a decl

são, não podendo o recurso ser substituído por pedido origin!

rio;

In - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas
em única ou última instância por Tribunais Superiores Fed~

rais ou Tribunais Estaduais, quando a decisão recorrida:

e de emenda para a criaçãp de um Tribunal superior Federal e vários Tribo!:!.
nais Regionais Federais.

Fazem-se alterações, igualmente, na competência do Supremo Tribo!:!.

nal Federal para julgar recurso extraordinário,em razão, inclusive, da cri.!!.
ção do Tribunal superior Federal.

Mantém-se a argüição de relevância federal porque "não passa de

utopia imaginar um Tribunal capaz de julgar recursos extraordinários contra

acórdãos de todos os Tribunais do Brasil, para interpretação de lei federal.

Seriam necessários .tantos Ministros que o Colegiado jamais poderia se reunir

com todos os Membros. E as maiorias ocasionais acabaríam por formar uma juri.i
prudência instável. Afora isso, o gigantismo de Cortes Judiciárias não tem,

sabidamente, produzido resultados satisfatórios. De nada adiantaria, ademais,

criar-se um Tribunal Superior de Justiça, que, sem tom~r dimensão numérica

elevada, e de crescimento constante, não poderia julgar em tempo razoável tE.
dos os recursos extraordínãrãos interpostos, irrestritamente, contra as dec!

sões de todos os Tribunais federais e estáduais do país.

Por fim, é de notar-se que a autonomia dos Tribunais de Justiça

dos Estados, de certo modo, ficar~a abalada, uma vez que éstariam eles sub~

tidos à jurisdição de um Tribunal Federal que não seria o Tribunal de toda a

Federação, como o é a Suprema Corte.

a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vig~ncia de

tratado ou lei federal;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;

c) julgar válida lei ou ato normativo de governo local contest.!!.

do em face da Constituição ou de lei federal; ou

d) der à lei federal interpretação divergente da que lhe tenham

dado o próprio Supremo Tribunal Federal, outros Tribunais 50!:!.

peI:ior.es Federais ou Tribunais Estaduais.

r-------------- AUTOIl----------- _tJ constituinte NAPHTALI ALVES

.,--------__ 'LUAJlIO/COMI'.io/.UICOM'uio----- ---,

P:COMISS~O DE DRGANIZAcnO DOS PODERES E SISTEMA GOVERNO
SUBCOMISSJlO DO POER LEGISLATI"'R."u.,,,,,.,•• -,

§ 19 - Nos casos previstos nas alíneas "a", segunda parte, e "d"

do inciso IH deste artigo, o recurso extraordinário somente se

rá cabível se:

Efetuem-se as seguintes alterações no Anteprojeto 111 _
a:

1) acrescente-se ao art. 52 o seguinte inciso XII:

I - o Supremo Tribunal Federal reconhecer a relevância da questão

federal;

Il - houver divergência entre a decisão recorrida e Súmula do So!:!.

premo Tribunal Federal;

"XII - autorizar ou vetar previamente empréstimos,

operaçÕês-ou acordos externos, de natureza financeira.
de interesse da União. dos Estados. do Distrito Fe

deral, dos Territórios e dos municípios. ou qualquer

outro órgão.· entidade ou sociedade de que participem";
2) Suprima-se o inciso IV do art. 10.

I
ou divi

III - O Tribunal Superior Federal, na hipótese de divergência com

decisão do Supremo Tribunal Federal, julgar contrariamente a
esta o recurso especial.

a) a Gompetência do Plenário, além dos casos previstos nas al1.
neas a, b, c, d, i, j, 1, e o do ítem I deste artigo, que lhe

sªo privativos;

b) a composição e a competência das turmas;

c) o processo e o julgamento dos feitos de sua competência orlg~

nária ou recursal a da argüição de relevância da questão' fed.!:.

ral; e

Por outro lado, é necessário que a transposição de r~

cursOs de uma dotação orçamentária pré-existente para outra exis
tente ou a ser criada, somente se faça mediante autorização 'lg

gislativa. a fim de serem evitados abusos. t sabido. igualmen

te. que não raras vezes. sobram recursos destinados a um projeto

ou atividade em àetzimento de outros prioritários. cuj~s verbas
se mostram insuficientes.

Os recursos or~undos de empréstimos externos, além de

se transformarem em d!vida externa. constituem uma das modalida
des de receita, aliás a mais onerosa para-uma n~ção, visto que

sua amortização, tanto do principal quanto dos Juros, quase sem
pre preJudica o crescimento econômico do país devedor.

JUSTIFICAÇXO

Tais receitas têm de SUJeitar-se, portanto~ ao exame,
do congresso Nacional. antes da assinatura dos respectivos contr~

tos pelas autoridades brasileiras.

Conhecendo os reais motivos desses financiamentos inte~

nacionais e julgando. previamente, da necessidade de contratá-
los. a sociedade absorverá. sem grandes impactos, as conseqüên

cias desses ônus, além de melhor,fiscalizar o emprego daqueles
recursos. 1I

ante

refl~

econô

do

§ 29 _ Para o efeito do disposto no inciso 1 do parágrafo

:rior, considera-se relevante a questão federal que, pelos

xos na ordem jurídica, ~ considerados os aspectos morais,

micos, políticos e sociais da causa, exigir a apreciação

recurso extraordinário pelo Tribunal.

§ 39 - O Supremo Tribunal Federal funcionará em Plenário
dido em Turmas.

§ 49 - o regimento interno estabelecerá:

d) a competência de seu Presidente para conceder o "exequatur" a
cartas rogatórias e para homologar sentença estrangeira.

JUSTlFlCAílVA

Introduzem-se, na atual competência originária do Supremo Trib.!!.

nal Federal, medificações decorrentes de jurisprudência construtiva da Corte

Achamos que a proibição de ga~~os a1ém do~ crédi~os o~

çam~ntários, dos créditos especiais, dos suplementares e dos ori

undos de empréstimos internos ou externos se configura coma medi.

da das mais salutares e efetivas para o controle da fazenda py
blica.
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Não é demais repetir. outrossim. que a transposição de
recursos orçamentár1os de uma dotação para outra. justificadamen
te. é importante instrumental de aplicação de verbas que correm
o risco de serem corroídas pelo processo inflacionário.

tJ Constituinte ROSA PRATA AUTOA J~

PJm4ISSlln DA ~L=~"';~~--m---~---·----.J ~.
SlJBCXHI:SSIIO DO PCtER JU>ICIlIRIo E DOMINIS'l'tIuo FúBLIo:>

~ TUTO/..USTI'IC.. O..OO':""~=:..:..:'-- ...,

Por viã" de consequência à supressão feita ao inciso VI do

Suprima-se pçr inteiro a Seção VII - Dos Tribunais e
Juízes Agrários, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário'
e do Ministério Público.

-J U S T I F C A T I V A-

COMISS~O DA ORG.DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

f!l:T.---D-EPlJ-TADO--KO-m-IRA-ouToA---------)~ .

f!Jr---------- PL.I NÁIUO/ CQMllli.o / l uacO.,U lo - - - - - - - - - - j~

lifo.

r.-r---------------TUTO/.lulTlfICAÇio----------------,

!!J ANTEPROJETO DA SUB. DO PODER EXECJJTI\lO
E • E lf D A lfQ •••

art. 12

sUBCXMISSI\o 00 PCDER JUDICIlIRIo E ~.mw..~-"FúBLI==o:>,,- .......
.!J

~
~

,--C"""":'C:-:--:---:=::-==---AUTOA--------------tJ Constituinte ROSA PRATAllETIRA DO :mCISO X DO ARTIGO QUE ESTABELECE A COllPFr~CIA DO

pRESIDENTE l?RESIDENTE DA REPlfBLICA, A PRERROGATIVA DO VETO I

PARCIAL,

O inciso passa a ter a seguinte redaçãor'

inciso X - vetar projeto de le1 ou solicitar a re

consideração do Congresso lfacional.

Suprima-se a palavra "agrários" da letra "b", incJso I do
Art. 20, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judicíário·e do Ml
nistério Público.

t nosso entendimento que o veto do Execu
tivo a projetos de lei deve ser total, pelo caráter aberto e

mais democrático dessa medida, j~ que o veto parcial implica

na oitiva do Congresso Nacional após prolllUlgação do diplou/

legal. O veto total leva tam~m ~ necessidade de maior entend

mento entre o_Exec~ivo e o Legislativo antes e durante o pr.2
cesso de votação.

Por via de conseqUência à supressão feita ao inciso VI do

art. "'12.

Nb~eprojeto da Subcomissão do Poder Executivo,
acrescentar a seguinte disposição, de caráter transitório:

Art. - O mandato do atual Presidente da Repú
blica é de cincd anos.

=---------------TUTO'..UlTIPlC...Oio----- .....

~.. AUTO"

~CONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL 'I_Il!f PLUÁIIWO/COMI..lo/.UGO....io-----
j

~7·'7

Ô:OMISS~O DA QIGl\NIZAÇJio OOS PalER&S E SIS'IDIA DE OOIIE:R!D .
~;.;;;i==---:::;'-====-;;:.;..::....;;.:.;=::...;;:....::..::;=;:.;;...;;;::.....;;.:.c..:::,;;.;.:...---'

DEPUTADO KOYU ~
f:r------------- AUTCJt

PLllCÁlUO/co ....l1ot.uacoltluio----- ----,

~COM. DA ORG.DDS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r.-r---------------TUTO/"'UIITlfK:AÇio------ -,

~ ANTEPROJETO DA SUB. DO P'i1r f1fqyTP~Q •••

INCLUI ARTIGO, ONDE COUBER FIXANDO O PRAZO DE MAli'DATO

DO PRESIDENTE DA REl'UllLICA. JUSTIF.ICATIVA

Entre aqueles que advogam períodos de 4, S ou 6 a
nos. entendo que a posição intermediária -- cinco anos -- ê a mais
prudente e que melhor atende à realidade política brasileira.

Artigo - O ~dato será de 04(quatro)anos, per
mitida a reeleição APENAS PARA MÂIS um período.

Creio que a Const~tuinte deve fi~ar. de imediato. em
,Disposição Transitória, a duração do mandato do Presidente José Sar
ney.

Deputado Franci.co Amaral

DO PODER JUDICIÃRIO

EMENDA AO ARTIGO 35, § 69, alínea "a",

"Os magistrados, nomeados pelo Pr'esidente da República

por antiguidad~~ por merecimento, alternadamente, no segundo'

caso atrave.de list~ tríplice, elaborada pelo próprio Tribunal

concorrendo apenas juizes da respectiva regiio "•

r.-r TUTO'..UITI'IC..çio .....

11-1Pl.l.l.fiIIO/COMI••i.o/luacOMI.lio----------, 300978-5 .
....;;:C;;:o.=m;;:i.::s.::s.::ã;;:o:....;:d;;:a:.....;O;;:r"'g"'a:.:o:.:i:.:z:.:a:.:ç"'ã:;,;o:-d:;,;o:;,;.:-P:;,;o.:..:;d..:;.e..:;.r..:;.e..:;..-.:e--"S..;i..:;.•..;t..;•..;G..;o..;v_e_r_n'-o'-_-'

1!Jr------------- .lUTeI!

t
Somos de opinião que o mandato do Presidente da

RepÚblica, deve ser de 04(quatro) anos, não pelo momento

que vivemos, mas pela simples razão de que consideramos esse
o prazo mais adequado ao desenvolvimento de uma trabalho c~

paz de ser julgado pela população. Da mesma t'orma, entende

mos que a exemp10 de outras democracias, devemos permitir a

reeleição, deixando ao pavo, de quem o poder é emanado, a '

deoillão de reconduzir ou não um dirigente. Só o POTO, 8 no!,

110 ver, pode manifestar-se sobre a permanênoia ou não do d~

rigente que elegeu.
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FERNANDO HENRIQUB CARDOSO
w.-------------- AUTOIt

ê
JUSTIFICATIVA:

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES - III

li1 AufOR

[-FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

1. o disposto no art. 35, § 69, allnea "a" do Antepro

jeto choca-se com o estatuto nas Disposições Gerais) art.29,i~

ciso 111, que prevê o acesso aos Tribunais de Segundo Grau
por antigbidade e por merecimento, alternadamente.

2. A promo~~o pelo critêrio alternado, além de ser tr~

dicional, no Direito Brasileiro, na que tange aos Tribunais de

Segundo Grau~ ê estabelecida, no Anteprojeto, para os Tribu

nais Regionais Federais (art. 21,·'caput·' e sua aIInea "a"), e

mantida, no que, conce~ne aos Tribunais de Justiça ( art.42,q~e

remete o interprete, impplicitamente, às DiBpos~ções Gerais,jâ

que não contem norma aLguma, que estabeleça exceção).

·~o dispositivo, que se pretende emendar, destarte,' ê
aberrante, data venia, por eliminar a promoção por antiguidade

apenas no âmbdto da Jushiça do Trabalho, tratando si~üações

idênticas~romoção a Tribunais de Segundo Grau) de forma diver

sa. 3. O critério alternado é, sabidamente, o melhàr, já
que mantem o equilíbrio, nos Tribunais d~ Segundo Grau! fazen
do com que pelo menOS uma part: subs~anc1al de ~~U~ ~nt~gsaE
tes seja formada por Julzes ma1S ant1gos, e, portanto, ma~s e~

perientes e ponderados. _
4. A nossa posição ê, tambem, a da Associa~ao dos .M:

gistradós Brasileiros (que congrega e representa todos os JU1
zes de qualq~er_grau de jurisdição, do nosso Pars), a qual su
geriu um texto que prevê a manutenção do critério alternado 7
de promoção "r~lativamente a todos os Tribunais de Segundo Gr~
u (veja-se; transcriçio, na Integra, no "Estado de Minas", de
31.05,.87, pãª. 10). ~_

5. Nao apenas no Judiciário, mas tambem e~ toda~ a~ ~~
m~is profissões, organizad!s em carreira, adota-se o pr1nc1~1o

lógico e justo, das promoçoes alternadas, salvo quanto aos LO

tegrantes da ~úpula.
Assim, v.g., os funcionários públicos ascendem, na caE

reira, por antiguidade e por mer~cimento, altern~damente;.ape
nas os ocupantes dos cargos de cupu~a (D.A.S.) sao ,es:olh1dos,
livremente pelo Estado; igualmente, no campo do D~re~to . d~
Trabalho, ~s promoções são feitas por antiguidade e po~ mere:~
menta. alternadamente, reservando:se.somente os cargos ma~s

elevados (Diretor, 'Gerente, ec t ) a hvre :s;o~ha~d~ ~mp,:egado:;
nas 'orças Armadas, da mesma forma,_o cr1ter10 e 1dent1co,ate
os postos de Coronel-A~iador e ~apitao~de-Mar-e-Guerra; apenas
os Oficiais Generais sSo escolh1dos, l1vremente.

Conclui-se, dest~rte, que o critê~io é.sempre o mesmo:
promoções alternadas, ate certo ponto da carre1ra-nO caso ~ da
Magistratura, até os Tribunais de Segundo, Grau, consoante a
tradição e o próprio Anteprojeto, como regra geral-reservando
se apenas ã cúpula o aceso, por livre escolha.

~~-_-------------n:no/~uSTI'lcAçl0,_---------------....,

...""""",....são do Poder Judiciário e do Ministério Público

Dê-se a seguinte redação ao item 11 - (caput), do art. 49:

Art.'· 49 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••

I - .

11 - as seguintes vedações, além das a~licá 
veis aos membros do Congre~so Nacional (art. 12,1,11 e VI).

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JUSTIFICATIVA

As vedações a que· estão sujeitos os congressistas 
que sofrem o referendum popular a cada quatro anos - devem set<
com maior razão, estendidas à Magistratura, que não e objeto de
qualquer contrôle.

)§~
,...,~---------'LlNAlli10/c:oUIUÃO/IUICOMI.lio-'---- -, 300981-5
• Comissão III - Organização dos Poderes,--~,:":,,::,,::,,:,,,=,;=----,,::':::;"'_~ --=' -J

,...,~ nxTololuSTU"'ICAÇÃO-- -,

Art. 49 -

i - definiçã6 dos objetivos nacionais em relação ã ação do P~

der Público em todas as esferas;

ii - critérios para a classificação de documentos e informações
oficiais sigilosos e prazos para a sua desclassificação;

iii - decretação do estado de sítio;

A) Incluam-se os seguintes ítens no art. 49 do Anteprojeto da SUQ
comissão do Poder Legislativo:

Inclua-se o Capítulo: "Da administraçãô pública", com os seguintes
artigos:

m AUTOR

L FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

""r---------------- TlXToliUITI'ICAÇÃO'--------- -,

11-1ro-r-----''----- PL••Ã"KI/eo"Nllllo/luaelllJlulo,- ---, 300979-3
iII - COMISSÃO DA ORGÀNIZAÇÃO DOS PODBRES

------------'""---'-'-...;.;...~ .........~~------'

Art. - A motivação suficiente é requisito de validade de
quaisquer atos da administração direta ou indireta.

Art. - A razoabilidade é requisito de legilimidade dos a-
tos praticados no exercício de discrição administrativa.

Art. - O administrado tem direito a publicidade e transp!
rência dos atos da administração que estão sujeitos aos deveres
.de neutratidade, imparcialidade, lealdade e boa fé.

Art. - A outorga de concessões, autorizações, permissões,
licenças ou privilégios econômicos de qualquer natureza a entida
de privada, por parte do Poder Público, será sempre instruída por
processso público, com a audiência de todas as partes direta ou
indiretamente interessada.

JUSTIFICAÇÃO
Trata a emenda de "definir requisitos para a ação da

administração pública.

B) Suprima-se, em consequência. do ítem IV do art. 59,a expressão
"estado de sítio".

!USTIFICAÇAO

O primeiro ítem proposto afirma a autoridade do Poder Legisla
tivo em relação a matéria que tem sido indevidamente tratada na órb!
ta exclusiva do Executivo, sob uma concepção antidemocrática de seg~

rança nacional .

O segundo ítem define o papel do Legislativo em relação ao co~

trole democrático da informação no âmbito do Poder Público, coibindo
o uso abusivo do conceito de segredo de Estado.

O terceiro ítem retoma a tradição da Carta de 1946, que condi

cionava a entrada em vigor do estado de sítio à aprovação nrévia p~

lo Congresso Nacional.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

COMISSÃO DE ORGANIZACÃO DOS PODERES

~---_-----------TI:XTD/"'UJTI'IC ...çio-------------_-....,

Inclua-se no art. 49 do antenrojeto da subcomissão do Poder Legis
lativo:

Art. 49 - ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••

i - autorização para celebração de·convênios e acor~

dos para execuçãá'de leis. serviços e obras federais;

JUSTIFI'CATIVA

A celebração de convênios tem sído uma das formas uti
lizadas pelo Poder Executivo para distorcer a execução orçamentãr~

a.

11_1I'LIMÁImI/COMI••iO/.U.COM••lio------------.

J
300983-1

(?Cooüssão lI! - Da Organizacão dos Poderes e Sistema de Governo _
~---------------TIEXTo/"'USTI..1CAOio---------------....,

Inclua-se no Art. 59 do Anteprojeto da Subcomissão IIIa - P~

der Legislativo, a seguinte alínea:

i - vetar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem
do po~~r regulamentar ou dos limites de delegação legislativa,

-J JUSTIFICAÇÃO

. I O poder de veto aqui proposto é imprescindível para assegurar
il. congruênGia entre normas derivadas, de autoria do Poder Executivo,
le O espí!ito da legislação originária, prop~iando controle efetivo
i1a atividade normativa do Estado pelo Poder ~ompetente, o Legislat~vo.

c-------------AUTOR--------,--- -,
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

......-------""7"'- 'LlIII.~IO/COllll••io/.u.toMI..io

-..
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 37 do Anteprojeto da

Subcomis~ão IIIa. - Poder Legislativo:

Art. 37 - O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinação
de qualquer das Casas do Congresso Nacional ou de suas comissões ou
por solicitação d~.M~nistério Público, verificada a ilegalidade de
qualquer ato suscetível d~ gerar despesa ou variação patrimonial,d~

verá:

JUSTI FI CAÇÃO

A substituição da expressão "despesa" por "qualquer ato susc~

tível de gerar despesa ou variação patrimonial". dá a latitude des~

jâvel à função fiscalizadora do Tribunal de Contas, enquadrando in~

quivocamente atos como editais, contratos; nomeações, contratações
de pessoal, aposentadorias etc., cujo ônus financeiro se faz sentir'
ao longo do tempo.

[1 FERNANfJo HENRIQUE CARDOSO
......---------I'I.;N..."IO/COWISliO/.U.CO.. l ••io _

f:Comissão III - Organização dos Poderes
~---------------TIXTO/olU'TI'ICAÇio---- -,

Inclua-se na Seção IX do Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Legislativo o seguinte artigo:

Art. - Nenhuma despesa poderá ser realizada ou obrigação a!!,
sumida pelo Poder Público ou entidade da qual este ~articipe direta
ou indiretamente, sem que haja sido previamente incluída no orçame~

to anual ou em créditos adicionais. Excluem-se desta disposição os
gastos operacionais das empresas estatais e as transações financel
ras de curto prazo a eles vinculadas.

JUSTIFICAÇÃO

A disposição proposta é imprescindível para o controle efeti
vo do gasto público pelo Poder Legislativo,

tJ FERNANDO HENRIQUE CARDOSD
= 'LINÂ"IO/cOMI••i.O/.U.COMllIÃO-----------,

Comissão 111 - ar aniza ão dos Poderes
.... TuTot..USTI'ICAÇio --,

Dê-se a seguinte redação ao ítem aJ, parágrafo único do Art.
31 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 31 -

Parágrafo único - ...•. o" •••••••••••• o

a) a transposição, o remanejamento ou a transferência,por qua!
quer forma, de recursos de uma dotação de crétito orçamentária ou
adicional para outra, sem prévia aprovação do Congresso Nacional.

JUSTIFICACÃO

Medida imprescindível para o controle efetivo do gasto público
pelo Poder Legislativo.

_------------ ..UTO"------------,..--
tJ
~ PLINA'uo/tQUISlio/IUICOM'I.ÃO-----------,

Comissão 111 - Organização dos Poderes

..,., TUTO/olUSTlfICAÇÃO---------------....,

Substitua-se, no caput do Art. 34 do Anteprojeto da Subcomis
são dê Poder Legislativo, a expressão "até quatro meses" por "até
cinco meses".

JUSTIFICAÇÃO

B inútil devolver ao Congresso Nacional a prerrogativa de eme~

dar o projeto da lei orçamentária, sem lhe dar o tempo necessário p~

~a apreciar o projeto.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO __ _ _ _ -,1 I ~'Ir.T--------- PLIN"ltIO/COlIIlsdo/.uaCOIllI..lo ~~

Comissão 111 - Organização dos Poderes

{ij------------- AuTOR

t
Comissão 111 - Organização dos Poderes

'L.IN'''IO/cOllll''io/.UICOlllllio----- _

r: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

r:T---------------T~)[TO/"USTlflCAÇio---------------__, r;-r---------------TlllTO!olUSTll"lcAt;io- ,

Dê-se à Seção X do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legisla
tivo. o título: "Da Fiscalização dos Atos do Poder Executivo". inclu
indo-se o seguinte artigo 36 e renumerando-se os demais;

:' Dê-se a seguinte redação ao número V do Art. 49 do Anteprojeto
da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 49 -

Art. 36 - A fiscalização pelo Congresso Nacional dos Atos do
Poder Executivo. i~clusive os da administração indireta. será regul~

da no regimento comum e nos regimentos internos de cada Casa. que PO
derão dispor sobre:

a) competência de seus órgãos. inclusive no que se refere ã
fiscalização dos períodos de recesso do Congresso Nacional;

b).poderes de cOThvocação de testemunhas. de reqUJSlçaO de docu
mentos e lnformações. de realização ou determinação de diligências;

c) penalidades a que está sujeito quem deixar de atender exi
gência do órgão flscalizador.

d) outros. necessários ao cumprimento de seus obJetivos consti
tucionais.

JUSTIFI CAÇÃO

A fiscalização do Executivo é uma das mais importantes tarefas
do Legislativo moderno. Sua realização. de forma eficaz.implica na
concessão dos poderes necessários ao órgão fiscalizador. Assim as
normas relativas à fiscalização não podem ficar sujeitas à concordân
cia do flscalizado - (Poder Executivo) - devendo ser parte do regi 
mento de cada Casa.

V - criação e transformação de cargos. funçóes e empregos pú
blicos e fixação da respectiva remuneração e critérios de provimento
ressalvado o disposto nos Art. . •.••.••..••..••••'••••..•..•...•..•••

IX - organização administrativa é judiciária da União e dos Ter
ritórios.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de reforçar a capacidade de controle do Poder Legisla
tivo sobre a administração. A expressão "cargõs. funções e empregos
públicos" em lugar de "cargos públicos". na alínea V. visa coibir abu
sos na contratação de servidores não estatutários. até hoje excluíd;
da apreciação do Poder Legislativo. Vai no mesmo sentido a inclusão
da União na alínea IX.

[:J FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Comissão 111 - Organização dos Poderes
~ PI..I:NAIlIO/cOllllSdo/IUlcOMllaio-----------,

Iilc-------------AUTOIt--------------

êI'S "
~--------- PLUA"lO/CONIIIÁo/IUICOlllllÃO-----------, 300989-1

Comissão 111 - Organização dos Poderes
~-------=-----=------------'
r:T---------------TI!XTO/olUSTlFICAÇio---------------__, r;-r TEXTotoluSTI'ICAÇio -,

Inclua-se um novo Art. 32 no Anteprojeto da Subcomissão do P~

der Legislativo. renumerando-se os seguintes:
Suprima-se do § 29 • Art. 29 do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Legislativo. a expressão "ou mais de sessenta".

Art. 32 - A elaboração da proposta de orçamento anual obedec~

rá a prioridades. quantitativos e condições estipulados em plano de
distribuição de recursos previamente aprovado por lei de iniciativa
do Poder Executivo.

§ 19 - O projeto do plano de distribuição de recursos sera en

caminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente da República junt~

mente com a mensagem de abertura da sessão legislativa.

29 - O prazo para apreciação do projeto é de .\rinta dias.ao
fim dos quais aplica-se o disposto no § 59 do Art. 27.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa oferecer ao Poder Legislativo uma ~portunidade

de deliberar acerca da orientação geral da lei de meios previamente
à apresentação do projeto respectivo.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa reduzir a enorme e injustificada disparidade e~

tre os quocientes para a eleição de deputados federais nos ~ários

Estados. A proporcionalidade da representação na Câmara dos Deput!
dos é uma exigência da própria legitimidade demociática dos manda
tos - exigência tanto mais grave quando ~e reforça a autoridade de~

sa Casa legislativa vis-a-vis o Executivo.

Esta proporcionalidade se torna essencial quando. no sistema
Parlamentarista proposto. a Câmara dos Deputados é o centro real do
Poder.
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 'I-I,.,..,--------- PLINAIlIO/cONIS.io/.UICOMlllto--- -, 300992-1
,-_..:C:::o:::m~i~s::;s~ã~o~I~I~I_---.::::O.:.r.!!g:::a:::n:::i:::z:::a:lç::ã::o:.....:d::o::s:...:P..;l>:.:d:.:e:.:r:.:e:.:s::..- ~o...J

~---------------n,X''101''usTl,.Jc ..oio---------------....,

Dê-se a seguinte redação ao art. 15 do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Legislativo:

Art. 15 - Os Deputados e Senadores farão jus a remuneração su
fi ciente para assegurar sua independência no exercício do mandato,
vedada a percepçãa.de qualquer importância não prevista na forma do
art. 59, ítem VII

JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta traz para o caput do artigo o princípio p~.

sitivo, que aparecia em parágrafo, e inclui restrição necessária p~

ra evitar a multiplicação de vantagens paralelas, que têm acarreta
do o desprestígio da função parlamentar aos olhos da opinião públi
ca. Com a nova redação proposta ao art. 59, em outra emenda de no~

sa autoria, a percepção dessas vantagens deixará de ter cabimento,
na medida em que a forma de remuneração dos parlamentares será li
vremente estabelecida, antes da eleição.

FERNANDO HENRIQUE CARDO'~~'-----------, I ......;.I
""'--------- "LIN""IO/ÇO"ISIÃO/'~'CO"I"io "-~ 300994-7
'-_..:C:.;o:.:m:::i:.:s:.;s=.:ã:.:o::.....;I:.:I:.:I=--_O.:..:.r~g:::a:.:n:::i:::z:::a~ç:::ã..:o_=d_o_s_=P..:o..:d..:e..:r:...e:...s:...- ...J

~---------------nno/...unl,.,eAçÃO-------- .....

Inclua-se o seguinte.ítem no art. 59 do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Leg~slativo:

Art. 59 -

i) - supervisão e controle, pelo Senado Federal. dos sistemas
de processamento' automático de dados mantidos ou utilizadas pela União,

inclusive a administração direta;

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de competência fundamental para possibilitar a efet!
va fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo pelo Legisl~

tivo. Este, deve ter assegurado acesso direto às bases de dados e
sistemas de processamento da União, ressalvados, como é óbvio,os c~

sos de sigilo justificado pela salvaguarda de direitos individuais,
da segurança do Estado e do próprio interesse público.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSOFERNANDO HENRIQUE CARDOSO

_-------- "1.IlNAIlIO/cOIIIIS.io/IUICOIIII••io

-------------..700--------------
l!J
~--------- ..L.....ltlo/co..IS.lo/.u.CO.. l..io----------·~

• COmissão 111 - Organização dos Poderes

~
~

_---------------TEXTO/,JUSTI'ICAÇio----------------,

Dê-se a seguinte redação ao Art. 59, alínea VII do Anteproje
to da Subcomissão do Poder Legislativo:

VII - fixar, no primeiro semestre da última sessão legislati
va de cada Legislatura, a remu~eração dos membros do Congresso Naci~

nal, do Presidente•.~fto Vice-Presidente da República, do Primeiro-M!
nistro e dos Ministros de Estado.

~USTIFICAÇÃO

g dispensável que a Constituição entre em detalhes sobre a fo~

ma der remuneração dos membros do Congresso Nacional e da cúpula do
Executivo. De outra parte, a definição do momento apropriado para a
deliberação sobre essa matéria afasta a possibilidade da legislação
em causa própriá, de ef~itos desastrosos para a credibilidade do P~

der Legislativo.

~---------------nxTo/"'unl..lc"çio----------------,

Dê-se a seguinte redação à parte final do ítem I, § 1 9 do Art.
18 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 18 -

I - "" salvo recurso de um quinto dos membros da Casa;

JUSTIFICACÃO

Com a alteração proposta ao art. 89 por outra emenda de nossa
(

autoria, elevando o quórum necessário para as deliberações em plen!
rio ou nas comissões, cabe aumentar proporcionalmente o quórum ex!
gido para recorrer ao plenário de decisão das comissões.
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JUSTIFICAÇÃO

Ao redefinir as atribuições dos Poderes, visando ao fortaleci
mento do Legislativo, a nova Constituição deve determinar expressa
mente a revogação de toda a legislação mediante a qual o Executivo
tem invadido a esfera do Legislativo.

Comissão III - Organização dos Poderes

.UTOft-::------=-------------,j [E)
~"'":.....:F:..::E:..:.RN=A::.:.ND::.O~H=E:.:.;N:.:.;R:=.IQ:>;U::.:E:.....:C:.:.;A:.:.;R::.DO::.S::.:O=__ _J B'lIENDÁ' I

~...._~=~~~~o_~='~L~••~'.~I.~/~C.:r;.,~..::.••_/::.IU::::c::.._.,.:....:::..:::::~~~~~~~~~~~~~~~_J .~ Q300996-~ ~

Dê-se a seguinte redação ao art. 89 do Anteprojeto da Subcomi~

são do Pode~Legislativ0)

""'---------------TIEXTotoluSTI'ICAÇÃO'----------------,

Art. 89 - Salvo disposição constitucional em contrário, as d!
liberações de cada Câmara e de suas comissões serão tomadas em vot!
ção pública e nomina~, por'maioria de votos dos parlamentares pre 
sentes, desde que essa maioria não seja inferior a um terço do total
dos membros.

JUSTIFICAÇÃO

e= FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

,.,-r--------- PLINÁ"lo/coUlS.io/IU.COM.• sio _t: Comissão 111 - Organizacão dos Poderes

A emenda mantém um mínimo de capacidade de obstrução do pro
cesso legislativo por parte das minorias, através de pedidos de V!
rificação de quórum. Resguarda, no entanto, o que é fundamentàl: a
legitimidade das deliberações, que poderia ser questionada se fossem
admitidas votações com um mínimo irrisório de parlamentares presen
ites. Por fim, quanto ã forma de votação, propõe-se abolição do v~

to de liderança e afirma-se o caráter público das votações, sempre
~o interesse da valorização da responsabilidade pessoal do parlame~

tar.

~---------------TUTO/"U5TI'ICAÇio---------------.,

Dê-se ao art. 79 ! e ~ do Antepr~jeto da Subcomissão do Poder
Legislativo, a seguinte redação:

Art. 7 9 - ••••••••••••••••••••

a) na constituição das Mesas e de cada Comissão

b) a Mesa ..•.••..•• estabelecendo vraZO para a resoos
te.

Quanto ao ítem a), a introdução da expressão "cada comissão" é
necessaria na medida em que as comissões serão investidas de poderes
ampliados. Seria impróprio entregar sua condução a partidos minori
tários.

JUSTIFI CACÃO

Por fim, a supressão de prazo de trinta dias, no ítem b), jus
tifica-se pela insuficiência desse p~ríodo no caso de pedidos d~ in
formação mais complexos, que demandem levantamentos e processamentos
especiais por parte dos órgãos inquiridos.

[3]
-

EMEI'IDA
300997.~

Sup~imam-se os parágrafos 1 9 a 59 do Art: 34 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Legislativo, passando o § 69 a único.

""'...- PLINÁ"IO/COMII.io/.UICOIllIUio,-----------,

Comissão 111 - Organização dos Poderes
.......- TUTO/olUSTI'IC...olo----"7'"------------,

...- AUTQIt _

I: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

: ~
I

., JUSTIFICAÇÃO

~
~

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
w".-------------- AUTOR- ---,

t
r:-r--------- PI.ENARIO/COMISSÃotsuBCOIolISSÁO -- -,

Comissão III - Orggnização dos Poderes

11: O processe legislativo para a apreciação da lei orçamentária

I·.~ão deve ser fixado na Constituição ~ sim no Regimento Interno do
! Congresso Nacional.

.!!

m---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO------ _

l.~

l!J FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

~--------_ PLl:dIUO/COMI'do/IU.COM'uio-----------,

Comissão 111 - Orgánização dos Poderes
... TUTO'oIUSTI'ICAl;io --" -,

Inclua-se nas Disposições Transitórias do Anteprojeto da Sub
comissão do Poder Legislativo o seguinte artigo:

Dê-se a seguinte redação ã parte final do § 39 , Art. 24 do An
teprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Art. 24 - ••••••.••••.••••••.•

..... , .

§ 3 9
- ••• , se ao final dessas não for apreciado, ficam so

brestadas as demais proposições até a votação final do proJeto.

Art. - Ficam revogados, num prazo de 180 dias a contar da
data de promulgação desta Constituição, todos os dispositivos legais
que atribuam ou d~leguem ao Poder Executivo competências assinadas
por esta Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que t~
ge a:

a) ação normativa;

b) alocação ou transferêncift de recursos de qualquer espécie;

JUSTIFlCACÃO

Não tem cabimento a rejeição do projeto vor qecurso de praso
se a Cãmara dos Deputados já reconheceu que se tratava de matéria ur
~ente (§ 2°). g mais lógico que se dê consequência a es~a urgê!lCia,
obrigando a votação, como já prevê o Anteprojeto no caso de veto
presidencial (Art. 27, § 50). ,.'

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser prol:
rogado por lei em casos específicos.
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=-- TnTO/.,1uaTIFlcAÇ~O' •___,

.... t:NÁ"10/<:o.. ISsio/sll.COM1SSÃO----- -,

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

~
~

,-------------- .UTO.'----~--------____,PJ DEPUTADO MAURO SAMPAIO

EMENDA Nº Dê-se ao artigo 72 a seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

o artigo 15 do An~eprojeto da Subcomissão do poder Exe
cutivo passa a ter a seguinte redação:

Esta emenda c~ncentra, na pessoa do Primeiro-Ministro,
o juízo de censura dirigido ao Governo, que ele compõe juntamente
com o Conselho de Ministlos.

A responsabilidade pela ação político-governamenta) de

Conselho de Ministros deve ser vista in solidum, mesmo porque é
do Pri~eiro-Ministro a incumbência de indicar ao Presidente da
República aqueles que deverão, por este, ser investidos no ofí

cio ministerial.
A~sim, a censura a um membro da equipe do Governo deve

ser cómpartilhada por todos os que compõem o colégio ministerial.
Aprovada a moção de censura~esqualificar-se-á todo o

força

e impõe
relatô

JUS T I F I C A T I V A

No mundo moderno os Presidentes de Repúblicas, Chefes
de Estado, são, permanentemente, solicitados a encontros no exte
rior com outros Chefes de Estado, em organismos internacionais,
ou em situações de emergência, inclusive por motivos de segurança
continental, conflitos com países vizinhos, ameaça de conflitos
internacionais, a que devem atender imediatamente pelo interesse
nacional ou como mediadores entre outras nações.

Além desses motivos, há os de relevância econômica, que
permanentemente reunem Chefes de Estado ou de governos para o de
bate e providências de crises ou negociações relevantes.

Não pode mais o Presidente da República de um país, co-
r:»

mo o Brasil (hoje integrado entre as grandes nações e líder das
nações do Terceiro Mundo), f~car na dependência de reun~oes do
Congresso, ou sujeito a eventuais desentendimentos políticos que
lhe possam negar a licença para viagem.

A emenda adequa o instituto aos tempos modernos
ao Presidente da República o dever de enviar ao Congresso
rio circunstanciado sobre sua missão no exterior.

Além do mais, estabelece-se sanção de perda de mandato
s~ a ausência superar a trinta dias, salvo hipótese de

"Art. 72. Toda vez que se ausentar do País, o Presi
dente da República, em mensagem com quarenta e oito horas de an
tecedência, comunicará a viagem às mesas da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal. Em nenhum caso o afastamento será superior
a trinta dias, sob pena de perda do mandato, salvo hipótes~ de
força maior.

Parágrafo único. Em regressando ao País, o Presidente
da República enviará ao Congresso Nacional relatório circunstan
ciado sobre sua missão no exterior."

exoneração do
de Ministros.

apreciada. 48
podendo a dis-

"Art. 15. Decorridos seis meses da apresentação do
Plano de Governo, poderá a Câmara dos Deputados, por iniciativa

.de, no mínimo, 1/3 (um t~rço) e pelo voto da maioria absoluta dos
seus membros, aprovar moção de censura ao Governo, na pes~oa do

Primeiro-Ministro.
§ 1º. A moção de desconfia~ça implica a

Primeiro-Ministro e demais integrantes do Conselho
§ 22. A moção de desconfiança deve ser

(quarenta e oito) horas após sua apresentação não
cussão ultrapassar 3 (três) dias.

§ 32. A ~ejeição da moção de censura, quando esta 'ar
apresentada por 20% (vinte por cento) dos membros da Câmara dos
Deputados~implicará garantia de estabilidade do Primeiro-Minis
tro e do Conselho de Ministros pelo período de 6 (seis) meses."

Gabinete.

m~ior ..

/

~
~

0.------------- AUTDItê DEPUTADO S~RGIO WERNECK

= TEXTO/JlJSTlf'ICAÇio---------------_,

~
~

l!J AUTO.

l~ DEPUTAD;? S~RGIO WERNECK

1!1
Antep:ojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

..,--------------- nxTo/olUSTlFICAÇ40---- --,

=-- PU:N.."10/co ...lsslo/CUllCO.. lssio ~~---"-

• CCJ.lISSiíO DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERrtl

Acrescente-se ao artigo 6º, o seguinte parágrafo único:

e oitenta)
afastamento
do proces-

"Parágrafo único. Verificando-se impedimento à reali
zação da 'posse na f9rma prevista no caput, a mesa do Congresso
Nacional optará entre a tomada de compromisso no local em que se
encontrar o Chefe de Estado ou a declaração de posse independen
temente de compromisso."

JUS T I F I C A T I V A

Os episódios recentes da nossa hist6ria recomendam um
dimensionamento realista do compromisso no processo de investidu
ra presidencial.

/l

EMENDA N2

O artigo 12 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Exe
cutivo passa a ter a seguinte redação:

"Art. 12. Depois que a Câmara dos Deputados declarar a
admissibilidade da acusação, contra o Presidente, pelo voto de
dois terços de seus membros, será ele ~ubmetido a julgamento pe
rante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou
perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.

§ l Q • O Presidente ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia

ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;
11 - nos crimes de responsabilidade, após instauração do

processo pelo Senado Federal.
§ 22. se, decorrido o prazo de 180 (cento

dias, à julgamento não estiver concluído, cessará o
do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento

so.
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§ 32. Enquanto não sobrevier sentença condenat6ria nas
-infrações penais comuns o Presidente da República não estará su

jeito à prisão."

JUS T I F I C A T I V A

Esta eménda disp~re o procedimento ritual, a ser

observado nas denúncias formuladas contra o Presidente da Re
pública, pela prática de ilícitos penais comuns ou de infrações

político-administrativas.
Na fase preliminar desse procedimento, instaurar-se-á o

judicium açcusationis perante a Câmara dos Deputados, a quem com
petirá emitir o juízo de admissibilidade da acusação formalmente

deduzida contra o Chefe do Poder Executivo da União.
O texto corrige uma impropriedade constante dos diver

sos textos constitucionais brasileiros e substitui a locução cri
mes, comuns por infrações penais comuns, designação mais genérica
que abrange, também, as meras contrave~ções penais, além dos cri
mes eleitorais e militares, conforme entendimento jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal (v. RTJ, vaI. 91/423 ROA, vaI.

81/279) •
Uma das grandes inovações desta Emenda reside em atri

buir ao recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF, nos
ilícitos penais comuns, eficácia suspensiva do exercício do man
dato presidenc1al. Esse efeito, hoje, decorre do juízo de admis
sibilidade emanado da Câmara dos Deputados.

DEPUTADO S~RGIO WERNECK

_________ PLE~A"10/cONISSi,o/sU8CO"'ISSÃO

§ 39. Enquanto não sobrevier sentença condenatória
nas infrações penais comun~ o Presidente.da República não e~

tará sujeito a prisão,

Acrescente-se o artigo 13, com a redação·seguinte: "

"fo.rt. 13. O pr.esidente da República, na vigência de
seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos
ao exercício de suas funções."

JUS T 1 F I C A T I V A.

O anteprojeto repete literalmente os dispositivos da
atual Constituição (artigos 82 e 83), com os antigos defe~

tos, posto que ainda se fala em "declarar procedente a acusa
ção", quando Se trata de simples juízo de admissibilidade da
acusação. A procedência somente no juízo de merito pode ser
declarada. g urna errada velharia,.que a nova Constituição não
deve consagrar. ~

Convém, ao direito constitucional moderno, aperfeiçoar

a linguagem e melhorar os próprios institutos.
A Câmara julga a admissibilidade da acusação, não sua

procedência. Há muita diferença entre o "judicium accusatianes"
e o IIjudic~um causae", princípios que se ~o confundem e que não

podem ficar baralhados na Lei Maior.
Esta emenda, além de corrigir esses erros elementares,

propõe solução mais compatível com o direito moderno
ó:

a suspen- 1.
são do cargo se ?ará no recebimento da denúncia pelo rgão julga-
dor do mérito (Senado, nos crimes de responsabilidade e Supremo
Tribunal, nos crimes comuns).

Por último, inclui-se a regra que veda a responsabili
zação do Presidente, na vigência do seu mandato, por crimes es
tranhos ao exercício de suas funções, tais como os eventuais de
litos eleitorais cometidos durante a campanha e antes da eleição,
ou outros que poderiam prejudicar o conceito do Chefe de Estado

depois de eleito e empossado.
r::-r TEXTO/JUSTIFICAÇi,O -,

r=-.---------------TEXTO!oIUSTlfIC...çlo,----- -,

JUSTIFICATIVA

~
~.

Convem acrescentar à regra do artigo S9 normas de cessa
ção de mandato, com o que se evitam prorrogações, tempo "tampão" e

ou outras protelações continuístas.

No último dia de mandato, o Presidente e obrigado a dei
xar o cargo porque cessa o exercício de suas funções.\A regra e c~

gente.

Zq Se este se achar impedido, ou faltar antes da po~

se, serão sucessivamente chamados ao exercício provisório da Presi
dência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Se:
nado Federal e do Supremo fribunal Federal.

§ 39 g vedada a reeleição ~o Presidente da República p!
ra o período subseqUente."

Ocorrendo qualquer incidente político nesse dia, as re-
.1

gras constitucionais funcionarão para dar o exercício às pessoas

indicadas pela Constituição, no caso de impedimento do recem-eleito.

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

Acrescentem-se ao artigo S9 os.segui~tes parágrafos:

"§ 19 O Presidente deixará o exercício de suas funções,
improrrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu período con~

titucional, sucedendo-lhe, de imediato, o recem-eleito. .

tJ DEPUTADO S~RGIO WERNECK"Art. 11. São crimes de responsabilidade os atos do
Presidente que atentarem contra a Constituição Federal e, es

pecialmente:

I - a existência da União;
11 - o livre exercício do Poder Leg!slativo, do Poder

Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucio

nais das Estados;
111 - o exercício dos direitos políticos, individuais e

sociais;
IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária; e
VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei
especial, que estabele~rá as narmas de processo e julgamen

to.
Art. 12. Depois que a Câmara dos Deputados declarar

a admissibilidade da acusação, contra o Presidente, pelo voto
de dois terços de seus membros, será ele submetido a julga
mento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações pe
nais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de res

ponsabilidade. ~l

§ 19. O presidente ficart suspenso de suas funções:

- nas infrações penais comuns, se recebida a de
núncia ou que1xa-crime pelo Supremo Tr1bunal Federal;

11 - nos crimes de responsabilidade, após instaur~

ção do processo pelo Senado Federal.
§ 29. Se, decorrido o prazo de cento e oitenta di

as, o Julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento
do Pres1dente, sem prejuízo do regular prosseguimento do pro
cesso.

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

Dê-se aos artigos 11 e 12, a seguinte redação, com

acréscimo do artigo 13:
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..........................................'" .

direitos políticos, com base nos cr1térios do artigo 14

Constituição .

desta

~ TEXTO/",uSTIFICAÇÃO ~

JUSTIFICATIVA

o "caput " do art. 26 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Executivo passa a vigorar com a seguinte red~ção:

.Art. 26. O Presidente da República pode exonerar o
Primeiro Ministro em caso de fundada 1ncompatibil~dade, ouvido
o Conselho da República, comunicando o fato ao Congresso Nacio
nal e devendo fazer em dez dias a indicação do substituto!

Esta emenda fixa limite etário mínimo para efeito de
investidura no cargo de Ministro de Estado, cujos titulares deve
rão ser maiores de 30 (trinta) anos •

rrr TEXTO/.JuSTIFICAÇio ;-
1=1- • I

DEPUTADO MARCOS LUlA

r.-r--------- l'LUÁJIlIO/COlollss1o/sUICOlllss1.o----------

(Jr------------- .\urOR

Esta emenda dispõe sobre a prerrogativa de o Chefe do
Poder Executivo da União exonerar, ~ officio, o Primeiro Mini~

tro em caso de fundada incompatibilidade política, que inviabi
liza a convivência governamental harmoniosa.

JljS,IFICArIVA

EMENDA Nº

DEPUTADO MARCOS LIMA

r--------- I'LENAIlIO/cONlssiolsUI!COM'Ssio----------tJ llMIS9b IJ\ 0UNIZIQb lI6 FlIH6 E S!STEM\S IE lIMR'O

~
~.

Acrescente-se ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Executivo, o artigo 51, que terá a seguinte redação:

~Art. 51. O primeiro Conselho de Ministros formado
imediatamenti após a promulgação desta Constituição, bem como o
Primeiro-Ministro que vier a presidí-lo, só poderão sofrer censu
ra decorridos 6 (s!is) mes!s da sua iQstalação."

r-t--------------- TEXTO/.luSTI'ICAÇio--------------'---~ JUS T I F I C A T I V A

EMENDA Nº

D artigo 39 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Exe

cutivo passa a vigorar com a seguinte redação:

Trata-se de norma de direito transitório. Objetiva-se,
com ela, assegurar a estabilidade político-administrativa do novo
Governo, formado logo após a promulgação do novo texto c~nstitu

cional.

J.!.1 TEXTO/~uSTIFIC"Ç;,O.------------- __~

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo

§
5
o

~
X
J

"Art. 39. Os Ministros de Estado estão obrigados a com
parecer perante o Senado Federal ou perante a Câmara dos Deputa
dos quando expressamente convocados e quando a proposta de convo
cação obtiver aprovação por maioria absoluta de votos em Plenário
ou nas Comissões de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Parágrafo único. Os Ministros de Estado têm o direito
de comparecer às sessões plenárias e às reuniões das Comissões
Técnicas Permanentes de ambas as Casas do Congresso Nacional com
direito a palavra nos termos do Regimento Interno."

JUS T I F I C A T I V A

A emenda visa a explicitar a obrigação político-jurídi
ca dos Mini~tros de Estado, que deverão, sempre que regularmente
convocados, cQmparecer às Casas do Poder Legislativo da União.

Reconhece-se-lhes, também, o direito de, voluntariamen
te, comparecerem ao Congresso Nacional'e às Casas que o integram.

---~;;-----'LENÃIlIO/cONISSÃo/sUBCOlllsS1:0-----------

f!J llMJSSlb IJ\~ lI6 AIIR:S E SIS1EM\S IE lIMR'O

~.

~

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

tJ DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

r-r-r PLf.:NAlUo/COr.lISSÃo/sUBCOI'IlSSÁO-----------,

llMIS9b IJ\ am-lIZIÇb lI6 FlIH6 E SJSlEM\S IE QMIN)

~
~

Art. É declarado empossado, de pleno direito e para
todos os efeitos, no cargo de Presidente"da República Federativa do
Brasil, a 15 de março de 1985, O Presidente Tancred~ de Almeida N~

ves .

re-r TEXTO'JUSTIFICAlfio----------------, JUS T I F I C A T I V A

O "caput" do art. 36 do Anteprojeto da Subcomissão do
Poder Executivo passa a vigorar com a seguinte redação:

SEÇÃO VII
DOS MINISTROS DE EST.~O

Art. 36 - Os Ministros de Estado serão escolhidos de~

tre brasileiros maiores de 30 (trinta) anos e no exercíc10 dos

Cumpre-se com esta disposição uma vontade da Nação.
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Em conseqüência, elimine-se do artigo 46 a expre~são

"devendo ser nomeado, no mesmo dia, o Primeiro Ministro e os de
mais ~ntegrantes do Conselho de Ministros".

DEPUTADO MARCOS LnlA
l!Jr------------- AUTOIt

JUS T I F I C A T I V A

o art. 25 g~ Anteprojeto da Subcomissão do Poder Exe
cutivo passa a ter a seguinte redação:

O atual governo, de transição, terá condições de adap~

tar a legislação complementar e ordinária par~ dar ao país o ins
trumental jurídico necessário ao novo sistema.

Art. 25. Com a posse dos Deputados após as eleições
de que trata este artigo, reiniciar-se-á nova legislatura.

JUSTI'FICATIVA

EMENDA
301015·5

DEPUTADO ~IARCOS LIMA
~------------ iüTott,--~-------- _tJ '

Esta emenda objetiva explicitar que, com a posse dos
Deputados, em virtude de eleições extraordinárias, reiniciar
se-a nova legislatura.

=---------------TEXTOIJUSTIFICAÇÁO-------------__,

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Execut1vo.

DEPUTADO MARCOS LIMA
Suprima-se o artigo 2º.

.--- -=-- P~ENAAIO/cONlSSÃOI$UIlCOl,lISSÃO JUS T I F I C A T I V A

que

("vela pelo
independência

exercício das
do juramento do

A impropriedade vem da Constituição Portuguesa,
não estamos obrigados a imitar.

Ademais, o que se quer dizer no artigo 2º
respeito da Constituição", assegura a unidade e a
nacional, a integridade do território e o livre
instituições) já está dito no artigo 6º, no texto
Presidente, o que é suficiente.

A norma cuja supressão é proposta continua mal redigi
da. O Presidente da Repdblica exerce o Poder Executivo, mas não'
é ~ Repdblica. Preside-a, o que se não confunde com representa
ção.

= Tf:XTO/.ruSTlFICAÇÃO -,

~ Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

Dê-se ao artigo 9º, a seguint~ redação:

"Art. 9º. Vagando o cargo de Presidente da Repdblica,
nos quatro primeiros' anos de mandato, far-se-á eleição noventa
dias depois de aberta a vaga e o eleito completará o período.

§ 1º. Se a vaga ocorrer no dltimo ano do mandato,
dar-se-á a sucessão, para o restante do perívdo, observada a or
dem de vocação prevista no artigo 8º.

§ 2º. A rendncia do Presidente da Repdblica ao mandato
que exerce tornar-se-á eficaz e irretratável com o conhecimento e
leitura da mensagem ao Congresso Nacional."

Dê-se ao artigo 1º a seguinte redação:

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

"O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Re
pública e ~inistros de Estado, com a participação do Conselho de
Ministros, nos termos deste capítulo."

r,r---------------TEXTO/JUSTlFICAÇio -,

f? DEPUTADO MARCOS LIMA

r.-r------- eL<N"'ol"""'Àol",,,.....o EMENDA
CG1ISSAO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO 301016-3

J ~ S T I F I C A T I V A

A eleição é direta e, portanto, o prazo de trinta dias
é exíguo em demasia. Além das homenagens póstumas ao Presidente
morto, se for o caso, ou à composição política nas hipóteses de
r enüncí a ou "impeach.ement", o-s partidos precisarão de tempo para
escolher seus candidatos e estes deverão desenvolver campanha

eleitoral, ainda que mínima.
Não convém, porém, man~er-se a regra para o dltimo ano

de mandato, quando o período res~ante poderá ser de alguns me
ses. Neste caso a sucessão dar-se-á pelas pessoas competentes

para a substituição.
É nítida a redação do parágrafo único, apenas renumera

do para 2º, em virtude da alteração necessária através do § 1º.

..,--------------- TEXTO/..USTlFICAÇio--- ---.:....,.,

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

Dê-se ao artigo 45 a seguinte redação, alterando-se o

JUS T I F I C A T I V A

"É responsável" e "a sua autoridade é exercida" são ex
pressões impróprias para texto constitucional.

Deve-se dizer que o Poder é exercido. A responsabili
dade decorre de seu exercício.

Na forma aqui proposta o Poder passa a ser exercido
conjuntamente com os Ministros de Estado e não mais com o auxilio
deles. Há exercício conjunto. O Primeiro Ministro é Ministro de
Estado, logo não precisa ser mencionado neste artigo.

,I

~
~

"Art. 45. O disposto nesta Constituição, relativamente
ao Sistema de Governo, entrard em vigor com a posse do Presiden
te da República que suceder o atual."

46:

tJ DEPUTADO MARCOS LIMA

rnr-------'--- t>LEHÃ"IO/CONISs;.o/suacDMlssÃO ~

lXf.lISSÃO DA rnGANIZAÇÃO OOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO
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tJ DEPUTADO MARCOS LIMA J§'.Ar="T---------- '1.fH"RloJcorlusdP!sUBCO,.I$SÃO---------~_, 301017.1
L_CGl:..::..:=ISSil::..::..:O:....:O:.:.A...::ffi.:..:GAN==IZA::2ÇÃ...::O;....::.OOS:.:...._PO...:.OERES__E_S_IS_T_EMAS__OE_GO_VERNO --' ,

l!.J
Anteprojeto aprovado pe;a Subcomissão do Poder Executivo.

l?--=-D=E=l?~Ue:;T~A-:D-O::-C-A-RL-:O-:S::-S:cAl='T::-:-.ANN-'"A·--------------~

PI.ENAAIO/COUISSiO/SOl'leO,.lssiO---------~

EMENDA
.• 301020-1

Dê-se ao artigo Sº a seguinte redação:

"Art. Sº. °mandato ~e Presidente da Repóblica é de
(cinco) anos, ve9ada a reeleição para p período subseqGente."

5

O art. 21 do AnteprOjeto da Subcomlssão do Poder Ex~

cutivo passa a ter a s~guinte redação, -suprimindo-se os seus
parágrafos.

JUS T I F I C A T I V A

É importante esclarecer que a reeleição é vedada pa~a o
período subseqGente. Com isto, evitam-se interpretações equívocas
sobre vedação completa à reeleição, isto é, a de que nunca mais

poderá ser eleito quem já foi Presidente.

Art. 21. O Presldente da Repúblic~ ouvido o Conselho
da República, poderá dissolver a Câmara dos Deputados e conv~

car eleições extraordlnárias após 3 (três) moções de censuras
consecutivas, aprovadas na mesma sessão legislativa.

JUS T I F I C A T I V A

W,.--------------AUTOIl---------------
[- DEPUTADO CA~OS SANT I ANNA

-:-r---------- PLENAIIIO/CO"l15SÃo/sU8CONI5Sio------------,

CGlISSiüJ DA ffiGANlZAÇi\O 005 POOERES E SISTEMAS OE GOVERNO

i!J
Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Executivo.

EMENDA
301018-0

A emenda limita o poder do Presidente da Repúbllcano
que pertine ao exercício de sua prerrogatlva de dissolver a C!
mara dos Deputados, ensejando-lhe o exercício somente após
tríplice censura aprovada ao longo de uma~ sessão legi~

lativa.

Dê-se ao artigo 59 a seguinte redação:

"Art. 59 O mandato do Presidente da República é de 6

(seis) al)os, vedada a reeleição para o período subseqUente."

e: DEPUTADO EXPEDITO MACHADO

r.r---------- PLENÂIIIO/cONISSÃO/IllU.CO.. lssio--- ---,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

JUS T I F I C A T I V A

õ.1r---------------- TEXTO/olUSTlf'IÇAÇio---- --,

EMENDA Nº

o art. 47 do Anteprojeto da Subcomlssão do Poder Exe
cutivo passa a vigorar com a seguinte redação:

Com o regime parlamentarista ~anteprojeto, aconselhá
vel se torna que o mandato presidencial ;eja de seis anos, hip§
.tese que ensejará maior harmonia entre o Presidente e o parlame~

to no caso de dissolução deste e novas eleições de deputados que
o povo entender mais ajustados com o programa do Presidente. N~

França o mandato é de 7 (sete) anos, com reeleição. Seis anos:
sem reeleição, é a mais prudente quantificação.

tJ DEPUTADO CARLOS SANT I ANdA'"
EMENDA
301019-8

O 3rtigo 4Q do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Le
gislativo terá a seguinte redação:

SEÇÃO
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

Art. 4Q • Cabe ao Congressô Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de compe
tência da União, especialmente:

I - tributos, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - orçamento anual e plurianual; abertura e operação

de crédito; dívida pública; emissões de curso forçado(
111 fixação dos efetivos das Forças Armadas para o tem

po de paz;
IV - planos e programas nacionais e regionais de desen

volvimento;
V - criação de cargos públicos e fixação dos respecti

vos vencimentos;

VI - limites do território nacional; espaço aéreo e ma
rítimo; bens do domínio da União;

VII - transferência temporária d3 sede do Governo Fede-
ral; .

VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa e judiciária dos Terri-.

Art. 47. As Constituições dos Estados adaptsr-se-ão
ao regime de Governo instituído por esta Constituição, no pra

zo e na forma que a lei fixar, e que não poderá ~er anterior ao
término do mandato dos atuais Governadores.

JUSTIFICATIVA

tários.

Parágrafo ónico.
domínio normativo da lei,
tar autônoma do Presidente

As matérias, que não se incluam no
estão sujeitas à disciplina regulamen

da República.

Esta emenda contém norma de direito transitório.

dispõe que os Estados-Membros adaptar-se-ão ao novo regime
governo no prazo e na forma que a lei vier a estipular, o
não poderia ocorrer, porém, antes do término do mandato dos
tuais Governadores.

Ela
de·

que

~

JUS T I F I C A T I V A

Esta emenda, apás enumerar as matérias submetidas à
competência do Congresso Nacional, institui os regulamentos autô
nomos ou independentes, ao dispor que os temas, que não se in
cluam no domínio normativo da lei; ficam sujeitos ao poder regu

lamentar do Presidente da Repóblica.
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Torna-se possível, desse modo, bem de12mitar os ca~pos

de incidência da lei e do regulamento.
Poder Legislativo e a tutela da intangibilidaje -da ordem consti
tucíonal.

l!J DEPUTADO EXPEDITO MACHADO

rUNAIUO/CONISsio/IUICOMIISÃO

EMENDA Nº
A~rescente-se, logo após o artigo 3º, o seguinte artigo,

que terá esta redação:

l" ,,,'i,,, """TO """,,,- JI_I
~ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIS-T-E-MA-S-DE-G-OV-E-RN-O----.' 301024-4

i1"'~- ,,"" T.l-."~Il 1-;:0-.1'" .:<Il'(,jrJJ!] ~"~~T ''t6AÇ'ÁO- ....,

EI~r:NDA NQ

11-1r.1~-------- P1.UAIUoICON.'sio/IlUIlÇO.. ISSÃO- ~ 301022.8
,-..;:C:,:.OM;..;;I:.:S:::S;..;;ÃO:....::D;.:A...:;O:;,;R:,:.GA",N.:.:I:,:.ZA;..;;Ç<:.Ã;::O...:D:::D::::S...,;P...:;O;::D:::ER~E::::S:..:E::....:S:.:.IS:::.T:.::E::::M:::;AS::...::D.::.E..,;G::.::O~VE:::R:cN::::D__---.J

o artigo 1Q do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Le
gislativo passa a ter a seguinte redação:

CAPíTULO
DO POOER LEGISLATIVO

SEÇÃD
DISPDSIÇÕES GERAIS

A~~. • O edifíci~ e as in~talações do Congresso Nacio-
nal são invioláveis. Compete ao seu Presidente autorizar o in
gresso de membros das forças militares ou policiais quando as
circunstâncias o exigirem.

JUS T I F I C A T I V A

Art. 1º. O poder de legislar reside no Povo. A função
legislativa é exercida, por delegação popular, pelo Congresso Na
cional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Se~ado Fede
ral.

JUS T I F I C A T I V A

Esta emenda proclama, inovadoramenta, que o edifício e
as instalações físicas do Congresso Nacional são intangíveis e
ínvioláveis.

Dispõe, ainda, que o acesso das forças militares ou po
liciais dependerá, em circunstâncias especiais, de expressa auto
rização do Presidente do Congresso Nacional.

[:J DEPUTADO EXPEDITO MACHADO

Esta emenda proclama a origem popular do poder. É, o
povo, no âmbito da sociedade política, a fonte de todo o poder.
A função legislativa constitui uma das emanações ma~s expressivas
do poder.

A proposta mantém o sistema bicameral, ohservando, nes
se ponto, com estrita fidelidade, a tradição de nosso constitu
cionalismo. 11_1

'-....:::COM=I::S::S::.:Ã=O.:.D:::A.:...:O::.:R:::GA~N.::I::Z:::A!:ÇÃ:..:·~:.·..:N~::~::~~.~~~::'~::.~::.~::~=~...:'~:.N..:'~:::::;=TE;M=A~S=;O-E:-...:GO;;V;E=R-N:..:O~======~ 301025-2
=---------------TE.ltTo/..USTI'ICAÇio- ....,

EMENDA Nº

r.l~--------------TEX10/oll1s,.lFleAçi,o'---------------_

JUS T I F I C A T I V A

SEÇÃO
DA CDMISSÃO REPRESENTATIVA

autoridade
a condução
necessário

§ 3Q. As comissões de inquérito dispõem d~

própria para efetuar buscas e apreensões e ordenar
coercitiva de testemunhas, podendo, para tanto, se
for, requisitar o auxílio da força policial.

§ 4º. A existência de inquérito policial, investigação
administrativa ou processo judicial sobre o mesmo fato não obsta
a instauração de inquérito parlamentar.

§ 2º. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, criarão comissões de inquérito sobre
fato determinado e por prazo certo, mediante reqwerimento de um
terço de seus membros.

Esta emenda dispõe sobre um dos mais importantes ins
trumentos deferidos ao Legislativo, para que tenha condições de
exercer, plenamente, a sua competência fiscalizadora: trata-se
do inquérito parlamentar.

O texto proposto confere às comissões de inquérito po

deres de que hoje elas não dispõem. Passarão a ordenar, ~
pria auctoritate, medidas de coerção, independentemente da auto
rização judicial prévia. Nesse sentido, as comissões de inquéri
to terão competência para efetuar busoas e apreensões, ordenar a
condução co~rcitiva de testemunhas faltosâ~ ou, ainda, requisi
tar, quand~ necessário, o auxílio d3 força policial.

A emenda explicita, de outro lado, que a existência de
inquéritos policiais, investigação administrativa ~u processo ju-

JUS T I F I C A 7 I V A

EMENDA Nº

Dê-se ao § 2º do artigo 18 do Anteprojeto da Subcomis
são do Poder "Legislativo nova redação e acrescentem-se-lhe mais
dois parágrafos assim redigidos:

Art. 18.EMENDA

301023·6

EXPEDITO MACHADD

Art. 17. Ao termo de cada sessão législativa, o Con
gresso Nacional elegerá dehl:re os seus membros, em votação secre
ta, uma Comissão Representativa, que o substituirá,' nos períodos
de recesso e até o início da sessão suhseqüente, investida das
seguintes atribuições:

1 - zelar pelas prerrogativas instituc20nais do Poder
Legislativo e das imunidades e garantias de seus membros; e

11 - velar pela supremacia da Constituição e pelo respei
to e observância das liberdades públicas.

§ 1º. A Comissão Representativa é composta de trinta e
um membros efetivos, inclusive o Presidente, e dez suplentes.

§ 2º. A Presidência da Comissão Representativa caberá
ao Presid~nte do Congresso Nacional, na forma regimental.

Esta emenda cria a Comissão Representativa, composta de
parlamentares eleitos pelo Congresso Nacional, investida de rele
vantes atribuições: o zelo das prerrogativas institucionais do

O artigo 17 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Le
gislativo passa a ter a seguinte redação:

.------------- o\u10"'- _

l!J DEPUTADO

r.:1~-------- PLtNARlo/cOlolISllÃO/IõUIlCOlolllls.\O' _

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO
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Esta emenda contém norma de direito tralsitório, cuja
aplicapilidade exaurir-se-á findo o mandato do atual Presidente
da República.

Enquanto não cessar a sua investidura no cargo, ache
fe do Foder Executivo da .União continuará a exercê-lo sob o r~

gime presidenc~al definido na Cons~ituição vigente.

dicial sobre O mesmo fato não obstará a instauração do inquérito
parlamentar.

e= DEPUTADO MAURO SAMPAIO

JUS T FICATIVA

=- TEXTO/,TUSTIFIC...ÇÃO .....

Suprima-se ~ parágrafo único do arti~o 19 do Anteproj=
to da Subcomissão do Poder Executivo. '.

Suprima-se a artigo 1'l do Aoteprojeto'~SubcomlssAo~~o

Poder ExecutiV;O'

El:IENOA NI!

DEP~TADO MAURO SAMP~IQ
[!!r----~------=-- ."TOa.:JUSTIFICATIVA

gsta emenda supressiva busc~ as~egurar coerêncía ao
texto, em f~ce de outra emenda,:ofei~~i~á ao aTt. l~'cque só co~

sidera as moçães de censura manifestadas éon~ra o Governo, n~

pesso& da Primeiro-Minist~o. .
Essa fórmula assegura ,o princ1p10 da sQlidari~dade ~ue

torna todoSc os M:tni~t;'os co-r~.spo.~~ve:ts pela ação governamental.

JUS T I F I C A T I V ~

Esta emenda associa-se, intimamente, ã oferecida ao ar
tigo 14, que lhe suprimiu os parágrafos, razão pela qual n§o pode
subsistir a regra do artigo tr.,------------.....-------------......

J~
(!J_·__(DolJ$bm_~__..:....:...:.IIE.:.·:....:..~='·="'..:/,=o•..:~:...~=o::/•.::••:..'..:..:..'~::io:..lDSNl::- -=-::-:;.-::~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-'...JI~

f?OEPUTADO MAURO SAMPAIO

r.r--------------- T Elt TO' ..USl'l'ICAÇÃO- .....

r.'I,--------------- nxToflluSTlfICAÇÃO'-----------------,

EMENDA 1\19

Acrescente-se, logo após o artigo 12 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder 'Executivo, o seguinte artigo, renumerando-se
os demais:

DEPUTADO MAURO SAMPAIO

f::--------- .LIlN.áa.c/c:OlllSsio/lldCOllllSsIo----------

""'r- TuTot..usTlrlcAçÃo .....

Introduza-se, logo após o artigo 49 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Executivo, o artigo 59, que terá a segui~

te redação:

"Art. 13. O Presidente da República, na vigência de
seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos âo
exerc!cio de suas funções."

Esta ,emenda visa a preservar o Presidente da República
no exercício de seu mandato.

A norma proposta institui, em-favor do Chefe do Poder
Executivo da União, a garantia da imunidae por atos estranhos ao
exercício de suas funções.

JUS T I F I C A T I V A

Esta emenda confere à Câmara dos Deputados competência
para eleger o primeiro-Ministro, sempre que este deixar de ser
nomeado opportuno tempore pelo Presidente da República.

A inércia presidencial produzirá esse efeito e a elei
ção do Primeiro-Ministro, em tal hipótese, constituirá o próprio

titulo de investidura do cargo.

"Art. 20. Compete à Câmara dos Deputados por maioria
absoluta, eleger o primeiro-Ministro, caso este não tenha sido
nomeado pelo Presidente da República dentro do prazo estabelecido

pelo artigo 17 desta Constituição.
Parágrafo único. A eleição do Primeiro-Ministro, na

hipótese prevista neste artigo, constituirá o próprio título de
investidura no cargo, tornando-se desnecessário qualquer ato de
nomeação pelo Presidente da República.

EMENDA Nº

O artigo 20 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Exe
cutívo passa a ter a seguinte redação, suprimindo-se os §§ lI! e

2º:
-,

~
~

JUS T t F I C A T I V A

r------------- AUTO. - - - - - - - - - - - - - -

m PLUARIO/cOMISsÃo/suaCO.. ISSÃOê ClJolISSAo DA OOGANIZAÇÃO OOS POOERES E SISTEMAS DE GOVEffill

PJDEPUTADO MAURO SAMPAIO

Art. 50 - O regime de governo instituído por esta
Constituição passará a vigorar após cessada a investidura do
atual Presidente da República.
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que a Lei dispuser, pelo órgão a que co~petirá a formação das fi!
tas prómocionais.

g necessário que desde a Constituição, hajam critérios e
métodos que estimulem a boa entrega do pedido j~risdicional.

As mudanças na cúpula do Judiciário quase nada valerão
porque a enorme massa de questões judiciais não passam de segunda
instância.

EMENDA
301031-7 :

pAIJ! o ROBERTO ClINHA

SUBCOMISS~AO DO PODER JUDICI-ARIO E DO MINIqT-ERIO'PÚBLICO

...- ..UTOIt--------------,

(fI ,UNÁIIlIO/COUlssio/IUaCOIU"io

; ~OM!SSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO, ,
, =,.- TEXTOJolLlSTl"lcaci.o----------------,

r::"I---------------TEXTO/oJu:lTlFICACio------- -,

JUSTIl'ICATIVA:

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÃRIO E'DO MINISTgRIO.PÚBLICO

EMENDA
301033·3

trabalh~magistrado
atos.

merecimento são todos

Dep: PAúLO ROBERTO CUNHA

Os atuais critérios de promoção por
de cunho subjetivo e nem sempre valorizam o
dor que se preocupa com a qualidade de seus

I

No inciso IX do art. 29 , dar a seguinte redação:

IX - Em caso de mudança da sede da Comarca, será facult~

do ao Juíz remover-se para ela ou para outra de i
gual entrância.

1iJr-------------AUTOIl----- _

[-

Em decor~ên~i; da exclusão do~ TRIBUNAIS E JUrZES AGRÁRIOS,
acresieJlt~r no ari',. 23: o o Df):) C

iQçiso XI! - Por varas especializadas, a título gratui~07

a) As causas originadas ode discriminaçãoctitulação de te~

ras, incluindo as devolutas

bl As questões fundiárias em terras ou terrenos particul~

r~s, também para fins de desapropriação por interesse so
cial ou reforma agrária.

c) Questães relativas às terras indígena~.

Art. 1 9 - ~PODER JUDICIÁRIO é exercido pelos seguintes órgãQs:
I Supremo Tribunal Federal
11 - Tribunais e Juízes Federais
111 - Tribunais e. Juízes Eleitorais
IV - Tribunais e Juíz~s do Trabalho
V Tribunal e Juízes Militares
VI" Tribun~is ~ Juízes dos Estados, do' Distri to Federal

e Territórios.

JUSTIFICATIVA:

o aumento de_Justiças Especializadas no Brasil, simplesme~

te criará novas discussões quanto a fixação de competência, com na
turais prejuízos para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Basta que, na regulamentação propria dos concursos para a

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÃRIO E DO MINISTgRIO POBLICO
Justiça Federal, haja indicação de disciplinas que interessam ao
Direito Agrário, com opção prévia dos candidatos para inclusão
em tal área.

Hoje, grande parte do tempo do Tribunal Federal de Recur
sos está sendo consumido na decisão dos conflitos positivos ou
negativos da competência, em prepízo da decisão meritória em si

. mesma.

Não há qualquer sentido que se permjt~ a inat~~idade re
onup~rada a um certo magí.s t r ado , em casos' :que tais. Ao preJ:~1}dida

disponibilidade com vencimentos integrais é uma postura imoral
que a~~~ta. ~ontra. a se~edade da administraçã~eocem nenhum
provei~o para a Magistratura como instituição. As garantias oda
Magistratura devem assegurar-lhe o efetivo trabalho e a necess!
ria independencia deixar magistrados inativos, com remuneração
integral e benefícios tantos não instrumentaliza a magistratura
nacional. Ademais, ninguém vai mudar um município simplesmente
para criar problemas com o seu Juíz. A maioria desses casos d!
corre de necessidade premente. de interesse coletivo e social pa
ra o que todos os cidadãos devem cdntribuir, ~efimo que magistr;
do •

Aumentar a diversificação de competência é, simplesmente
tncrementar as discussões que lue di;ém respeito, sem qualquer
proveito para a agilizaÇão da Justiç~.

",, TUTo/JusT'F'cAc1o ..,

, SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICI-ARIO E DO MINISTgRIO PÚBLICO

JUSTIFICATIVA:

r: Na letra "d" do inciso 11 do art. 29 , dar a seguinte Tedação:

~
~

Art. 39 - ~os Tribunais Estaduais e Regionais, reservar-s!
-â um quinto dos lugares para membros do Minist~

rio Público, com mais de dez anos-de carreira e
um quinto pa~a advogados de notório s~ber jurídi
co e reputação ilibada, com mais de dez anos de
expe~ência profissional, escolhidos pelas ;re~

pectivas classes em lista sextupla; .PJlrll indic~

.ção em lista tr~lice pelo respect~vo tribunal
para aprovação em audiência pú~lica pelo Poder

o1:l~gi.sl~tivo -compeserrtee e -nomeação pelo l;;hef-e o do
~oder Executivo.

No artigo 3 9 , dar a seguinte redação;

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÃRIO E DO MINISTgRIO PÚBLICO

__________ 1"l."NÁ'UD/ct)>>I':lio/suaeO.. I"io ~

~OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

f!J Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

..".,,-- TUTO/oJUST1FIC....cio----------------,

~
~

dI - No caso de merecimento, disporá a lei sobre a adoção
de critérios objetivos para sua aferição, dentre as
quais a pontualidade e a qualidade na prestação Ju
risdicional, podendo levar em conta a frequência e
a aprovação em cursos de aperfeiçoamento na Eséola
da Magistratura de cada Estado ••'

• OMISSÃO DA- ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SIST. DE' -GOVERNO

l!J Dep. PAULO ROJmRTO CUNHA

r::-r--------- 'LIIIl;.Il.lD/co..lSlloJ.u.CDlIIlssiD----------,~-_,

A Magi5'til"atura. na sistemá.tPca· á'tual e na pro],fusta con~

titucional sob análise, conta com dois sistemas d~ promoção, sen'
do um deles por antiguidade e ou~ro por merecimento. Neste do me
recimento. é indispensável que se valorize a qualidade da prest~

ção dos serviços jur.isdicionais, que deve ser analisado na forma

JUSTIFICATIVA:

A composição dos Tribunais B~~sileiros deve-se fazer de m~

do a representar as diversas linhas do pensamento jurídico que i~

terferem na distribuição da Justiça. De tal sorte, como está a r!
dação atual, Ministério Público e Advogados terão, individualiz~
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damente, apenas um décimo de participação em taís órgão colegiados
o que é muito pouco, dada a significação de tais classes. S sign!
ficativo que haja um quinto mesmo de Promotores e um quinto de
advogados, ficando os tres quintos restantes para o quadro de car
reirâ da magistratura. Assim, sem dúv1da, acontecerá uma abertura
maior do pensamento jurídico na distribuição da Justiça.

distritais, providos por juízes togados, com com
petência cível e criminal, participação popular

na primeira, em sua fase concili~tória.

Parágrafo 19 - (Jexto do parágrafo único qu~ será remunerado)

Parágrafo 29 - As questões criminais da competência. desses
jui,z;ldos serão defiOlià/l,s em lei federal,,po pra
zo de cento e oitenta dias.

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICI~RIO E DO MINISTERIO POBLICO

r::T---------------TLXTOlo1USTIf'ICACio-------------::----,

~ aUTDII _

tJ Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

= "T"__ Pt.lNÁIlIO/cONI5sio/luacOIlIISÃO----------,

OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SrST. DE GOVERNO

~
~

JUSTIFICATIVA:

A redação como se enco~tra, pode levar ã equivocada in
terpretação de que tais juizados, em su~ competência civil, aten
dem apenas ao processo de execução porque a referência julgame~

to, não está obrigatoriamente limitada ao processo de conhecl
menta, já que questões do processo cautelar e até mesmo os Embar
gos ã Execução são objeto de julgamento.

Na letra "a" do inciso 11 do art. 49 , dar a seguinte redação:

a) ~ exercer, ainda que em disponióilidade, outro cargo
ou funçaõ pública, salvo o Magistério, em que não se
inclua qualquer atividade diretiva.

JUSTIFICATIVA;
?

~ válid~.que os ~Ia~~strados possam co~aborar com a ed~

cação brasileira, mas não devem eles assumir qualquer cargo ~de

.aooi 1J. i s t r açã(;, e sco l.an., "por mais <lTlog.esto que sej a, ,pQl'qu,l' a di§.
tribuição da justiça não deve ~ofrerOconstrangimentoe tampouco

concorrência com outras funções,

=---------------T~XTO/.lUSTlfIC4ç:io----~----------_,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO POBLICO

~
~

No parágrafo l~ do art. 16, dar a seguinte redação:

§ 19 - São partes legítimas para propor ação de inconsti
tucionalidade, o presidente da República. as Mesas
do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das As
'sembléias Legislativas Estaduais e das Câmaras Mu

nicipais, os TriBunais Superiores, os Tribunais de
Justiça, os Conselhos Federal e S;cional da OAB, os
partidos políticos devidamente registra~os e os

~~omotoresoGerais.

__________ Jl'LENAlllo/eOlol's'io/suacOM"sio---------_

PtOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIST. DE.GOVERNO.

e: Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

~
~

f: Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

=---------.LENÁIUD/cOt.usslo/IUICOllllSio- --,.__,

r::T---------------T~XTDIJIJS7t"tc.tt;io---------- -=-_.....,
SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICI~IO E DO MINISTERIO POBLICO

JUSToIF'ICA'UVA:

A inclusão dos Conselhos Secionais da OAB dará maior am
plitude à discussão constitucional e maior controle d~ constitu
cionalidade das leis, podendo a le10rdinária limitar a legitl
midade da arguição às leis de cada Estado da Secional e ãs leis
Federais ficariam reservadas ao Conselho Federal por iniciativa

própria ou motivado pelos Conselhos Secionais. Os Conselhos' Se
cionais da OAB são, via de regra, apolíticos e contribuiriam
com uma nálise jurídica das questões.

Dep. PAULO ROBERTO CUNHA ~
~

':T'"------------- AUTOIl~·--- -,

.
COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

=--~------'LEIt""IO/ço ..ISSiol.U.CO"IS,io 'õ

Elj,minar a letra "o" do inciso 111 do art. 59

JUSTIFICÀTIVA:

Não faz sentido que seja privativo dos Tribunais a inicia
tiva de-Jeis êm matéria processual, porque isso inibiria ~obremo

do o desenvolvimento das regras do~processo. ,Ademais ,'fi exclusivi'. -dade de taRoiniciativa criar~a~um sistema de aut~proteção ao· j~

diciário po~que passaria a ser, autqr e aplicador das normas pr~

cessuais" e nessa hipóte'!;eo, se auto-p-res ervar-í â das "Jh'bvid~cias'

que hãu lhes fossem convenientes, mormente aquelas que visam a
celeridade processual.

Ademais, outros setores da vida· jurídica também podem co~

tribuir para o aprimoramento das normas processuais, não sendo r~

zoãvel que apenas o Judiciário possa dispor de tal prerrogativa.

r;T---------------TEXTOIJUSTIf'ICACio------------ --,

SUBCOHISSÃO DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO POBLICO

No parágrafo 29 do art. 16, dar a seguinte redação-

§ 29 - O Promotor Geral Federal deverá ser previamente
ouvido nas representações por inconstitucionall
da de , não lhe assistindo direito de veto à ação.

EMENDA
301037·6

• OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E S1ST, -DE GOVERNO
r--I--------- PUIllÃ'IlQ/CON'ssio/IUICOlitISsio----------,

W~---------_--"UTOk--------------r: Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

r:r TI:XTO/.lUSTlf'ICACio -,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICI~IO E DO MINISTERIO POBLICO

No art. 99 , caput, dar a seguinte redação;

Art. 99 - Os Estados instalarão, no prazo de trezentos e
sessenta dias, juizados especiais municipais ou

JlJSTIFICATIVA:

O~háoito atual de que o Procurador Geral da -'República
tem todol dâ suos.í.câo da! "lfI'lliliçõEfl;"'Ue intonstitucional".idade o'
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= TtlCTO/olUSTlfICACio -,

poderão levar a interpretações futuras que lhe dê prerrogati
vas d~ obsttufrOt~l discussão judicial. De con~equênc1a, é 'sa
lutar que fique claro que o'mesmo pode apenas emitir juízo
quanto ã matéria, não podendo obstruir-lhe a discussão.

I: Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

r---------- l'u:"A'UO/COW1Ssio/suleoaussÃO------------,

C:COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

EMENDA
301043·1

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

No art. 21, dar a seguinte reçação:

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

= TEXTO/olUSTl'ICACio --,

No art. 18, dar a seguinte redação;

Art. 18 são órgão da Justiça ~ederal;

I - Tribunais Regionais Federais
11- Juízes Federais

Art. 21 - Serão instalados, em trezentos e sessenta dias
cinco Tribunais Regionais Federais, cuja Jurisdi
ção e competência serão defi~idas em lei, obSe!
vado no que couoer, o Capítulo das Disposições
Gerais. com as seguintes modificações.

Parágrafo único (do art. 21) - Aos atuais Ministros do Tribunal
Federal de Re~rsos, será ~dmitido op~ar entre
as vagas dõs Tribu~ais ,Regionnás,Fede~ais eo a
disponiQilidade remunerada.

JUSTIFICATIVA:

EMENDA
301040-6•COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

~ Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

1':"'1-------'---- 'LUÁIIlIO/cONI'''io/suleoMIS3io----------,

r::-r---------------Tltrrol"U$TlfIC..cio-------------_~__"

mr-------------AUTOI'r- Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

JUSTIFICATIVA:

Não há qualqu;r sentido na criação, ou trans~~rmação do
Tribunal Federal di'!" Recursos elJl Tri~\)~alo Sup~:ç~or Fe,deral, J a, ::>,
que tal providê~cia-não prestará qualquer serviço útil ã Justi
çao,F!I~~rat não ~special i,z,llda ,o ao Fon t r ãr í o , otorná-la-ã ó1iald,!
mais complicada com a sua transformação. como na . Trabalhistas
nas sistemática atual, numa Justiça de quatro instâncias, já
que diversas questões poderão ir ao S.T.F. A redação. como es
tá, apresenta apenas uma acomodação ao Min1stros do Tribunal ne
deral de Recursos que não querem se ver transformados em Juízes
de Tribunal Regional Federal. Então que fiquem em disponibili
dade. A Justiça Brasileira não pode ser transformada em cabide
de empregos de altas remunerações. A proposta,. como está, some~

te atrapalha, a não ser aos Ministros do TFR que terão seus e~

pregos garantidos e melhorados. Não é possível que não se ente~

da que a necessidade da distribuição da Justiça é bem maior do
que a manutenção de certos privilégios.

A competência será distribuida entre os Tribúnais R~

gionais Federais.

A criação de Tribunais Regionais Federais, poderá melho
rar substancialmente a distrióuição da justiça na competência
Federal não especializada. g uma tradiciona~ reivind1cação dos
advogados e dos Magistrados de primeira instância daquela área
judicial e até mesmo dos cidadãos comuns que precisam do Judici~

rio e têm na Justiça Federal uma das mais emperradas do País.

A disponibilidade_remunerada dos Ministros do atual TFR
se justifica porque, ao menos em termos de nomeclatura, terã? r~

duzidas as prerrogativas e limitada a competência territorial.

)l~

(lcomssÃO DA ORGAi-HZ~Ç~~/~~t~~;;,;·~~-E--S-I-S-T-.-D-E-G-O-V-E-R-N-O--,J ~

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

No ítem I do art. 23, retirar a referência final" e a do Trab!
lho"

r-------------.UTO.------------~-

1: JUSTIFICATIVA:

A Justiça Federal, com a criação dos Tribunais Regionais
Federãis. deverá ter maior desenvoltura e, de consequência. não
precisa sgr diminuido o elenco de sua competência' juri;dicional,
quanto a matérias. Somente agora estão .se 'assentando ....õ"s crit-é
:r":i.õs de competência. ~Modificá-los é rei~iciar toda °úma '±"o'i-m;çã;;

doutrinária e jurisprudencial, com graves sacr~fícios para todos.

'COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

Em consequência da eliminação do Tribunal Superior Fed~

ral, fica eliminado o ar. l~ e os demais deverão ser renumer!
dos.

r::-r :nxTO/olUSTll'IC..cio -,

!JSUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

1':"'1--------- I'LUÁIUO/c:OliIS$Ão/.u.c:OMI5Sio----------,

..,----------------Tt:JtTO/oIUSTII'ICACio---------- -.

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E.mO MINISTgRIO PÚBLICO

~
~

W-------------AUTÕIfr: Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

~
~

mC Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

r= TEXfO/oIUSTIf"ICAcio----------------,

!ISUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

No art. 20 dar a seguinte redação:
Àrt. 20 - A competência do Tribunal Superior Federal d~

ve ser distribuída aos Tribunais Regionais F~

derais nos limites da competência territorial
de cada um deles.

No parágrafo 3? do art. 23, dar a seguinte redação;

§ 3? - Serão pr~cessadas e julgada~ na Justiça Estadual.
no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários
as causas em que for parte qualquer instituição
de previdência social, sempYe que a comarca naõ se
ja sede de vara do Juízo Federal .. O recurso que cd~
ber deverá ser interposto para o Tr1bunal compete;
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r:"I---------------TIEXTO/olU:ITlrlCACÃO------------~-- ..... , •

~I SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MI~IST~RIO PÚBLICO

No inciso I do art. 42, excluir a referência "e agrária" porque
não havendo Justiça Agrária, a referência torna-se inútil.

JUSTI FtCATIVA:

o <O "O o

Não faz sentido qu~ as questões qu~ tenham fundo pecuniá
rio passam ter a sua competência modificada e que ~utras não a

D

tenham. Ademais, será muito difícil a d~scussão quanto ao ~ co~

teúdo das questões, porque o efeito econômico pode ser imediato
ou remoto, como nos casos de tempos de serviços para a aposent!
doria. A definição objetiva é a melhor solução para o caso em
pauta.

1iI,---c--::-:-=------.UTOI\---------~----r= Dep. PAULO ROBERTO CUNHA I-'l301049-0

Dep. PAULO ROBERTO CUNHA

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTSRIO POBLICO
r.r---------------TEltTO/olUSTIFICACÃO- ...:;;.

I: _Dep. PAUbO-RORERTO CUNHA ·l 8
r:1:--------- 'LEIrIAltIO/CONlssioJaulcONISSio -, =

COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO .

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

.
- COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS PODERES E 51ST. DE GOVERNO
""' TCXTO/olUSTlFIClCio----------------"-,

..", ItLuiIlIO/cONlssio/.UICOll."to------------,

c-------------&."'.------=---------,
[!J

tJ Dep, PAULO ROBERTO CUNHA

No inciso 11 do art. 26, dar a seguinte redação:

11 - de Juiz Federal e, havendo mais de um, do que for
escolhido pelo Tribunal Regional Federal.

JUSTIFICATIVA:

Não sendo'~riado o Trlbuna}~~up~rio~D~edera}, não há
como atribuir-Jhe competência.

lEJA-W I'LCUIilIO/CONIS,xO/IUICOMISSio----------

J
' 301047.3" ,

C-COMISSÃO DA ORGANIZACÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO _

~
I

!
s
')

!

No parágrafo primeiro do art. 47, dar a seguinte redação:

§ 19 - "Os Juízes togados da Justiça Militar Estadual
serão integrados na Justiça Estadual comum, na
Capital do Estado, em terceira entrância,vaiendo
o tempo de serviço e a produtividade para todos
os efeitos, inclusive promocionais.

JUSTIFICATIVA:
..... P1)

rião faz s#P,J:iq,o que num Paí§o I;~q, c\}rente coomo o B,Pll;il, o

haja disponibilidade remünerada. sem qualquer justificativa
realmente válida..

Dep. PAULO ROBERTO CUNHA
tJr---~--------'lITOIO--------------'

r-:T--------,-- 'LIEItAIIIO/cOWlssio/IUICOlll'ssio------ _

e9COMISSÃO DA ORGÂNIZACÃO DOS' PODERES E 51ST ODE GOVERNO
=_-'- TEltTo/olUSTlflc:..ere -+- ....

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

No art. 34, dar a seguinte redação:

Art. 34 - São órgão da Justiça do Trabalho-

..",.---------------T~XTO/..uSTlfICACil)------------ __,

I - Tribunais Regionais do Trabalho
11 - Juntas de Conciliação e Julgamento

Parágrafo primeiro (art. 341.
Aos atuais Ministros do Tribunal Superior do Tr!
balho, será admitido optar entre aS vagas dos
Tribunais Regionais do Trabâlho e a~disponibill

dade remunerada.

SUBCO!USSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTSRIO PÚBLICO

No parágrafo segundo do art. 47, dar a seguinte redação:

§ 29 - Os Juízes Militares da Justiça Militar dos Est!
dos serão absorvidos em funções compatíveis com a
formação profissional, respeitadas as prerrogatl
vas vencimentais e o domicílio funcional.

JUSTIJOIü\,HVoA: JUSTIFICATIVA:

A disponibilidade remunerada'dos Ministros do atual
Tribunal Superior do Trabalho se justifica porque ao menos em
termos de nomenclatura terão reduzidas as prerrogativas e lim!
tada a competência territorias,

, ,
Não há motivo para que se estabeleça a disponibilidade

de fo rça, viva de t r abaIhos, ]Jum País -tão carense comooo><Brasil,
entr@tanto, como não contríóuiram para a situação a que ser~õ

submetidos, devem ter ressalvadas as condições funciodais que
já alcançaram, por méritos próprios. .

~---------------TE:XTO/"USTlf"lC..Cio----------------,

SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÂRIO E DO MINIST~RIO PÚBLICO

Na seção VIr - "Excluí-la"

Constituinte FLORICENO PAIXÃO

ANTEPROJETO DA 'SUBCOMISSAO III-B

Dê-se ag art. 11 a seguinte redação:
Árt. 11 ~ Os Senadores, os Deputados Federais e Estaduais

e o~ Veredores são invioláveis por atos praticados Gurante O

mandato decorrente de suas opiniões, palavras e voto~.

,- 4.TOO--------------
f:J
,-",-r-:------- 'LfHiRIO/cONISSio/su.COlllISsio-----------,

COmISSÃO ORGANIZ}l('Ã0 DOS PODE~q E ST.'JT!:'t!'. DE GO''EP,,''I''

I':'lr--------------- TEXTO/olU:ITIFlc:..çio------------------,

~
~• COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E 51ST. DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA:
Não se criando a Justiça Agrária, nã~ há como reservar

Olhe competência.

~ P'LCItAIl.IO/CO.ussio/auacOlllssio------------,

c-------------&.TO.------------=--1: Dep, PAULO ROBER,TO CUNHA



m. Comissão daOrganlzação dOs Poderes e Sláterna deGoverno • 293

JUSTIFICACÁ.Q..

As imuniàades parlamentares destinam-se , primordialmente,
a proteger a própria Casa Legis~iva. são um apanágio do Poder e
não um pr~vilégio de seus integrantes. Por isso mesmo, todas as

Constituições raoderna!? consagram eSSe principio cono " fu;ndamen-
tal. .

No Brasil temos de tornar efetiva essa imunidade a todos

os n!veis legislaâvos, seJa federal, estadual ou municipal.

Segundo o ensinamento ae Vitor Nunes leal, Barbosa Lima

Sobrinho, Sampaio Dória e Machado Paupério, dentre outros ilus
tres juristas, a imunidade se faz mais necessária a nível muni

cipal, pois é exatamente ali que se fazem mais presentes as ame~

ças e as pres~ões. E os V:readores não dispõem de acesso fácil
aos meios de comunicação social existentes na Capital da união e
dos Estdca, para expor as manobras que contra eles estão sendo

urdidas.
Quando aperfeiçoamos as nossas instituições democráticas ,

devemos inscrever o principio constante desta sugestão no texto

da futura Carta políti~

/'

~ RONARO CORR~A

~rt. O Superior' Tribunal Militar compor-se-á de 11 (onze)
Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República após
aprovação do Congresso Nacional, sendo 2 (dois) entre oficiais'
~enerais da ativa da Marinha, 3 (três) entre Oficiais Generais da
ativa do Exército, 2 (dois) entre Oficiais Generais da ativa da I

Aeronáutica e 4 (quatro) entre civis.

§ Iº- A consecuçãO da composição prevista neste artigo far
se-á mediante o não provimento das vagas até que se atinja o núme
ro de Ministros inferior ao previsto no caput deste artigo.

§ 2º- Os Mini~tros civis serão escolhidos pelo Presidente da
República dentre cidadãos maiores de 35 (trinta e cinco) anos de

iClade, sendo:

a)- 2 (dois) de notório saber jurídico e idoneidade moral,
com prática_forense de mais de dez anos; e

b)- 2 (dois) auditores e membros do Ministério Público da Ju~

tiça Militar, de comprovado saber jurídico.

Art. A Justiça Militar compete processar e julgar,
nos crimes militares definidos em lei, os militares e as pessoas'

que lhes são assemelhadas.

Parágrafo único. A lei regulará a aplicação das penas

da legislação militar. ".

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA
JUS T I F I C A ç A O

rl:'T--------------- TEXTO/olUSTlFICAÇio---------'--------...,

diciário e
artigo 42,

Substitua-se, no Anteporjet~ da
do Ministério Público, O § 2º

pelo 'seguinte:

" Art. 42

Subcomissão do Poder J~

parágrafo segundo) do '

A emenda que ora se propoã ao Relatório do eminente relator
~bjetiva aprimorar o Anteprojeto, traduzindo, inclusive, a maioria
das reivindicações oriundas das classes e dos anseios populares.

Sabemos que a presente emenda terá o apoio dos senhores constl
tuintes, fazendo parte do texto final Qa nova Constituição Brasi 

) leira.

r:T--------------- TEXTOIJUSTl1'lCAÇio ...,

§ 2º-'A Justiça Estadual Militar, constituida em primeira ins
tância eplos Conselhos de Justiça e, em segun~a, por um Tribunal '
especial ou, na sua falta, pelo próprio Tribunal de Justiça, para'
processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os int~

grantes das polícias militares.

$6PRIMA-SE, NO SEU TDDO, o Parágrafo 3º e o Parágrafo'

4º do mesmo artigo 42 "

tI DEPUTADO OSVALDO MACEDO

P'f PLUIAlIIlO/COallSSÃo/sUIICONISSÃO

e r OMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~,

JUS T I F I C A ç A O

A presente emenda , que propoã a substituição do § 2º

do artigo 42 e suprime os Parágr~f-os 39 e 4º do mesmo artigo,
objetiva adequar ao Anteprojeto os sentimentos da maioria das rei
vindicações das classes e anseios coletivos, bem como, temos cert~

za, vem de encontro à sensibilidade· dos Senhores Constituintes.

Com o intuito de colaborar com o apr~moramento do tra 
balho àrduo que se promve, espera-se que a·presente emenda venha'
se firmar como' realidade no texto da nova Constituição Brasileira.

Suprima-se do texto do Parágrafo llnico do .Art. 6º a expressão "ou de 
doença. Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.

Justificação:

Desnecessária a previsão, eis que Xela já está contida na expressão
anterior "salvo motivo de força maior".

RONARO CORRt::A

~---------------Tl:XTOIJUSTl,.,CAqÃO-. ----------------,

art. 24 - .

IX - os crimes de ingresso ou perman~ncia irregular d

EMENDA

301056-2

Emenda modificativa dos incisos IX, X e XI do art 24 .(SUBC<»ITSsJ\O DO ro
DER JUDICIÁRIO)

estrangeiro, a ~xecução de carta rogatória, após

o exequatur, e de sentença estrangeirà~<após a homologação; as causas

referentes à nacionalidade, inclusiv~a respectiva apção, e à nacion~

lidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização.

r-r-r PLtHAFilO/co.. I~SÃo/sUIlCO ..ISsAO----------..,

p:constituinte NELSON JOBIM

OOS TRIBUNAIS E JUIZES MILITARES

Substitua-se, no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciá
rio, a Seção VI, pela seguinte:

11 Seção VI

Art. São àrgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Mi-
litar e os Tribunais e Juizes inferiores instituidos por lei.

_ _ J§A
~--------- PLIEHAAIO/CQNISsio/sUICONIS,sio

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNp 301~6 .
=---------- TIEXTOIJUST1F1CAÇio----- --,
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Seção IV

Dos Tribunais Federais Regionais

e dos Juíze~ Federais

art. 20 - Os Tribunais Federais Regionais compõem~se

de no mínimo quinze juízes, nomeados pelo

Presidente da República dentre brasileiros maiores de trinta anos:

I - um quinto entre advogados e membros do Ministério

Público Federal;

11 - os demais mediante promoção de juízes federais 

com mais de cinco anos de exercício, sendo metad

menda modificativa dispositiva: Dos Tribunais Federais Regionais, com

posição e competência, e supressora do inciso I do art. 18, art. 19 ê

20 e seus incisos. ( SUBCQ.lISS1\O DO PODER JUDICIARIO )

=---------------TU:TO/JuSTlf'UaçÃO----------------,

ê1"",~l(""t'""" "". ..... ) I -I
I"I.EI/A.AIO/eolllssÃO!SUfJCO/i'SS.lO-- ..... ., 301058-9 ,

x - As questões de Direito Agrário definidas em lei _

complementar.

JUSTIFICATIVA

A justifJcativa encontra-se transcrita nas páginas 01

e 02> de outra emande que ofereci, propondo m::xhf~caçÕes ao art. 19 do Anteproje

to da citada Subcatu.ssão.

menda modificativa aos artigos'14, §§ 12, 22, 3º, 42 e 62; e supr~ss~

ra dos §§ 72, 82 e 92. ( SUBCa1IsslIO DO PODER JUDICIARIO )

Art. 14 ~ O Supremo Tribunal Federal compõe-se de doze

l:i AOTOR

}constituinte NELSON JOBIM

.....---------------TEXTO/JusTlI'ICAÇÃO-------------'-----,

..
/

ministros, com mandato de doze anos, nomea 

dos pelo PreiiQente da República, todos bacharéis em direito há, pelo

menos, vinte anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada.

§ 12 - Os Ministros serão indicados: 1/3 pelo Congres

so Nacional, 1/3 pelo Poder Executivo Federal e

1/3 pelo pr6prio Tribunal.

§ 22 - Antes de sua nomeação, os Ministros indicados -

pelo Poder Executivo e pelo Tribunal serão apr~

vados pelo, Congresso Nacional, submetendo-se todos à audiência Pública

de'arguição.

§ 32 - Renovar-se-ão os Ministros, pela metade, a cada

seis anos, vedada a recondução.

§ 42 - Não poderá ser esc~ido Ministro do Supremo

Tribunal Federal quem esteja no exercício de

mandato executivo ou legislativo, de cargo de Ministro ou Secretário 

de Estado, ou tenha exercido qualquer dessas funções até quatro anos -

por antiguidade e metade por merecimento.

§ único - A lei Orgânica da Magistratura Naciona~ qua

do o permitir, disciplinará a remoção do juiz de um para outro Tribu

nal Federal Regional •

art. 21 - Junto ao Tribunal Federal Regional,

no Distrito Federal, funcionará o Conselho

de Justiça Federal, de cuja composição participarão juízes dos demafs

e ao qual incumbirá a administração e a disciplina da Justiça Federal
comum de primeira instância, nos termos de lei complementar.

art. 22 - compete aos Tribunais Federais e Regionais:

I - processar e julgar originariamente:

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, in

cluídos os da Justiça Militar e da do Trabalho, no

crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Públi

co da União, ressalvado o disposto no art. 15;

b) as revisões criminais e as ações recisórias dos se

ant~s da escolha.

~~ Lei Complementar estabelecerá outros casos de in _

compatibilidade.

§ 52 - Durante o exercício do mandato, os MInistros g~

zarão das garantias e sujêibar-se-ão às veda

ções próprias da magistratura, perdendo o cargo somente por condenação

em crime comum ou de responsabilidade,e fazendo jus a vencimentos fix~

dos para os Ministros de Estado

§ 6º - Findo seu mandato, o Ministro, fará jus à apo -

sentadoria correspondente aos vencimentos do

cargo, vedadas quaisquer acumulações, não lhe sendo aplicável o dispo~

to no inciso VII do artigo 22, exceto quanto à invalidez.

JUSTIFICATIVA

A justificativa encontra-se transcrita nas páginas 01

e 02. de outra erreOOa que ofereci, propondo nodibcaçÕes ao art. 19 do Anteprá-

.jeto.

us julgados ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e habas data contra ato d

Presidente do próprio Tribunal, de suas seções e

Turmas ou de juiz federal;
d) os habeas corpus, quando a autoridad~ coátora for

juiz federal;

e) os conflitos de jurisdição entre juízes federais s

bordinados ao Tribunal ou entre suas Seções ou Tur

mas;
f) a revisão das decisões proferidas pelos Tribunais

Administrativos;

11 - Julgar em grau de recurso as causas decididas p~

los 'uízes federais da área de
art. 23 - Os cargos de juiz fgederal

diante con~urso público de

e verificação de idoneidade moral e de outros requisitos fixados em

lei, procedi~entos organizados pelo Conselho da Justiça Federal,

colaboração da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público

Federal.
§ único - A lei poderá atribuir a juízes federais ex

clusivamente funções de substituição, em

uma ou mais seções judiciária~ c ainda, as de auxílio a juízes titula

res de Varas.
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r:-r--------------- TEXTO/.. USTIFIC ...ÇÃO- --'-- --,

SUBCCMISSÃO DO PODER JUDICIARIO

E~ende modificativa aos artigos 15 e 16 e seus incisos e supressora do

JUSTIFICATIVA

A justificativa encontra-se transcrita nas páginas 01

e 02. de outra errenda que ofereci, propondo nodí.facacôes ao art. 19 do Anteproj§.

to da citada Subcomissão.

~ AutOR

~onstituinte NELSON JOBIM

e
Comissão de Or . dos Poderes e Sistema de Governo

~
~

artigo 17, seus incisos e alíneas.

Art. 15 Compete ao Supremo Tribunal Federal:

(lconstitUinte NELSON JOBIM 'UTO'

OMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SITEMA DE GOVERNO
,.,... TUTO/JUST1FICAÇio -,

• SUl3CCMISSÃO DO Pd!JER JUDIcrAAIO
modll1catlva oU art. ,9, soprime os TRJ.bunflis e Juízes Agrários,

Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Federais Regionais.

Art. 19 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes

1 - Supremo Tribunal Federal;

11 - Superior Tribunal de Justiça;

111 - Tribunais Federais Regionais e Juízes Federais;

IV - Tribunais e Juízes Eleitorais;

V - Tribuanis e Juízes do Trabalho;

VI - Tribunal MIlitar e Juízes MJ.litares;

VII - Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal

e dos Territórios.

JUSTIFICATIVA

As emendas dispositivas, modificativas e supressoras-

aos artigos 19 , 14º e seus parágrafos, 15º, 162 e 172

e seus incisos e alíneas, dos artigos 18, 19, 20, 21, 22 e 24 e seus

incisos, importam em alteração no que diz respeito a estrutura do Po

der Judiciário Brasileiro.

Quanto ao problema da Corte Constitucional, o antepro

jeto optou por uma solução mista, posto que o Supremo Tribunal Federa

através de duas Secções distintas, ficaria com a competência constitu

cional e a competência federal.

A solução proposta pelo anteprojeto tem sua inconveni

encia de ser mista e não assegurar igualdade entre os ministros e sua

competência.

As emendas oferecidas transformam o Supremo Tribunal

Federal em Corte Constitucional e criam um Superior Tribunal de Justl

ça que ficará~com a competên~ia das questões federais, pelo que abar

cará a competência do hoje Tribunal Federal de Recursos~ de parte da -

I competência atual do Supremo Tribunal Federal. Cria-se Tribunais

Federais Regionais e o ?uperior Tribunal de Justiça será o órgão ce~

tralizador dos recursos oriundos da Justiça Federal e da Justiça dos

Estados.

As emendas correspondem, em parte, ao anteprojeto da

Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, alterados no que diz

com a forma de composição do Supremo Tribunal Federal.

I - Processar e julgar originári~ente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vi

ce-Presidente, o Presidente do Conselho e os Minis

tros de Estado, os seus_próprios Ministros, os Deputados e Senadores ,

o Procurador-Geral da República e o Defensor do Povo;

b) nos crimes comuns e"de responsabilidade, os membros

do Superior Tribunal de Justiça, pos Tribunais Sup~

riores e os do Tribunal Federal de Contas, os Desembargadores dos Tri-

bunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios ,

e os Chefes de missão diplomática de caráter permanente;

c) os litígios entre estrangeiros ou arganismos inter

nacionais e a União, os Estados, o Distrito Federal

ou os Territórios;

d) as causas e conflitos entre a União e os estados, a

União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros

inclusive entre os respectivos órgãos da administração indireta;

e) Os conflitos de Jurisdição entre o Superior Tribu

nal de Justiça e os Tribunais Superiores da União ,

ou entre esses e qualquer outro Tribunal;

f) os conflitos de atribuições entre autoridades admi-

nistrativas e judiciárias da União, ou entre autor!

dades judiciàrias de um Estado e as administrativas de outro, ou do

Distrito Federal, ou entre as destes e as da União;

g) a extradição requisitada por Estado estrangeiro, e

a homologação das sentenças estrangeiras;

h) o habeas corpus, quando o coator ou o p~ciente for

Tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos este

jam sujei~os diretament~ à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou

se tratar de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância, e

ainda quando houver perigo de se consumar a violência, antes que outro

juiz ou Tribunal possa conhecer do pedido;

i) os mandaddos de segurança e o h~beas data contra

atos do Presidente da República p do Conselho de Mi

nistros, dos Ministros de Estado, das mesas da Câmara e do Senado Fed!

ral; do SupremD Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Contas, ou de

seus Presidentes, do Procuradot-Geral da República, do Defensor do Po

vo, bem como os impetrados pela União cont~a atos dos Governos Estadu-

ais, ou do Distrito Federal;

j) a representação por inconstitucionalidade, inclusi

ve por omissão e o pedido de medida cautelar.

1) as revisões criminais e as ações rescisórias de se-

us julgados;

m) a execução das sentenças, nas causas de sua compe 

tência originária, facultada a delegação de atos pr~

cessuais.

§ 12 - São partes legítimas para propor ação de incon~

titucionalidade o Presidente da República, as -
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mesas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, , das Assenbléias E~

taduais e das Câmaras Municipais, os Tribunais Superiores e os Tribun~

de pelo menos trinta e seis Ministros, conforme for estabelecido

lei complementar.

em

is de Justiça, o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Drdem 

dos Advogados do Brasil, os Partidos Políticos devidament~ registrados

e os Promotores-Gerais.

§ 29- O Promotor-Geral Federal deverá ser previamente

ouvido nas representações por inconstitucionalidade.

§ 39 - Sendo declarada a inconstitucionalidade por

omissão fixar-se-á prazo par~ o Legislativo su

prí-la; se este não o fizer, o Supremo Tribunal Federal enca~inhará

projeto de lei ao Congresso Nacional disciplinando a matéria.

11 - Julgar em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última ins

tância pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos

Tribunais Superiores da União, se denegatória a decisão;

b) os mandados de segurança e o habeas data decididos

em única instância pelo Superior Tribunal de Justi

ça e pelos Tribunais Superiores da União, quando denegatória a decisão;

c) as causas em que forem partes Estados estrangeiros

ou organismo internacional, de um lado e, de outro,

município ou pessoa residente ou domiciliado ~o país;

111 - Julgar mediante recurso extraordinário, as cau 

sas decididas em unica ou última instância por 

outros Tribunais, quando a decisão recorrida:
ai contrariar dispositivo dessa Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei

federal:
c) julgar válida lei ou ato do Governo local contesta-

do em face da constituição.

§ Único - Caberá ainda recurso extraordinário, nos me~

mos casos de cab~m~nto de recurso especial 
previsto no artigo 18, item 111, contra decisões definitivas do Supe-

rior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores da União, quando o

Supremo Tribunal Federal considerar relevante a questão federal resol

vida. Será p~blicada a motivação da rejeição ou do acolhimento da ar

gOição de relevância.

art. 16 --D regimento interno do Supremo Tribunal Fe

n~~~l p.~tabelecerá, observada a Lei Orgâni
ca da Magistratura Nacional, o'processo dos feitos de sua competência

originária ou de recurso e da argOição de relevância da questão fede

ral.
JUSTIFICATIVA

A justificativa encontra-se transcrita nas pag1nas 01
02. de outra erreOOa. que ofereci, propondo rrodificaÇÕes' ao art. 19 do Anteproje
da citada SubcxJnussão.

,.,., 'LUÁl\10/CONISSÃo'suacOM.ssio,----------..,

~SSão de Or . dos Poderes e Sistema de Governo
= TuTotJUSTlf'lC.lçio---------------,

Dispõe sobre a composição e competência do Superior Tribunal de Justi

ç a.< l\NI'EPROJETO DA St.JBCCM[SSlIo DO PCOER JUDICIAAIO)

Seção IH
Do Superior Tribunal de Justiça
art. 17 - O Superior Tribunal de Justiça, com sede na

Capital da União e jurisdição em todo território nacional, compõe-se

§ 19 - Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça s

rão nomeados pelo Presidente da República,

tre brasileiros, maiores d~ trinta e cinco anos, de notável saber

dica e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Congresso

Nacional:

a) um terço entre juízes da Justiça Federal comum;

b) um terço entre juízes da Justiça Estadual ou do

trito Federal;

c) um terço, em partes iguais, entre. advogados e mem

bras do Ministério Público Federal ou Estadual e d

Distrito Federal.

§ 29 - O Tribunal funcionará em Plenário ou dividido

em Seções e Turmas especializadas.

art. 18 - Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - Processar c Julgar origináriamente:

a) Os membros dos Tribunais Federais Regionais, dos -

Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e os

do Ministério P,úblico da União que oficiem perante Tribunais;

b) os mandados de segurança e o habeas data contra at

do pr6prio Tribunal ou do seu presidente;

c) os habeas corpus, quando o coator ou o paciente fo

qualquer das pessoas mencionadas na letra a deste artigo;

d) os conflitos de jutisdição entre juízes e os Tribu

nais Federais Regionais, entre juízes e os Tribuna

is dos Estados ou do Distrito Federal e dos Territ6rios; entre juízes

federais subordinados a Tribunais diferente~ entre juízes ou Tribunai

de Estados diversos, incluídos os do Oistrito Federal e dos Territ6ri

os;

e) as revisões criminais e as ações recis6rias dos se

us julgados;

11 - Julgar em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última ins

t~ncia oelos Tribunais Federais Reoionais ou ~l

~ribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, quando

a decisão for denegat6ria;

b) os mandados de ~egurança decididos em única instân

cia pelos Tribunais Federais Regionais ou pelos Tr

bunais dos ~stados, do Distrito Federal e dos Territ6rios, quando den

gatória a decisão;

111 - julgar em recurso especial, as causas decididas

em única ou última instância pelos Tribunais Fe

derais Regionais ou pelso Tribunais dos Estados, do distrito Federal

dos Territórios, quando a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vi

gência;
b) julgar válida lei ou ~to do Governo

do em face de lei federal; e

c) der à lei federal interpretação divergente da que

lhe haja dado outro Tribunal, o pr6prio Superior

Tribunal da Justiça,~ou o Supremo Tribunal Fed:ral.

§ único _ Quando contra o mesmo acórdão, forem inter

postos recurso especial e recurso- extrao~di
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.... ~ TEXTO/.JUSTl'ICAOio-----------------,

..\rt. 11 -

JUSTIFICATIVA

Art. 39 - O Superior Tribunal Mil~tar compor-se-á de 13
Ministros Vitalícios, nomeados pelo Presidente

da Revública, depois de aprovada a escolha pelo Congresso Nacional,
em audiência pública, sendo 2 entre oficiais-genera1s da ativa da
Marinha, 3 entre oficiais-generais da ativa do Exército, 2 entre of!
ciais-generais da ativa da Aeronáutica, e 6 entre civis. /

§ 19 - Os Ministros Civis, todos cidadãos maiore$/~

trinta e cinco anos, sendo:. ~
a) três juízes-auditores, dentre em

lista tríplice elaborada pelo próprio
b) Um advogado', de notório saber jurídico e idonie

dade moral, com mais de dez anos de efetiva atividade pr~

fissional; um membro do Ministério Público e um membro da
Defensoria Pública, ambos com mais de dez anos de carrel
ra, escolhidos pelas respectivas classes em lista sext~

pIa, para indicação em lista tríplice pelo Tribunal, para
aprovação em audiência pública pelo Congresso Nacional e
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo •

JUSTIFICATIVA:

'A redação proposta çoaduna-se com a sistemática adotada p
ra os demais Tribunais, inclusive os Tribunais Estaduais, e assegura
uma participação relevante aos juízes auditores e paritária para
advogados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública .

De-se nova redação ao art. 39 do anteprojeto da Subcomissão do Poder
Judiciário e Ministério Público:

fl DEPUTADO NELSON JOBIM 1[3'ftW 'LfNÁlllo/colol'ssio/suacoM'ssio

1
301063-5,

C-COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES-S.C.P.JUDICIÁRIO
r;"I-~--------------TEXTO/,juSTI'IC,lçio--------- :.:,

~
~

Ac:-esder-.te-sG os se::;t1i r..t es pnr~brUrOS ao c.:-t. 11 do .':.!1torrojcto da

Sl'bco'llis;ão do Poder JudiciJrio e :!inist-5rio P~'::Jli~o (IrI (:) :

A jus~ificativa encontra-se transcrita nas páginas 01

e 02., de outra em=n<Ia que ofereci, prop:mdo rrodl.ficaçães ao art. 19 do citado

Anteprojeto.

art. 19 - O regimento interno do Superior Tribunal de

Justiça estabelecerá, obsérvpda a Lei orgâ

nica da Magistratura Nacional, o processo dos feitos de sua competên

cia origlná?ia ou recursãl.

~-_-_-__--_---AU'TO'l'---------------
liC r::::LS cr JOB]·!

~ pt.r.NAJlrO/CoIolISSÃo/.UICOMISsio-----------.,

.ê' CO""!ssüo de Organi::1:>.c:::o dos Poderes

'I nário, o julgamento deste aguar~ará a decisão definitiva do Superior i
~ibUn~p~Ju~t~çal sempre Q~~ esta puder prejudicar o r~curso extra~
• - ordinário.

Art. 7 Q
- O c.dvc[;c.do p.::'esta sl~rvi~c~ ~~c .:'c!c'V':-rto :""':=:-e::;sc

rvblioo, i!".dis1=ons~vcl Q _(:~~il)j,~:=c~,t'G j'" ;. !;ti.ç':l

e é ínviol:Ível :-;0 a:'-cl'cicio d::- prú!'::'s~::o.

. § lQ - ..ti. t'fnico :3 os ::}st"1.dos rO'jerv~l~5o ao ~O'l;:, .T'·:15.~i~

no míl1J..il1o e rG3p9-~tiv::-""'':.t):.-tG, ;:'., (t.re s 1'0'" cento)
e Sc1 (c í.n-o por cento) da n=rc:::Dd.l~3'o '.:10 te~~"ro, e:<:-
eluí10s OG prec~tórios.

§2 Q - Os Tribl.'r-<.'tis Ulilic:.rão no "iír.i,,:c 3C;~ (l.;,~"":D. por

c onbo) de sua d0t:"'~Ç=C orqtl'rer_t~'!':.:, nc "J.i:;,,~clho.-

:'tento, rlo.nt'i:3--:ção e "·o(:r-:tni.::c::'üo rios ,ó::S:'os e . c~vlr;os
j lldici~rios;

§:;ll _ (il;"u1 ao ~lQ do Dn;;e::J'Djc~O)

§uQ - (i3~~1 ao §2Q do ~~teprD~ato)

§5 Q - Se .... ..:r-=o!' ...~ta Orf]::...... ('.L~!:':!.:- ")r..n~ ...~<'\1 "'!.... ,~,~ ~c i'orlar

Lee!~]~tivo observ~r o~ li~itc~ n0~ r~~~~~~~os

primeiro a se~l'ndo, l1Jo ro·'02.'~ cl-: ~e.!' l',~"'1p~:i.:-I-:. Dl' MO
dificada.

tJ
..--- - - - - - - - - - - - - AUTo"'- ~.

_ ,31301, JO'3:nr

rn.......--------- f'LUAIlIO/cONlssio/sUflCOIolISsio --,

Co~:'ssão de Or~anizaGãc dos PodQ~es - P. Juci~t~~~o

:!..I
De-:c ~o art. 7g do Antep~ojeto dn
e do :lini3tório P6blico - IrI, C -

~
~

-'- retlaqão p~t>I'ost~ T(l~.t:e~ o :iP!J:-~D :J::ir 1.:-ito c:=:. '~ri~jl"!..~J., CC!:'l

econonã c de p.l~vl~as.

for cubr-o Lado , af(lsta o ccr:c1ic5.r!~c.l:..te in:ci:-l cont!.:lo r-o _
p~rág:'[.;,:ro i~r.ico da reàc.:;~o ol'i~~i!!a.J., POT:O :'~e ;;~1 :;0 n'1}.c: -,r:.: r:l;e

abuso no oxcrcIc í o do l~lircito - ~ r c ..tric:o r::::::,::~l ,!,t: ":) -:'""rte.., on
bodo o cJ'::et'c!~io, "anelo, po cbar-ce , '1cs:-:J~c "3~::': ri Co. "';r.l'r.~.1 .. ..Eto.

.Acrescente-se 3.0 ,,·l~t. 3 Q do ..4ntep"'oj3to r1>? 3t·11~í'!'1i.:'1r.o

c1iei 'ri o e ~linistór5 o Pi'~blico, o ser:'·:"nt3 r~r'::,!.'cfo :

f? 1'31,301' JO::l]·!

r:"I---------------- Ttx't'o/JUSTlfICA.çlo-=------------------,

r.-.---------- PL.U,lR10/CONlssio/auBcOhlIS,io-----------,

~ Comi"'s8"o de CrL:o.r..i~at"'ffo elo Poderes

A independêr..cia do JudiciCrio, pz-eor-doricda a concocução
da plenitude do e'=erc!cio dan fl'nçõcs juri:oidicionuis, ncc'l"'lito. 
de explicito.~ão inc1u~ive da re~erva ce recursos, CD~ a fixu~üo de

percentuais m!nimos no tlrlbito de rl"!.ião e doa" Estt-dos. ~rct~-se de :::t,§

segurar-se, modo e~etivo, e3S~ i~~~pc~eêr~i~ do Jt~ici!rio, p=u~or--'

cionando-lhe a base i'inc.:1'Jeir:1., com ~€'~~:ls.Q"':Jl.:'oc:':;:'.s rC'l' r; r! o('"~n~""1&

cer rov~ qiste,5tic~.

O p.oracnt"?.l I'l\..'ni':\o po~sibilita ft '3.1..;.~(...""...r·5'o C.'3 :.'_'0; ;!::cs do

J"uáicj f.:'io, pL,....nos, cpl~ii1o=:l.":1.C2"1-:0 pe"Ec::.l c ::,}:~roJ.:: ...("!yt~":O '1' :,1";"..·.:.::-1 ,

se" oc contrenGi-iont os c s obr-es S:ll tOr: \,.70 e.....e~t '~u.i: ;~3f:':c..!:' l"' ·~o~ par

to de tc.!:'::airos.
Dies-se, tp_"'1bÓ''l , '1U3 D. rt3(jer·,r:~ pa!'ce'"'t:I·~J. ,j 'l.t~:hl·';(l:t c. rm

Poder G hão ;1. SG~ores ele. ac1l1'\ir..i" t!' ..~·r:c p1"hll..zc-, 'J,:;:--do, .. r;l...·.:·~!'7.C, con
se'ntâneo com o. inlep"':ndên~if;. ao Foder a 9t..l': :-r~'''.:icjp"J.(';!o ";1!~~.."'c. nu

arrecudaç50 totul.

...\rt. 3Q - •••

§ tÍ!".5..co Os <cnbr-os c L;..s S'ls"'t::s no!j Tr:'b"rci'" d ';> .·,lçl.1.d.o.

c ·)nDic.o:,::.."'\-se v:'nc _l~~"lG~ ~s cJ .2'1S~ ~ ~"'8 ~~L"C
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Ml'iRIO MAIA
l:r--=----------A.urolt

.."s. nczvtr; c' nf;ié.a. ""'o pr:.:,lr:r:\ "ü ::-' ,:::~i"o c.,~ t ' '": ~.: ~ .1.. or r-c.... s

t_I~:;,nt.o ao I'ree!l~hi""'e::to c~.c,; V~r.DS nor r:':':':--1"r-.:-':':: ,'!o T, ~\..:_(""', :--:)Qt.O -

ri::::l ~. DO PODER LEGISLATIVO

SEÇliO I I

OAS ATRIBUIÇOES 00 POOER LEGISLATIVO

DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
..,.-~.!.&.<\..~,Qtll~'-L.I!~g &sG./frt.rrm"Q,lfl;to ---.

-.J.~~ -

,
r .. ~t,,"Q

~ue o;:; c l.us aí.s t as dos :':o'.1Lll"':".iL de .·1l"'c.G.f.., ~?',.. :'c:." . '-o:v~ ..,,

:'r:P1P-~i:3. l.li ~s, :i .-l~ ....:.. :o;:c .;.~ r • ·-'3 ·.:. ....i~·J. 1"c~.: -

r-"!.": (~O ,r. ... í:i, r:li1 ~tj,., ~O'1.:-,osir;~o :':.:t.: i'·~~(.-:; ;! ..~ ....

r o Z.~~CJ.l::[·~erto in:"0~1:.o:· ~O!" !J/5 'JG;~·f;:"':.:.· ...:c:~.... i::.

Inclua-se no artlgo 59 o seguinte:

"XII - Aprovar em sessão conjunta, e por maiorla slmples,
as indlcações de Juizes dos trlbunais federais."

JUSTIFICAÇ7lo

. Atualmente, o Presidente da República nomeia os JUlzes
dos trlbunals federals de JUstlça ao seu alvedrlO absoluto não
cons~l~a~do nunca ~enão as suas preferênclas, ou pessoais ~u
partl~a:las, com.rlScos mUlto grandes de errar. A participação
do Congresso ~aclonal na escolha das pessoas que hão de compor
o corpo de JUlzes de fada tribunal federal seria uma providência
aconselhada pela prudencia politlca e juridlca, ao mesmo tempo.

~
~

J!.I
De-se RO n~t. 8 do Ar~crrojcto d~ S~t~l~~SS~O Co
:1:1risté:'ío l~l~blico (III C) ~ "'c-'-~~r~c :'e':'~ -fie

~--------- 'LlNAltIO/CONlSSio/sUllCONISsÃO---------.......::,

IrI - C - Ccmissilo (lo C!'g-:~;b::~a:o do Po0eres - FJ

r:-r---------------TEXTO/.luSTIf'rCAç40-----------------,

[!l
~------------ o\UTO pt.

_ !-::lLSç,' JOr.nf

~
~

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG
(Jr-------------'- AUTOR-------__~----

1"":"1,.--------- 'LENiJuo/cOlll"xo/sUBCOIlI"ÃO --,

• COMISSÃO VA ORGANIZAÇÃO VOS POVERES E SISTEMA VE GOVERNO

..\rt. ~ - Os ~st~QOS i~st~l~ão jw.~~(c~ C~rG~~ ~3, ~.~ ~ p~~

ticip::ê;5o d.e Le Lg os , ]J:-'r.~ (\ .:I} .. :. ...' A~O -: :. .~.:::n··",:c

de C:U"SD.O cl· f c i -: c: :::rir:i'r"~s :"1t~'!'"'it-i.\l·~.:l c'" 1,;':' ,:,oc"::,,.,:t.

EMENVA Ng
A rer::t~3'o pr op os tn tOl'~1::', c cn-Lsr, ::. l"c·~!."e. .... ·lr-t ..::1 ':' c. ~t::~e~" ...".Q.

jato, a.J~~ (1t:, s'Tri::il' r:onçr.o:. !l!':r~os, ~·O~' :c~-""\ .. r .... ~..7_~VOS

ir..co!':vGn~er..tG. Su:"rlmQ a <o n ... rr.o tt",1 !",j.~~p"':''1 c (':"':.::-5 !~_.! •• 11, : (",::3 d~

vor ão O~ Jstado::, t..'1sir'1, fi:::a::- 001"1 ~í1io~" ~p';onr"~i: ;;:.2:",). .....~G::l:..ar
S~PS s~tv~cõ=s cspec~~jn.

Por Dt:~~ro lc.do, sup.:'iM.e o ...::,::::'·;.;r-::--:c '!"'i~o rlf' :rc.! ..... ~=o, ::-:1'S' r:.eo
e st,o i:"!.l~ort~~ n:. ob~~sc.r;:!o (101 :J-i~"~CG :r (""'~-':·... :- ... ':...: C· "r' ..-·>:;cn

de raz., O 1'''0 á ir.CG~\T'3-ic':~e. ,~~ ·,c: i3, t::J. ",:~l;é:,,:.. .: "'..6--
!,!'i;".. ar: loi o:,din:;.:-i::. c n::o do ;':'31"0'3: f.4:'O ~o'r"f':': ~~'.'",:' r:""~J •

r.T--------------- TEXTO/..U'TlfIC...çio- -'-_~

VE R.987.

lnc.R.ua.-~e, onde c.oubel!., no a.lL;f;eplLoje;f;o 6.{na.R. da. Subc.om.{~ 

úio do PodeJr. LegúR.a.;(;,(.vo, 110 c.a.pZ;f;uR.o que lLeguR.a. o PlLoc.e~~o LegüR.a.;f;.{
vo, o ~egu.i:.n;f;e d.i:.QpoQ~~.i:.vo:

M:t. A ma..télUa c.OIL6;f;t:Ul~e do plLojw de R.IÚ lLejútado ou MO

Mnc.-e.ana.do, a..6~-ón como a. c.olL6:tan:te de plLopoM:a. de emenda. ã Con.ó.tLtu.{

çiio, lLejútada. ou lutvhia. pOlL p!L.ejud.i:.ea.da., Mmen.te podeJr.ii C.OIL6;(;).;f;t:Wr.

obje-to de novo plLOjW, na. me.6ma. ~e.6úi:o R.eg.wR.a;(;.{va., mec!.i:.a.n;f;e p!L.opo~

:ta da. mcúoJr..i:.a. a.bóo.eu.ta. dos memlJ1L06 de qw:tR.queJr. dai> Câmal!.M."

JUSTIfICACÃO

r;-r---------------TEX'tO/..USTlfICAÇio---- ~

Exc.fua.-6e do lli. 24, do An;f;epILojw F,úU!R. da SubcomM6iio do podeJr. LegM

R.o.tivo, o § 2g, que e.6:tabeR.e.c.e:

Niio ~e juM:.i:.6.i:.ea. a. Jr.e.6~a.R.va. a;ãtalmen;f;e i.n6cuf.phia. no § 3g do lli. 58

da. ColL6.tLtui.çiio Fec!eJLa.f. no que ~e Jr.e6eJr.e a peJun.{M(W de .wp!Le.6e.n.ta.çiio pelo PodeJr.

Ex.ecutivo de p!L.ojW6 lLeie.i.-to.do~ ou nlio Qa.nc..wnad06, dentJr.o de Wl1a. me.6ma. sessiio .e~

gMR.a;(;.{Va.. A Jr.eg!La. paIUL a. 1Lea.p!Le.6en:taçiio de p!L.ojw em :f:tú6 ~Uuaçõe.6 den;t!r.o da.

me.6ma. ~e.6!>Íio R.eg.w.ea..t<:va., exige plLopo~:ta da. mlLioJr..i:.a. a.bóo.eu.ta. do~ memb!LM de qua.R. 

queJr. dM CâmaJta.!>, o que C.OIL6.t.U/.ú med.úia ~a.fu.;{;aJr. e ev.i.:ta. ;f;en:ta..t<.vM 6UC.e.6!>~vM ~

!La. -impOlL ;f;exta de R.IÚ não queJWf.a.. A Jr.eg!La. da. ex.igênUa. da. plr.OpM:ta da tlJ(uoJr..i:.a. a.!!.

60.eu.ta. do~ memb!L04 de qua.R.queJr. dM CâmaJI.M deve p!L.evo.R.ec.eJr. 6em quo.R.queJr. ex.c.eç.ii.o· 011.

Jr.e.66a.R.Va., c.omo CLÚla./'me.n;f;e ex-U;f;e.n;f;e, dando-6e -Vu:t:tame.nto ulÚ60ltme a.06 podr!/LU a..fu

dJ.d04.

EMENDÂ
30107().&

VE R.987EMENVÁ Ng

SENADOR FRANCISCO ROLtEMBERG
~ PLEHaRIO/CONI,do/SUllCOII,,:sio

COMISSAO VA ORGANIZAÇAO VOS POVERES E SISTEMA VE GOVERNO

t:r------------- AUTOR

Os territõrios, que são unidades federadas não devem con
tinuar sem representação no Senado e deferenciada na Câmara para
que se cumpra o precelto democrátlco da representação territorial
igualitária.

Exclui-se desta emenda, pela eXlgUldade de sua área geo
gráfica e população, o Territõrio de Fernando de Noronha, muitá
mais uma reserva ecolõglca do que unidade federada.

DO PODER LEGISLATIVO

SEÇIlO I

DO CONGRESSO NACIONAL
Em substituição aos artigos 29 e 30 "CAPUT" inclua-se o seguinte
artigo:

"Art. - Todas as unidades federadas serão representadas
na Cámara dos Deputados, em numero proporclonal a sua população,
com a representação m~nima de oito Deputados e três Senadores.

Parágrafo Onico - As disposições contldas no Artigo não
se aplicam ao Territõrlo de Fernando de Noronha."

JUSTIFI CAÇ1io

tJ Ml'iRIO MAIA

.---
M:t. 24 ·· ····· • ..

§ 2g. - O PILe.6hie.n;f;e da. Re/übUc.a. podeJÜi 60.uútM., e a. Câma/Ul.

d06 Vepu;ta.d06 ap!L.ovaJI., em eMa de uJtgêllC..i:.a., que o p!L.ojw ~eja. apILecáulo
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em óe.66ão c.onjlLrtta. do COllglLUóD Na,ú,n1lLt detltito do plUtzo de qlLet!l.elrta di-

M."
mon~o.nte c.omp4eende4á o vatolt do pltinc.ipat e doó aeltêóeimoó c.oltlti 

g-ido6 moneto.lLiamente, aplteóen:t<ldoó ate plLime-ilto de jutho.

JUSTIFICAÇÃO

Nada jlLó:U6ic.a o a-tltope1.o de uma votação c.onjwrta dM dUM CaóM do Con
glLMóo Nac.wnat em piuxzo tão pequeno, de queVr.etrta d.úul, Jt.aziio peta qwLl'. dev(!''Lii sen.
excfuZdo, do xexco do atL;f;. 24, o c.hamado "lteg.úne de UlLgênc.ia".

§ 2Q

toó óelt~c.onóignad04 ao Podelt JlLdic.iiíltio, ltec.othendo-4e o.ó impolt:tãn

c.iãó lte-4p~e:tivaó ã Itepalt:tição c.ompeten:te. Cabe4á ao Plte4-iden:te do
Thibunat qlLe pltoheltilt a deei~ão exequenda dete4mina4 o pagamen:to
4eglLndo <ló poóóibilidadeó do depã4-i:to que, tambem, develtã ó06ltelt in-

e-idênc.-ia da c.oltlteção mone:tãltia.

r.; TEXTO/JUSTIFICAI;ÃO -,

39 Fic.a o.óóeglLlLaelo 0.0 c.lted04 o diltei:to de- óe

que<l:tlto de Iteee-i:taó púbtic.a6 óe, no pltazo de 18 (dezoito) me4e6 d<l

aplteóen:tação do pltec.a:tõltio, não :t-ivl!-ltem óido pagaó a indenização e

Ite<lpec.:tivoó ac.lteóc.imoó, inc.tuóive- c.oltlteção mo ne:tiilt-ia, 6-ixad06 jud-i

c.-iatmen:te. Soblte o vat04 ela lte6eltida inden-ização não inc.idiltá qual

quelt :tltibu:to".

EMENDA
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SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG
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.-. 'Lf.HAllIO/COIlISSÃO/SUIlCOWI'SÃO----------

m,------------- AUTOR

C

EMENVA N9 VE t981 JUS T I F I C A ç Ã O

JU:STI FI CAÇÃO

= TEXTOlolUSTIFICAÇio,----------------,

elo

d04

S1L4.

do.

O Antepltoje:to da SlLbc.omióóão da Oltgan-izaçáo

Podelt JlLdic.iiilLio e do Mini4têILio Públic.o deLxou de o.eothelt um

palt:tic.ltlalteó, :também, a C04lteção mone:tiiltia ptena doó 4elLó

o.:tê o eóe:tivo pagamento daó indenizaçõeó.

A p4eóente p40poót<l, c.omo podem .obóeltvalt 04

ma-iolLeó o.n4ei06 daqlteteó qlte buóc.am o Podelt Jud-ieiált-io palta ve-It a4

óegultadoó 4eu4 di4ei:toó c.ont4a a Fo.zenda Fedeltat, E4:taduat e Mltni

c.-ipat.

Con<l:t-i:tlt-i~ão v-igen:te, qlte ltegutamen:ta o pagamen:to da dZv-ida púbt-ic.a

peta Fazenda, a:tltaveó d04 pltec.a:tOlti04 jltdic.iai<l.

Oõ obje:t-ivoó da óuge<l:tão "áo baó:to.n:te- c.taltoó. Em

pltimeilto tltgo.lt 4e -tem em milta livlta~ o pagamento do.6 pltec.0.:tÕlti04 cl0.4

-in:teltnt-iniive-ió plto:tet<lçõeó a que hoje 6e <lltje--i:tam, -inc.tltó-ive a'/'óegu 

ltando ao c.ltedolt o diltei:to tZqlLido e c.elt:tp de 4eqlLeótlto de ltec.eit<l6 '

púbt-ic.a4 palt~ c.onc.lte:tizalt o o.dimptemento da oblt-igação, p04óibitidade

e<lto. que a:tlLatmente 4e vê <lltbOhdLnada a boa dO<le de di4c.4ic.ion<l4ie 

dade palt<l 6lta conc.e6óão, jã qlte depende de alt:tolt-izaçáo do Plte6-iden:te

do TltiblLnat qlLe pltOóeltilt a dec.ióáo exequenda, ouvindo, ainda, o Che

6e do M-in-ió:telt-io Púbtic.o.

Em <legundo tugalt, 4e plte:tende galtan:tilt aO<l c.~edo 

lte<l o d-ilteL:to ã ptena c.oltlteçáo monetâlt-io. da4 oblt-igo.~õeó, -independen

:temen:te de quatqltelt c.âteuto, eó:tabetec.endol,eomo no. Conó:t-i:tlL-ição Eó

panhota {alt:t. 1351, o. -inc.tuóão au-tomã:tiea no Oltçamen:to de :tOd04 0<1

c.ltêd-i:toó nec.eó<lãltioó ao pagamenxo elo elebi:to, -inctu<l-ive de paltc.eta~

c.04lte6pOnden:te4 ã c.olt4eção.

0<1 pagamen:toó devid04 ã Fazenda púbtic.a, em Vilt:tlL

de de <len:tença jlLdic.-iat, <lão óemplte 6e-itoó, Itapidamen:te, o.c.lteóeidoó

de eolt4eção monetiílt-ia ate a do.:ta do e6etivo po.gamen:to.

Jii Oó pagamen:toó devidoó peta Fo.zenda Pibtico., <le!

pite óei:to<l a:t4ave4 ele plteea:tõlt-ioó juel-ic.iiilt-ioó, atem de demoltado<l
já que taió pagamen:toó dem04am no mZnimo dezo-i:to meõe<l palta <le4em e-

óe:t-ivadoó _, a p4inc.Zpio não ablto.ngem a c.oltlteção mone:tiíltia lte~elten:te

ao peltZodo c.omplteendido en:tlte a aplteõen:tação do pltec.a:tãltio, palto. in

etuóão no oltçàmen:to, e o e6etivo pagamento.

Tai.6 pagamentoó, devidoó peta Fazenda púbtic.a, ge

ltatmen:te 6ltlLÓ:t4am a 4epaltação d04 d-iltei:toó doó palt:tic.utalte.6, te<ladoó

qlte <lão peta at:ta depltl!-c.iação da moeda nacionat.

Aóó-im, u4ge qlte a nova Conó:t-itu-i~ão aó6egltlte ao4

de

EMENDA
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men:te da etaboltação de noVOó c.áteut04, e pltoibida a deóignação

c.aóoó ou-de.pe4óoaó no.<I do:taçõeó o~çamenxãltiaó e noó c.lted-i:toó ex:tlt~

oltçamentáJt-ioó abelt:to.6 palta eÓ4e 6-im.

§ 19 t o.lt:tomii:tic.a a inetuóão, no oltçamen:to de c.~

da ano da<l en:tidadeó de dilteito púbtic.o, de veltba nec.eóóãltia aO pa

gamento do~ <leu<l c.ltêdit04 c.on4tan:te<l de pltec.atãhio<l judic.iaió, C.lLjO

A6.ún c.omo ex.{fje--óe da Aámi.nJA.tILação púbU-c.a, do podeIL EXee.u:Uvo come

um todo, WlIo. adeqUllda pubU-c..i.da.de- do« axas pJta.:Uc.ado./,. no ltugW1ltdo do./, .ú1-te 

ItMóU dos aámii1M;tJw.doltU, deve-<le:teIL em c.onta a maLI c.abat ne-c.u<lidade-, pon:
paJt.te dos .ú1-tegJt.andU do voden: LegJAto.:Uvo, em óua 6lLnçiio pIl.e-c.1pua, a de teg~

taIL, de M<lumiILQnt pubt.i.c.amente óWló poúçõu ante u:te e aque1.e pltojeto, de

modo a me1.hOlt poó1c.i-onli-tO<l em lte1.açiio aos óeuó piLõp'L.í.M e1.e.i.;toltM.
O voto tegJAta-tivo, dU<la 60ltma, pM<la a :teIL c.unho de Iteal c.ompiLom~

M, moJt.at.i.zando-o, ao mMmo tempo qlte deixa de pltu.taIL-óe a acendo» pot1:Uc.oó

eventuatme-nte POUc.o lte-c.omendiívw.
A .tILalt6paltênc..i.a l1It6 a.:Utudu dos home1t6 pÜbUc.O<l deve sen: não .6õ M~

p.iMção ideal, mM, JA;to <I.ún, lteaUdade e6e:Uva, de <loJt.te a qua f!-CllÍa um aMuma
o Ô/1lJ.$ .ú1-tegW de- .6UM piLõ~ deeisiies, evLmndo, destanxe, qlte u<le ônuó

<le dUua -ÚUÜl>c.IL.ún.úuuiante-nte.
Ao el~oll, e a niIlgu"ént maLI, c.abe o jtLtgamento doó atoó de óeu4 ltepJt~

<I elrtante<l , em qlta..tqlLeIL dM u6eILM de podeIL em qlLe- óe c.otoquem. sã Mó.ún 4e ob

:teM, i.nc.fuó-ive, umo. democ.Jt.ac..i.a de paiL:UdO.6 e6e:Uvame-nte op(!,'Lante<l.

Inc.tua-<le onde c.oltbelt, no o.n:tepltoj~~o 6-inat da ólt~

c.omióóão da Oltganizo.ção do Pode-lt JlLdic.iiiltio e- do Miniótêltio púbtic.o,

no CapZ:tltto 1te-6e-lten:te- ao Podelt JlLd-ic.-iiilt-io:

"Altt. Oó p<lg<lml!-ntoó deviel04 peta Fazenda Fede-Itat,

Eó:tadlLat e Mltnlc.-ipo.t, em vlJt:tude de óen:ten~a judic.-iat, 6alt-./,e-áo na

o~dem de <lplte&en:tação d04 pltec.a:tÕltioó e a c.onta doó c.ltédi:toó lteópe~

xivoó, galtan~ida a -inc.-idêneio. da c.olt4eção mone:tií4ia, -independen:te -

Inc.fua-óe, onde eouben., no an-tepMje;(;o 6-irta.t da Subc.om.wóão do pode,'L
LegJAta-tivo, no c.ap'U:u.to lte6e1Len-te ao PltOc.M,;O Leg-W.tativo, o óegu-tnte du,poó:!:-

:Uva:
AJt.t. É vedada, l1It6 deUbeILaçõu pa!t-t:amelrtaltU, a u:üUza -

ção do vos» óec.ILe;(;o."

.-. PI.I!:HAI'lIO/cOI,tlssio/SUIlCOMIS"io ~

'COMISSÃO VE ORGANI ZAÇÃO VOS POVERES E SISTEMA VE GOVERNO

m-------------AUTORC SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG
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r;-r----~----------TEXTOI.lU:sTI,.ICAÇÃO---------------_

...,--------...,-- 'LENA"IO/cONI'sio/sJJICOIlI~,io- ~

COMISSÃO VE ORG. VOS POVERES E SISTEMA VE GOVERNO

A p~op06ta, pela p~õp~la jUótl~a de óeuó te~moó

me~eee 6e~ aeolhlda pela 6utu~a Con6tltul~ão.

EMENVA Nq /81

r;-r---------------Unal.luSfIF"cA.çi.a------------------,

Exelua-óe do Antep~ojeto, 6~nal da óubcomióóão

da oJr.gan~za~ão do pode~ Jud~c~ã~~o e do M.i.n~ótéJr.~o Públ.i.co, no'

CapZtulo Jr.~6eJr.ente ao M.i.n~óteJr.~o Públ.i.eo, o óegu~nte d~6poólt.i.vo:

EMENDA
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"A~t. 45 .•..••.•.••.••....•..•••••...•.••••..•

Exelua-óe do Antep~ojetâ, 5l~al da óubeo

m~66ão da o~ganlza~ão do Pode~ JudleZak~o e do m~nlóté~lo Públ~

co , /10 eapZtu!o Jr.e6 e~ente ao M.i.nü.té~.i.o Pú.bl.i.eo, os óegu.i.nteó

dü p06lt.i.v06:

11 - óem exelu6~v~dade:

aJ eonheee~ de ~ep~eóentaçõeó po~ v~ola~ão de

di~eitoó human06 e óoe~a~ó, po~ abuóoó do po-

"A~t. 45 ........•....• ·.·········•········

I - pJr.~vatlvamente:

a} •••••••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••

b)p~omove~ lnqué~lto pa~a .i.nó.t~u.i.~ ação '

e~va. públ~ea

11 - óem exelu6~v~dade:

aI .•.... ··•·•·•······•·•··········•····• .
bl p~omove~ a~~o e.i.v~l públ~ea e toma~ m~

d.i.daó adm~n~ót~at~vaó exeeutõ~.i.a6, em de-

6eóa doó ~nte~eóóeó dl6uóoó, eolet~voó e

lnd.i.ópenZve.i.ó, bem eomo de out~oó .i.nte~e~

JUSTIFICAÇÃO

A t~ad.i.~ão á~~6.i.lei~a não ~eeQmenda .i.nelui~, em texto Conó

t.i.tueio/lal, aó eompetêne~~do M~n~óte~~o Públ.i.eo.

O H.i.nüte~io Públ.i.eo, eomo 6aóem06, é um õ~gã.o adm.i.ll4t,tati.

e da~-lheó CU~60ó, como de6enóo~ do povo,

junto ao pode~ eompetente.

JUSTIFICAÇÃO

O deáen30Jr. do povo, ou "Com.i.óóõ.~.i.o Eópee~aü do Cong~e6óo I

Nae.i.onal" , eon60~me out~a emenda ap~eóentada, deve gozaJr. de aut~

nom~a áune~onal pa~a eont~ola~ todoó oó atoó e áatoó ab~ang~d06'

po~ óua eompetênc.i.a, e, pa~a goza~ deó6a autoltom~a, óua atua~ão

deveJr.õ. 6eJr. deóv.i.ltculada do M.i.n.i.ótéJr.i.o Públi.co.

O~.i.gi.nõ.~.i.oó da Suéci.a, a paJr.t.i.~ de 11§6, hoje ex.i.ótem em

g~ande p~~te doó paZóeó da EUJr.opa e em algultó paZóeó da Ame~i.ea

Lati.lta, poJr. áOJr.ça de noJr.ma6 conót~tucionai~; Na Suécia,~

VSMAN (cap. lZ, a~t. 6q); em Po~.tugal, o PJr.ovedo~ de Juóti.~a

(a~t: Z3); /Ia Eópanha, o Ve6en60~ do Povo; na lnglate~~a, ~

Pa4t.!f:!1len~ CommÚ~i.one~ó 60~ Admi.nÚt~a.ti.on (Pa~lamenta~!! Co!!,

'mi.ó6~oneJr.ó 6o~ Admi.ni.~tJr.at.i.on Act - 1967)

A eópe4~ência co.t~d~ana demonót~a que a Admi.ni.ót~a~ão Públf

vo de6t~nado a Zela~ pelo eumpJr.~mento daó le~ó.

E, eomo tal, eaó e-lhe a de-6 eóa do .i.nte~e6ó e 9 e~al de que aó

le~ó óejam oáóe~vadaó.

Sua 6un~ão ge~al é a de pJr.omove~ o 6une~onamento da Juót.<.~a

e, l?-ópee~alml?nte, p~omove~ o andamento de6ta, em p~ol do Eótado,

a quem eompete velaJr. pelo ~nteJr.eóóe df óoe~edade e, eonóequente

mente, pelo inte~eóóe de inót1tui~oeó e peóóoG.ó.

Sua taJr.eóa é, tipieamene, de exeeu~ão ae leió.

Goza, pOJr.ém, na opinião de MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILffO,

de uma óitua~ao eópeeial na adm~niótJr.a~do e~vil, exatame/lte po~

q~e deve 6eJr. um in6t~umento a óeJr.vi.~o da lei e não ã diópoói~ão'

do Gove~no e doó inteJr.eóóeó polZt.i.eoó.

Aóói.m, paJr.a que o M.i.n~óté~.i.o Públ.i.eo cont.i.nue a óe~v.i.ço da"

le.i. e não a d.i.ópoó.i.~ão de outJr.OÓ .i.nte~eóóeó, entendemoó também,'

que óua competênc.i.a não deve óe~ e6tab-elee.i.da cOll4t'<"tue.i.onalmen

te, po.i.ó podeJr..i.a aeaJr.Jr.etaJr., em mu~toó eaóoó, üite~p~etação te.s

tJr.~t~va daquela eompetêne~a.'

ca .i.neoJr.Jr.e, d~aJr.i.ameltte, em compo~tamentoó abu~~v06, a~bi.t~õ.~i

oó, ~nopo~tuno~, di6c~i.m~natõJr.ioó, em p4ejuIzo doó admi.lti.ót~a -

d06.
O Ombudóman,poJr.. 4eu ,tuJr.no, tem óe mani.6eótado ult~ve~óalmen~

.te como um mei.o i.dôneo pa~a de6endeJr. Oó admi.ni.ót~adoó deóóeó a

toó a~bi.tJr.õ.~~04.

Ao~ Comi.~óãJr.i.oó, elei.t06 pelo Legi.ólat.<.vo com mandato, ln

cumbe 6ióeal.i.za~ a ap!~ca~ão no óeJr.viço públi.co de leió e ou

t~a~ ltoJr.maó, com competência pan« Lns causa« pJr.oced~mel!toó le

ga.i:.ó peiLante juZze6 e tJr.~bulta~ó, peJr.ante auto~~dadeó adm~l!.1.ó-

t~ati.vaó e pe~an.te oó TiLi.bultaló de Contaó, com li.be~dade de

aceó60 iió ~epa~ti.~õeó públ.i:.caõ,ãó óeó'óõeó âo s T~i.bultai.ó . e a

pJr.e~~ogati.va de conóultaJr. ou ~equi.ói.taJr. quai.óque~ p~oceóóo~,'

documento~ ou ~n60Jr.ma~õeó.

A06 Com~óóõ.~i.06, cabe, ai.nda, ~eeebeJr. ~ep~eóenta~õeó de

quai.óque~ cidadãoó po~ viola~ão de di.~ei..toó e gaJr.altt.i.ó indivf

dua.i.ó poJr. pa~te de qualqueJr. õJr.gãoó do Pode~ Públ'<'co.

Em 6ln.teóe, optamoó Ita p~eóente ementia pela óubótitul~ão

da deltom.<.na~ão <le "Ve6enóo~ do Povo", adotado pelaó collót~tU{

~õeó das naçõeó de lZngua eópanhola, pelo tItulo "Comi.óóõ.JÜOó
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E~peci.o..ü do CongJr.e~~o 1J00ci.0 no.l" , que ~egundo o pJr.oóeóóoJr. de

Vi.Jr.ei.to Con~ti.tuci.no.l, Co.Jr.loó AlbeJr.to PJr.ovenci.o.no Go.llo, e~'

Art. 52 - O mandato do Presidente II do Vice-Presidente da Re
pública' é de 4 (quatro) anos, admitida uma reeleição.

a4tig~ publ~cado na REVISTA DE I~FORMAÇÃO LEGISLATIVA (ano r

EMEIJVA IJQ /81

r.T ~----_TE.XTO/.lUSTIf"IC...çio---------------__.

AUTO~--------------lEJ
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG. ~A

r-'1---------- 'UHÃ'uo/cor.u:ssio/sUICOlussio----------.., 301075-9
L·.!i.C.!LO~!1.!1!..õS~S!tÃ:!!O-!!.VE!:......!O!.!R~G~A!!IJ~1Z~A~Ã~O~V~OS~P~O:..::V~Ec::R.::.ES:::...:E:......:S:..:l.::S.:..T::;E ~.:..{A..:......:V-=E'--'-G.:..O_VE_R_IJ_'O

.JJSTIFICAçJ\O

Art. ( ) - A duração do mandato do Presidente da República es-
tabelecida no Art. 52 passará a vigorar a partir da eleição presidencial no
ano de 1994. .

Art. ( ) - A eleição presidencial de 1989 será para um único ma!:!.
dato de cinco anos.

De forma a tornar possível a desejada coincidência
de mandatos, a fim de viabilizar concordância operacional das esferas de
Governo e uniformidade da ação administrativa federal, convém estabelecer
duração de mandatos idêntica entre o Legislativo e o Executivo.

Com uma nova Constituição, contudo, impõe-se disposi
ção transitória que uniformize Q calendário eleitoral. Para tanto, a dura::
ção dos mandatos presidenciais intermediários deve ser adaptada à proemi
nência eleitoral do Poder Legislativo.

Dessarte, torna-se imperioso mandatos de 5 (cinco)
anos até 1994, data a partir da qual prevalecerá a regra constitucional ge
nérica de 4 (quatro) anos, permitida uma reeleição, a exemplo do que ocor::
re em outras importantes democracias.

Com isso, administra-se a legitimidade eleitoral e o
tempo disponível para a ação govenamental de forma coordenada, harmônica e
eficaz.

23, nQ 92, p.259) ê mo.i.ó cOJr.Jr.eto..

A de:nomino.çiio "VeóeMoJr. do Povo", entll.demoó óe"~

pJr.i.o-~ó podeJr.i.o.<~evii-lo o. ~eJr. conóundi.do como membJr.o do. Ve

6enóoJt.io. Pábli.~o..

POJr. to.i.ó moti.voó, entendemoó que deve ~eJt. excluZdo, do An~

~ o Jr.'e6eJr.ente 0.0 Mi.ni.ótêJt.~o pábti.co, o. comp~tepJt.ojeto, no Co.p~tu~o

tênci.o. comp de6enóoJr. do povo.
'1 ~''1

=---------------TUTOI.lUSTIP'lCAÇio------ -,

§ '
EMENDA
301077·5

Senador JOSÉ RICHA

~---__-'- PU:NÃIIIO/COu.sdo/auacOMluio _

tJ ui - COMISSIIO OE ORGANIZAÇÃO 005 PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

lncluo.-~e , onde coubeJr., no AntepJr.ojeto 6i.no.t do.

, Subcomi.óóiio do. OJr.go.ni.zo.çiio do PodeJr. Judi.ci.iiJr.i.o e do Mi.ni.ótêJr.io pábt~

~o, no Co.pZtulo que di.óci.pli.no. o Mi.ni.óteJr.Zo páblico, Oó . óeguinteó

dúpoói.t.i.voó:

I - Nova redação do parágrafo 12:

§ 12 - Cada Estado e o Oistrito Federal elegerão três Senado

res, com mandato de quatro anos.

I! - Suprima-se o § 22.

Proceda-se, no Art. 39 . , do Anteprojeto da Subcomissão do Po

. der Legislativo, as seguintes alterações:

GeJr.o.l do Mi.ni.ótêJr.i.o Páblico óeJr.ii

os demo.ú membJr.o~ do MinúteJr.ú pá

o teJt.mo do mandato pJr.eói.den -

o Che6e

eleito peto voto diJt.eto de todoó

':bUco ptuu: um mandato que 6i.ndo.Jt.it com

ci.o.l em que ti.veJr. ocoJt.Jt.i.do o. nomeação.

AJr.t. Incumbe 0.0 Che6e GeJr.o.l do MinióteJr.io páblico,

1 - ExeJr.ceJr. o. di.Jr.eçiio óupeJr.i.oJr. do Mi.ni.óteJt.i.o Púbt~

co do. Uniiio;

11 - Che6i.0.Jr. o Mi.ni.óteJr.i.o pábli.co FedeJt.o.t e o Mi. 

ni.~teJr.io pábli.co EleitoJr.o.l.

lI! - Renumere-se o § 39 para § 29.

JUS ~'1 F I'C A ç Ã O
JUSTIFICAÇÃO

Fundo.-~e o. pJr.eóente pJr.opo~to. no i.ntuito de de~vi.n

culo.Jr. o Mi.ni.~teJr.i.o Públi.co FedeJr.o.l'e E~to.duo.l do. de6e~0. do~ inteJr.eó

~e~ do EJr.itJr.i.o ou do GoveJr.no, po.Jr.o. que' ele po~~o. exeJr.ceJr. e6ico.zmente,

com i.ndependênci.o. do PodeJr. Públi.co, o. 6unção.de pJr.omoveJr. o. Jr.e~pon~o.

bilido.de cJt.imino.l do.queleó que cometeJr.em iJr.Jr.eguto.Jr.ido.deó no exeJr.cZ 

ci.o do. 6unçiio pábli.co., como 6i.óco.l do. lei..

Alem do mai.~, o. novo. Conóti.tui.çiio deveJt.ii eótabele

ce~, com clo.Jt.ezo., o.ó 6unçõeó e pJt.eJt.Jr.ogo.ti.vaó do Mi.ni.óteJt.io Pábtico ,

no. ~ua dJr.ea de atuo.çiio, com autonomia admi.niótJr.ati.vo..
I

• l ~_

O princípio de renovação dos mandatos populares através de

consultas eleitorais regulares à sociedade contribui para a consolidação do r~

gime de governo institucional, além de concorrer para a solidificação das

organizações partidárias. Mandatos demasiado longos, mesmo sob a aparência de

continuidade e estabilidade, representam risco maior de divórcio entre repre

sentantes e representados, que pior seria para a estabilidade institucional da

República.

~A

301078-3

Dê-se ao inciso IX 'vo Art. 42 do anteprojeto da Sub
comissão do Poder Legislativo a seguinte redação:

IX- Organização judiciária do Distrito Federal e admi
nistrativa e judiciária dos Territórios. -

õ.r--------- PLIU1AAIO/cOUISSÃo/SUBCOIolISdo----------..,

III - COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PDDERES E SISTEMA DE GOVERNO

r:T TEXTO/.fUSTlrIC...ÇÃO -------,

l: Senador JOSÉ RICHA

~A

301016-7

Senador JOSÉ RICHA

r:-r TI:XTOJ.lUSTIf'ICAÇio -,

Dê-se ao artigo 52 do ANTEPROJETO do Relator da Sub
comissão do Poder Executivo a seguinte redação e acrescente-se, onde couber,
a seguinte disposição transitória.

r:-r---------- 'LENÂAlotco'usdo/.uacOlllssio-----------,

. IH - COMISSIIO DE ORGANIZAÇ1l0 005 PODERES E SISTEMA DE GOVERNO



302 • In • Comlssão da Organização dosPoderes e Sistema de Govemo

.JJSTIFICAÇÃO .JJSTIFICAÇÃO

A especificidade do Distrito Feder~l como ~e~e da C~
pital da União acarreta para o Legislativo Federal, a responsabllldade ~
prover sua própria sede' de instâncias judiciárias i~dependentes e que nao
onerem a adminsitração local.

Senador JOSÉ RICHA

~~_- PL~NAflI.10/COWlSsio/sUICO"15Sio,-------------,

III - COMISSÃO DE ORGANIZAÇilO ·005 PODERES E SISTE~lA DE GOVERN

EMENDA
301079-1

Um dos elementos decisórios do processo de consolidação e

fortalecimento do regime democrático e das organizações partidárias está na es

tabilidade dos compromissos programáticos e nos engajamentos pelos ideários

políticos. A transmigração política desenfreada, de partido a partido, é

fator de desagregação e descrédito da classe política, sobretudo dos detent~

res de mandatos eletivos. A coerência entre bandeira sob a qual foi eleito

e comportamento enquanto mandatário deve ter valor maior, sob pena de se rom

per o leque das composições partidárias e inviabilizar tanto o processo le

gislativo quanto a ação governamental, dependente ainda mais, na esfera parl~

mentar, de relações nítidas de organização partidária nas maiorias.

..,..,~ TfXTO/",uSTIF'tC...çio~-----------_~--......,

,-, TElCTO/.lUSTIFIC.lçio -,

Acrescente-se ao Art. Sº do anteprojeto da Subcomis
são do Poder Legislativo os seguintes incisos:

XII - autorizar emissão de moeda.

XIII - apreciar os relatórios anuais sobre a execução dos
planos de governo.

Senador JOSÊ RICHA

~ I'L€NAI'lIO/coUISSÃO/SUIlCOWISSÃO-----------tJ III - COMISSAO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

~
~

.JJSTIFICAÇÃO

As conseqüências de uma expansão irrefreada e,possi
velmente, mal controlada, de base monetária são nefandas. O Congresso Na
cional, expressão máxima da vontade popular, não pode estar alheio a tópi
co.tão importante na e da administração da coisa pública, nem ao desempe
nho global desta. Para tanto cabe-lhe controlar a emissão ode moeda e apre
ciar a ação do Governo.

Substitua-se, no inciso I, do Art. 14, do anteprojeto da Sub

comissão do Poder Legislativo, a expressão "Chefe de Mi;;são Diplomática perm~

nente" por "Chefe de Missão Diplomática temporária".

.JJSTIFICAÇÃO

(!J SENADOR JOSÉ RICHA
..".,- PLfNAIlIO/cONlssio/.u.COMISsÃO'-----------,

III - COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

~_---------------TI!:XTO/JUSTlF'ICAÇio-~s:~-------------_,

Não convém que o parlamentar, investido de mandato por for

ça de sua éonsagração eleitoral, possa chefiar missões diplomáticas permanen

tes. Com efeito, seria esse desvio incompatível com a prioridade natural do

Deputado ou do Senador e com seu compromisso com o eleitor.

,-,---------------- n:lC10/.,luSTIFICAÇio----------------~

Suprima-se do inciso III do art. 10, do anteprojeto da Subc~

missão do Poder Legislativo, a expressão "do Presidente do Instituto Brasilei

ro de Geografia e Estatística".

.JJSTIFICAÇi'\o

tJ Senador JOSÉ RICHA ~
~

Não cabe submeter ao Senado Federal a apreciação do nome do

presidente de um órgão técnico, hoje, aliás, fundação, sob o mero pretexto de
que ele elabora índices oficiais de inflação. Essa atribuição, caso viesse a

ser cometida a outro órgão, tornaria supérflua a apreciação pelo Senado, o que

é indesejável sob a forma de preceito constitucional.

Dê-se ao Art. 16 do anteprojeto da Subcomlssãu do Poder Le
gislativo a seguinte redação:

Art. 16 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na
Capital da União, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 5 de de
zembro.

§ Sº - Cada uma das Câmaras reunir-se-á em sessão preparaté
rias, a partir de 1º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse
de seus membros e eleição das respectivas Mesas.

.JJSTIFICAÇÃO

Em circunstâncias habituais, as legislaturas coincidirão com
a duração dos mandatos do Presidente da República, de forma que as eleições
para os cargos eletivos parlamentares e executivos realizar-se-iam na mesma

data. Como convém que o mandato executivo se inaugure em data compatível com

o ano fiscal e orçamentário, é indispensável que o Executivo se instale no me~

mo momento que o Legislativo, em harmonia com cuja maioria caberá governar.

~
~

Senador JOSÉ RICHA

VI _ que deixar o partido sob cuja legenda foi eleito, salvo

para participar, como fundador, de novo partido.

e, em seu § 2º, a expressão "VI", após "I e II".

No art. 13, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislat!.

vo, inclua-sé o seguinte inciso:

_----------------TI:XTO/olUSTlrIC.llfio----------------,

_---------- PUN.lllIO/CONlssio/sUIlCOIlIS!lÃO-----------,

III _ COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

~ AUT••---------------

l!l
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..,. TUTO'olUSTIFICAÇÃO-----------------,

eb) atendimento prioritário das necessidades coletivas
das classes menos favorecidas;

c) crescimento da riqueza e da renda e sua justa distrib~

ição na sociedade;

11-1..Lt:H...1Il10/CONllsiOI.U.(;O...I'Sio----------~J 301084-8

SENADOR JOSÉ RICHA

tJ III - COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

Dê-se ao An. 17, r'o anteprojeto da Subcomissão do Poder Le
gislativo, a seguinte redação:

Art. 17 - Durante o recesso, haverá uma Comissão Representa
tiva do Congresso Nacional, integrada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal e pelos lideres das bancadas partidárias das duas Casas, com
atribuições e forma de deliberação definidas no regimento.

Parágrafo tjnico -

JUSTIFICAÇÃO

A legitimidade decisória da Comissão Representativa advém da
eleição de seus membros pelas casas de origem e pela representatividade poli ti
ca das bancadas. Para a economia interna dos processos eleitorais, dispensa-=
se eleição específica da Comissão e a inconveniência da diversidade de inte
grantes. Eleüos por seus pares, os membros das Mesas e os lideres são, em
corretas proporções, depositários da fiel confiança do Congresso, para esta
tuir sobre o que lhes couber na forma do reqímento.

d) fortalecimento da nacionalidade e da soberania; e

e) partícipação efetiva de entidades representativas dos
diversos segmentos da sociedade e dos vários níveis de governo.

§ 62 Os Poderes Executivo e Legislativo providenciarão a
ampla divulgação dos planos, programas e orçamentos do setor pú
blico, de forma resumida e acessível à toda a sociedade.

§ 72 Nenhuma despesa poderá ser re~lizada.ou obrigação as
sumida pelo Estado ou entidade da qual par~cipe. direp, ou indi:
retamente. sem constal do orçamento ou de suas atualizações, medl
ante créditos .adicionais ou sem expre~sa autorização legislativa.
Excluem-se dessa disposição os gastos operacionais.das emp-resas
estatais e as transações financeiras de curto prazo a eles ineren

teso
§ 8º Nenhum projeto que implique investimento e cuja exe-·

cução ultrapasse um e~ercício financeiro poderá ser iniciado:

a) sem autorização expressa do Congresso Nacional;

b) sem prévia inclusão nos planos. programas e orçamentos
do setor público; ou

c) sem lei que autorize essa inclusão e estabeleça o mon
tante das ~otações e as respectivas fontes de recursos.

E M E N O A

Art. 29 O orçamento do setor público compreenderá a p~evl

são da receitã e a fixação da despesa de todos os Podere~, ?rgãos
e entidades indicados no § 5º do artigo anterio;, bem como dos fun
dos autorizados pelo Congresso Nacional, em nível regional e seto
rial. com explicitação dos objetivos e metas a serem alcançados;
dos meios a serem utilizados. Constituir-se~á por:

~
~.

JOSÉ RICHA

ão dos Poderes e Sistema de Governo
r:T TEXTO/"USTlI"ICAÇÃO-----------------,

,-, PLItNÂ..,O/CO"'I:s:sioJ&UBCO..-l'siQ------------,

'"'"" &IITO'l: -,

AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO I orçamento geral da União. que demonstrará a ação do
setor público; e

nos termos do art. 18 e § 22 do art. 23 do Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte, substituam-se os artigos integrantes
da ?eção IX - 00 Orçamento (artigos 30 a 34), pelos seguintes:

Seção _ 00 Planejamento e do Orçamento

11 - orçamento de inveptiment~ das empresas estatais, que
demonstrará os investimentos de cada uma das empresas individu-. 7J'- ~
almente, nas quais o setor público, direta ou indir~tamente. man-

tenha a mãioria do capital.

Art. 12 A ação do setor público será exercida de acordo
com a orientação constante de planos, programas e orçamentos est~

belecidos de fórma harmônica pelos Poderes Executivo e Legislati-

vo.

§ 1º No exercício financeiro em que uma empresa estatal
deva receber transferência à conta do T~sou~o Nac~onal seu orç!
menta será integrado. ao orçamento geral da União, com o mesmo ni
vel de detalhamento e informações, e dele deverá constpr por dois

exercícios subseqüentes.

§ 12 Ao Poder Legislativo compete o exame e a aprovação
de planos, programas e orçamentos elaborados pelo Poder Executiv~

§ 22 Os planos, que ~stab~lecerão políticas, diretrizes e
estratégias, terão caráter normativo para o setor público e indi

cativo para o setor privado.

§ 32 Os programas demonstrarão os objetivos e as metas.
bem como as ações e os meios para alcançá-los.

§ 42 Os orçamentos explicitarão os ~nstrumentos necessá

rios para a operacionalização de planos e programas.

§ 5º A ação do setor público compreende todas as ativida
des de todos os Poderes, órgãos e entidades de direito público ou
priva~o da Administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público; sendo estabelecida
em planos, programas e orçamentos e exercida de acordo com os se

guintes princípios:

a) diminuição das disparidades regionais e setoriais:

§ 2º Será assegurado às empresas estatais. regime orçamen
tário compatível com o desempenho de suas funções e análogo ao
das empresas privadas. ressalvado o disposto no parágrafo anteri-

or.

§ 32 Acompanharão o orçamento, em anexos não inte9rantes

do respectivo texto:

a) informações detalhadas que permitam verificar a vincu
lação com os planos. a legalidade. a necessidade e a propriedade

das receitas e despesas nele alocadas;

b) elementos que possibilitem conhecer, ainda, as r~cei

tas e despesas de cada empresa estatal, sua ação operacional ~ a
necessidade e a propriedade d~s respectivas transações financei-

ras;

c) demonstrativo das isenções tributárias, inclusive ani~

tia. dos subsídios e ?OS incentivos fiscais ou financeiros, que ~

pliquem renúncia da receita ou acrésci~ da despes,; e
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d1 a programação monetária do Governo.

Art. 39"0 Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacio
nal, para apr~ciação conjunta das duas Casas:

I - os planos e programas, na forma estabelecida por' lei

complementar;

-u - o projeto de distribuição de recursos, 'adequado aos
planos e programas a que se refere o inciso 1 deste artigo;

111 - o orçamento anual do setor público, ajustado ao pr~

jeto de distribuição de recursos aprovado, até quatro meses antes
do encerramento do exercício financeiro, e

IV - as propostas de abertura de créditó adicional.

Parágrafo único. O ~rojeto de distribuição d~ recursos se
rá encaminhado juntamente com a Mensagem de abertura da Sessão L~

gislativa e, após aprovação, deverá ser adotado pelo Poder Execu
tivo na elaboração do orçamento geral da União. No projeto esta
rão informados os indicadores econômicos e sociais, bem como. to-

, dos os parâmetros, que serão considerados na elaboração do projeto
de lei orçamentária anual do setor público.

b) do projeto de orçamento anual do setor público, até tri~

ta dias antes do encerramento do exerc~cio financeiro; e

c) de projeto de crédito especial destinado:'a alocar re
cursos para custeio, no caso tie rejeição total do projeto de prç~

mento, previsto, no parágrafo seguinte.

§ 69 Os recursos correspondentes à rejeição total ou par
cial do projeto de orçamento a~ual do setor público ficarão dispo
níveis para distribuição mediante créditos especiais ou suplementa:
res, conforme o ~o, a serem aprovados pelo Congresso Nacibnal.

, ,~ -§79 'APl i cam- s e aos projetos de lei citados neste artigo,
no que não contrariem o dispo~to nesta Seção, as demais normas r~

lativas à elaboração legisla~iva.

Art. 59 O Chefe,' do Governo berá o. prazo de cinco
dias, contado a parti; da data de recebimento dos'autógrafos, pa
ra sancionar ou vetar, total ou 'parcialmente, os projetos de'dis
tribuição de recursos e.•de orçamento anual do setor público.

§ 19 O veto e suas razões serão comunicados em quarenta e
oito horas ao Congresso Nacional, que terá dez dias para sobre
ele se pronunciar.

§ 29 Mantido o veto relativo ao orçamento anual do .setor
público, os recursos correspondentes ficarão disponíveis para ut!
lização na f.or~a do § 69 do artigo 49 desta Const~tuição.

Art. 49 Os projetos de lei mencionad~no artigo anterior,
bem assim as pr~posições correlatJf' serão exa~nadas por Comis-

-são Mista de Senadores e Deputados, constituída por Subcomissões
com representação das Comissões Permanentes do Senado Federal e
da Câmara d~s Deputados, a qual terá caráter permanente e seus
membros mand~to igual ao dos integrantes das Mesas das duas Ca
-as.

Art. 69 A lei de orçamento anual do setor
terá dispositivo estranho à previsão da receita e
despesa, não se incluindo na proibição:

público não cP~

à f'Lxação da

§ 19 Compete, ainda à Comissão Mista de que trata este ar

tigo:

a) exercer o acompanhamento e a fiscalização físico-fina~

ceira dos planos e orçamentos;

b) acompanhar e analisar a tomada de contas do Presidente
da República;

c) apreciar as matérias decorrentes do estabelecido no
§ 79 do artigo 19 destá Constituição.

§ 29 Somente na Comissão Mista serão oferecidas emendas
aos projetos relacionàdos no aTtigo precedente, as quais não pod~

rão ser aprovadas:

a) sem a indicação das respe:tivas fontes de financiam~n-

to;

b) quando incompatíveis com os planos e programas vigen-
tes; e

c) quando contrárias ao proj~to de distribuição de recur~

sos aprovado.

§,39 O Poder Executivo poderá propor modific~ção de proje
to de lei'a que se refere o artigo anterior, enquanco não estiver
concluída a votação na Comissão Mista, da parte cuja alteração é
proposta.

§ 49 O não cumprimento dos prazos estabelecidos para enc~

minhamento dos projetos de lei de que tratam os itens I, 11 e 111

do artigo anterior ao Congresso Nacional, implicará sua elabora
ção pela Comissão Mista, respeitadas as disposições e limites es
tabelecidos nesta Constituição e em lei complementar.

§ 59 Nenhuma outra proposição será apreciada pelo Congres
so Nacional, ou por suas Casas, ficando prorrogada a sessão legi~

lativa quando for o caso, até que seja completada a votação:

a) do projeto de distribuição de recursos, até sessenta
dia~ de seu recebimento;

I - a autorização para abertura de créditos suplementares, o!?
jetivandb o atendimento das necessidades-de custeio, e para oper~

ções de crédito por antecipação da receita, as quais deverão ser
liquidadas no próprio exercício;

I~ - .s disposições sobre a aplicação do saldo que houv~r

e o modo de cobrir o déficit;

111 - as informações estabelecidas no § 39 do artigo 29

desta Constituição; e

IV - a indicação de normas específicas para sua execução.

Art. 79 São vedados durante a execução orç~mentária:

I - o remanejamento, a transposição ou transferência, por
qualquer forma, de recursos de uma dotaçâo de crédito Orçamentário
ou adicional para outra, se~prévia aprovação.do Congresso Nacional, ressalv~

do o disposto no item I cb artigJ anterior C? q.e se refere às re:essic:B:l=s re Cl..5teio.

11 - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

111 - a abertura de crédito especial ou suplementar, sem
prévia apreciação legislativa e sem indicação dos recursos corre~

pondentes;

JV - a utilização de r~cursos O? orçamento geral da União
p~ra suprir necessidade ou co~rir déficit ~m qualquer empres~ es
tatal, salvo expressa autorização legislativa; e

v - a.real~zação de despesas que excedam os créditos orç~

mentários ou adicionais_o

Parágrafo úniço. As dotações de crédito ?rçamentário ou
adicional compreendem os recursos alocados a projeto ou atividad~

de acordo com natureza especifica, sob responsabilidade de u~a

unidade orçamentária, para o desenvolvimento resua programação.

Art. 82 Os créditos adicionais serão elaborados pelo Po
der Executivo com o mesmo ~ível de detalham~nto e informaç~es que



o o,çamento do setor público, observado o disposto no artigo 2Q
desta Constituição, no que couber.

§ 2Q A abertura de crédito extraordinário somente 'será ad
mitida para a~nder despés~s imprevisíveis e urgentes, decorren
tes de guerra ou calamidade pública.

§ lQ,Os ;réditos especiais e extraordinários não
ter vigência além do exercício em que foram autorizados,
pressa disposição aprovada pelo Congresso Nacional.

poderão
salvo e~
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inflação quando extremamente altas, consideradas sempre as par
ticularidades setoriais, da natureza do gásto e das fontes de fi
nanciamento;

IV - regular a aprovação pelo Congresso Nacional, precedi
da de manifestação da Comissão Mista, em caso de contrato de em
préstimo externo ou de obrigação a ser assumida pelo setor públi
co, particularmente com referência aos acordos internacionais de
financiamento, que deverão explicitar sua origem e destinação,
seu valor, as condições de sua administração e transferência, bem
como O seu processo de acompanhamento e avaliação; e

1

Art. 9Q Ressalvadas'as disposições desta Constituição e
de leis complementares, é vedada qualquer vinculação, de re~eita

tributária.

Art. 10. ~ vedada a criação de fundos de qualquer nature
za. salvo por,expressa e específica autorização legislativa.

Parágrafo único. Os fundos exist~ntes na data'da pràmulg~
ção desta Constituição:

a) terão seu orçamento integrado de forma detalhada ao do
setor público; e

b) serão automaticamente extintos se não forem ratifica
dos, em cada caso, pelo Congresso Nacional no prazo de dois anos.

Art, 11. O Poder Executivo encaminhará periodicamente ao
Congresso Nacional, para acompanhamento, relatórios circunstancia
dos da execução do~ planos, programas e orçamentos, na forma es:
tabelecida por lei'complementar.

§ 12 Os órgãos setoria~s do sistema de planejamento, pro
.gramação e orçamentação dos Poderes Executivo e Judiciá;io enca
minharão, simultaneamente; aa'Congresso Nacional e ao Órgã~ cen
tral do sistema as propo$tas iniciais dos planos, programas e or
çamentos do setor público.

§ 22 Lei federal estabelecerá sanções a serem aplicadas
em casos de.comprovada inépcia, ineficiência ou má gestão dos re
c~rsos públicos, que resultem em distorções, desvios ou não 'cum
primento dos objetivos e metas constantes dos Planos'e orçamento~

§ 32 A iei regula~, ainda, o processo de acompanhamento
e fiscalização pelo Congresso Nacion~l, dos atos do setor públic~

quanto aos aspe~s oper~cional, de efinácia, eficiê~ia, economi
cidade, legit[midade e propriedade, bem como de indicação de medidascorret!

vas, quando' necessárias.

Art. 12. Os recursos financ;iros correspondentes às dota
ções dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário serão entre
gues em cotas, até o décimo quinto dia'de cada trimestre, repre
~entando a quarta parte da respectiva despesa tota~ fixada no or
çamento geral da União de cada ano, inclusive créditos adicionais.

Disposições Gerais ~ Transitórias

. Art. 23 •. Lei complementar, a ser apr-ovada no prazo de ce,!2
to e oitenta dias após a promulgação desta Constituição, deverá:

I - dispor sobre as normas gerais relativas ao Sistema Na .
cional de Planejamento, Programação e Orçamentação;

11 - determinar a forma e os procedimentos relativos à ~

laboração, exame e alteração do projeto de distribuição de recur
IIOS;

II~ - disciplinar às condições para que, em caráter exceE
cional e por tempo determinado, quando a conjuntura econômico-fi
nanceira.o indicar, e com anuência 90 Congresso Nacional especí
fica para cada· caso, o orçamento tenha a despesa fixada e sua e
xecução exercida em base real" de forma a compensar as taxas de

V - regulamentar a aplicação do disposto na seção especi
fica do Planejamento e do Orçamento.

J .l:!..S ToI F I C A C 11 O

Com a retomada dQ desenvo~~imento economlco, social, políti
co e cultural do país, o Poder Legislativo é instad? a um novo posici~

namento na organização da sociedade brasi~eira,de forma a que sejam
conjugados esforços e e&tabelecidas linhas de ação conjunta com o Po-

:ler EXeCUtiVo/\ IJ ()
'Nessa perspectlva, torna-se indispensável a implantação de!

I
uma nova sistemática de administraçãa financeira e orçamentária que re'
guIe a ação do setor público, desvelando-a para a sociedade brasileira.-:, I

Dessa fo~~a, a emenda que ora apresentamos objetiva instru
mentalizar o ~overno, enquanto Legislativo e Executivo, colaborando no
e~frentamento dos desafios que emergem dessa nova realidade.

Seu pri~eiro artigo estabelece os pressupostos gerais e ope
racionais que deverão balizar o tratamento dado aos recursos públicos:
a harmonia e a articulação' entre os Poderes Legislativo e Executivo;
a existência de um sistema de planejamento, programação e orçamenta
ção,integrado e compati~ilizado,e o interesse da sociedade e do País
a orientar prioritariamente a ação pública.

Em seguida é caracterizado o Orçamento do setor público, de
forma a não deixar dúvidas quanto à sua transparência, permitindo seu
entendimento por toda a sociedade.

Ainda no artigo 2Q é estabelecido, de maneira clara e preci
sa, o princípio da unicidade e da universalidade do Orçamento, sem
prejuízo das empresas governamentais que, concor~endo no mercado e não
necessitando de aportes do Tesouro Na~ional, mereçam ter vida autônoma
e independente que justifique flexibilidade em sua gestão financeira.

Além disso, o artigo em causa'pretende incluir todas as in
formações julgadas indispen~áveis ao Poder Legislativo para o conheci
mento e análise dos valores alocados na lei orçamentária.

Ao mesmo temp~, com a finalidade de faci)ita~ e concretizar
a participação do Poder legislativo na elaboração do Orçamento, em a
ção harmônica com O Poder Executivo, a presente .emenda inscitui, no
início da Sessão Legislativa,uma apreciação geral da matéria orçamen
tária denominada "projeto de distribuição de recursos" que, ao ser a
provada, condiciona, dentro de seus limites e parâmetros, a preparação

I
do projeto de lei de meios, a ser examinado posteriormente pelo Con
gresso Nacional.

Convém ressaltar que a "apreciação prévia"é estabelecida sob
a forma de projeto de lei, pois esse tipo de encaminhamento ôo proces
so legisla~ivo é o único que ~e coaduna com o princípio de harmonia en
tre os Poderes, permitindo que a n§gociação se efetive, da sanção ao
veto e sua apreciação.

Para o exame das matérias relativas ao Planejamento e ao Oro
çamento a emenda determina seja criada uma Comissão Mista, com caráter
permanente, tendo seus membros mandato igual ao dos integrantes das Me
sas da Câmara dos oeputadds e do Senado Federal. Procurou-se eliminar
os inconvenientes da atual Constituição, quais sejam:

1 - O Orçamento é votado por uma Comissão Mista, enquanto os
,Planos de Governo são apreciados por out;âS comissões, na Câmara dos
,Deputados e no Senado Federal, separadamente, sem a integração neces
$ária para a visão de conjunto.
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111 - a realização de inspeções e audi~orias nos órgãos e
entidades do setor público, indicados no item anterior;

: da Seçã~X - Oa Fiscalização Financeira e Orçamentária (artigos 35
: 39) pelos seguintes: '

Art. 13. A fiscalização financeira, orçamentária e patri-
monial d U'- • .a n2ao sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle internO de cadá Po
der, instituídos por lei.

I - a apreciação das contas ~ncaminhadas ao Congres~u Na
cional, ãnualmente, pelo Ch f d .e e o Poder Executivo;

I~ - o julgamento dos atos e das contas dos administrado
res e demais responsáveis por bens e valores públicos, de todos
os Poderes, órgãos e entidades de direito público ou privado da
Administração direta e indireta, inclusive fundaçõ~s e sociedades
civis instituídas ou mantidas pelo Poder Público Federal;

a

aux'ílioo

- Da Fiscalização Financeira, Orçamentária e PatrimonialSeção

Art. 14. O controle externo será exercido com
do Tribunal de Contas da União e compreenderá:

2 - Os créditos adicionais, que se constituem em alterações]
f lei orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional, são apreciados
também por várias comissões das duas Casas, separadamente, fragmentan
do, a~~~~ mais, zv:ynhecimento do todo!prcamentárin.11

3 - A fiscalização e o acompanhamento das ações do Governo"
que devem estár consubstanciadas no Orçamento, bem como o.próprio pro
cesso de análise relativo às contas do Executivo, estão dispersos em'
~omissões que não participaram da aprovação do Orçamento. Este hiatã di
ficul ta, evidente...ente, o acompaphamento e a própria análise dos resu.!
tad~s obtidos e expressos nas contas dO,Chefe do Governo.

Na forma proposta, durante o mandato de 2 (dois) anos, a Co
missão Mista de Orçamento ter' oportunidade ~e, no primeiro ano, exa
minar as contas do exercício anterior,enquanto acompanha e fiscaliza o
presente ~xercício. Com base nessa experiência, estuda ainda n~ mes
mo período, o orçamento do ano seguinte.

No segundo ano, o processo se repete, ácrescido, agora, de,
informações anteriores que instrumentalizarão a Comissãó Mista 'para o
,~ercício pleno de suas funções. Dessa forma, participará integralmen
te'das três fases do processo orçamentário: preparação (projeto de
lei) execução (acompanhamento e fiscalização) e análise prospectiva
dos resultados (balanço ou tomada de contas). .

Ca~e~embrar que essa participação ainda abrange a análise e
a aprovação dos Planos de longo, médio ou curto ~razos, submetidos à

apreciação do Congresso e que são opéracionalizados por orçamentos, e
das alterações dos mesmos que, certamente, serãô feitas com maior pro
priedaile.

Assembléia Nacional Constituinte, em 01 de junho de- 1987.

§ 12 O exercício do controle externo será disciplinado em
lei de iniciativa do Tribunal de Contas da União ou de qualquer
das Casas do Congresso Nacional e compreenderá todas as ações do

setor público.

§ 29 Os Tribunais de Conta~ Estaduais, do Distrito Fe
deral e dos Municípios, o~ seus órgãos equivale~~es, comunicarã~

ao Tribunal de Contas da União, o re7ultado do julgamento das con
tas sob sua jurisdição, relativas às açõe~ públicas executada~ com
recuFso~ arrecadados-pela ~nião e transferido~ aos Estados, Dis
trito Federal e Municípios.

Art. 15. É obrigatória a prestação de contas por todo a
gente do Poder Público que utilize, ârrecade, guarde, gerencie ou,
por qualquer forma, administre bens e valores públicos ou quP es
tejam sob a responsabilidade do Estado.

§ 1Q O Tribunal de Contas da União prest~rá, ainda, as i~

formações que forem soli~itadas pelo Congresso Nacional sobre a
fiscalização e sobre os resultados das auditorias e inspeções re-

alizadas.

IV - a fiscalização das entidades supranacionais de cujo
capital o Poder Público participe, de forma direta ou indireta.

Ar~. 16. O lribunal de Contas da União dará parecer pré
vio, em sessenta dias, sobre as contas prestadas pelo Chefe do Po
der Executivo. O parecer subsidiará o Congresso NaFionàl quando
da apreciação conjunta das duas Casas sobre a matéria.

Vale ressaltar que a emenda em foco sugere a participação
das Comissões Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
na forma Que o Regimento Comum vier a determinar, como mecanismo que
conduz à especia~zação po~ assuntos~que, por sua/fez, levará aó conh!

cimento global das diversas Políticas Públicas, o que auxiliará na an~

lise dos a;suntos financeiros e orçamentários a elas relacionaoos.

A proposta que. ora é submeti~a exclui dispositivo hoje vigen
te, relativo à aprovação de orçamentos pelo instituto do "decurso d;
pra~o". A'alternativa apresentada leva, obrigatoriamente, a que o Con
gresso Nacional se pronuncie sobre a lei ~ meios, ano a ano, num Mori
zonte direcionado ao bem-estar social e ao desenvolvimento do Pa~s.

Finalmente, outros dispositivos são apresentados, de forma a
~ assegurar tanto a completa transparência na ação pública,como a parti

cipação do Legislativo, no exame de todos os aspectos relacionados cow
a autorização para emprego de recursos públicos,' em nome da sociedade
brasileira.

A presente. emenda procura, ainda, sanar lacunas e imperfei
1çôes vigentes, quanto à possibilidade de rejeição parcial ou total da
! matéria orçamentária, pelo Congresso, e quanto aos procedimento~ refe
; rentes â util.ízação de recursos, no caso de acontecerem rejeições t

!
i ou vetos pelo Poder Executivo a emendas in~roduzidas no Congresso. Es,
, sa preocupação é relevante, na medida que pretende não deixar recur-,
: sos sem destinaç~o ou mesmo o Pais sem um orçamento que garanta, pelo
~ menos I a manute~çãó da "máqu í na administrativa".

?
(
~

§ 22 O Tribunal comunicará, também, para os fins previs
tos em' lei, suas decisões s~bre ilegalidade de despesas e irregu

laridades de contas.

~---------------n:XTO/,ju'tlFlCAÇio--~ ~

'\
EMENOA

AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

Nos termos do art. 18 e § 22 do art. 23 do Regimento da As
sembléia Nacional Constituinte, substituam-se os a~tigos integrantes

r:-t------------- AUTOIl- ~

Senador Constituinte JOSÉ RICHA

~ . ""',,,/co.,,,io/,••co.,.. '" •
: Comissão da Oroanizacão dos Poderes e Sistema de Governo

~
~

Art. 17. O Tribunal de Contas da União, de ofício ou medi
ante provocação do Ministério Público, ou face às auditorias e
inspeções realizadas, verificada a ilegalidade de qualquer ato
suscetível de gerar despesa ou variação patrimonial, inclusive e-

'ditais, ~ontratos, nomeações e contratações de pessoal, aposenta
dorias, disponibilidades, transferências para a reserva remuner~

da, reformas e pensões, deverá:

I _ assinar prazo razoável para, que o órgão ou entidade
da administtação pública adote as providências necessárias ao e~~

to cumprimento da lei; e
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11 - sustar, se não atendido, a execução do ato impugn~

do.

§ 1º N~ hipótese de contrato, a parte que se considerar
prejudicada poderá interpor recurso, sem e fei to .suspensivo, ao Con
gresso Nacional.

11 - dentre Auditores e membros do Ministério Público ju~

to ao Tribunal, por este indicados, segundo os critérios, em am
bos os casos, de merecimentó'e de antigüidade.

§ 2º Se o Congresso Nacional, no prazo de sessenta dias,
não se pronunciar sobre o recurso previsto no parágrafo anterior,
prevalecerá a decisão do Tribunal de Contas da União.

§ 32 Ao Ministério Público Federal, independentemente do
disposto no caput deste artigo, incumbe promover as medidas judi
ciais ou extrajudiciais em defesa dos bens, interesses e servi
ços da União, bem como da legalidade dos atos administrativos pr~

ticados por seus agentes.

§ 32 Os Ministros terão as m~smas garantias, prerrogati
vas, remun~ração_e impedimentos dos M~nistros do T~ibunal Federal

de Recursos, e somente poderão aposentar-se com as vantagens dQ
cargo após cinco anos de efetivo exercício.

§ 4º Os Auditores terão, além de outras atribuições d~fi

nidas em lei, as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos
dos Ministros, cabendç-lhes substituí-los em s~as faltas e impe
dimentos.

Art. 18. Verificada a existência de irregularidades ou
abusos, o Tribunal de Contas da União aplicará aos responsáv~is

as sanções previstas em lei. Serão estabelecidas, dentre outras
cominações:

I - multa proporcional ao vulto do dano causado ao patri
mônio público; e

§ 52 O Tribunal exerce, no que couber, as atribuições pr!
vistas no artigo (115 ~a atual Constituição. Federal).

Art. 21. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se,
no que couber, à organização dos Tribunais de Contas dos Estados
e do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios e à fiscalização exercida por esses órgãos.

11 - proteger os respectivos ativos patrimoniais;

VI _ avaliar os resultados alcançados pelos administrado
res~-inclusive quanto à execução dos cdntratos e convênios.

IV _ exercer o controle das operações de crédito, avais e
garantias, bem assim dos direitos e haveres da União;

V _ acompanhar a execução dos ~rogramas de trabalho e dos

orçamentos;

§ )2 O banco central somente poderá ~perar com institui
ções financeiras, sendo-lhe vedado, porém, a elas outorgar g~ran

tia, ou acquirir títulos e valores mobiliários emitidos pelo Po
der Público, seus organismos ou empresas, sem a expressa autori
zação do Congresso Nacional.

Assembléia Nacional Constituinte, em Dl de junho de 1987.

Art. 22. O banco central, como órgão independente e autô
nomo, é o responsável pelo controle monetário.

Com r,eferência a este órgão, o qual entendemos com~ auxiliar
do Congresso ~acional, vale salientar que propusemos uma alternativa
bastante equilibrada para a composição de seu plenário, ponderando i
gualmente, os critérios políticos, técnicos e ôs relativos à experiên
cia adquirida, na indicação de seus Ministros.

§ 22 Nenhum empréstimo ou ga~to público poderá ser finan
ciado com crédito direto ou indir~td do banco c~ntral.

Disposições Gerais e Transitórias

Art. Lei complementar, d ser aprovada no prazo de cen-
to e oitenta dias após a promulgação desta Constituição, deverá es
tabelecer a estrutura, ~rganização, atribuições e forma de adminis
tração do banco central, inclusive composição e mandato de sua dir!
_toria..

JUS T I F I C A ç A O
Apresentamos proposta de alteraçdo da parte relativa à Fisca

lização Financeira e Orçamentária com O ~esmo objetivo que nos levou
a apresentar emenda na Seção do Orçamento do anteprojeto dessa Comis
são: o aprimoramento no 'exercício da ação púbiica e~ especialmente, o
fortalecimento do Congresso Nacional, mediante uma participação maior
no acompanhamento, na fiscalização e na análise da utilização de todos
os recursos públicos.

Nessa perspectiva, procuramos demonstrar uma concepção mais
abrangente com relação ao controle externo e interno e ao papel do
Poder Legislativ?, bem como, especificamente, às funções do Tribunal
de Contas da União.

Nesta emenda, introduzimos, ainda, dispositivo a ser regula
mentado por meio de lei complementar, que assegura o controle das con-
tas e dos recursos monetários a um banco central. Este órgão deverd'

: ter autonomia para exercer suas tarefas sem estar condicionado às vari
ações e injunções conjunturais da política. -

ingressos

Art. 20. O Congresso Nacional, mediante resolução, dispo
rá sobre a organização do Tribunal de Contas da União, órgão auxl
liar do Poder Legislativo.

§ 1º O Tribunal, com sede no Distrito Federal e quadro
próprio de pessoal, tem jurisdição em todo o País.

§ 22 Os Ministros do Tribunal de Contas.da União serão n~

meados pelo· Presidente da República, dentre brasileiros
maiores de trinta e cinco anos, obedecidas as seguintes condições,
aiternadamente, para cada vaga ocorrida:

I - dentre cidadãos de reputação ilibada e,notórios conh!
cimentos jurídicos, econ5micos, financeiros ou de administração
pública, após aprovada a escolha" pelo Congresso Nacional;

rão ciência ao respectivo Tribunal de contas, ou ór~ãQ equivalen
te, sob pen~ de responsabilidade solidária.

11 ~ inabilita~ão para o exercício de função, emprego ou
cargo público, inclusive' de natureza-eletiva, pelo prazo de cioco- .
a quinze anos.

Parágrafo unico. As decisões do Tribunal de Contas da Unl
ão de que' resultem imputação de débito terão eficácia de sentença
e'constituir-se-ão em título executivo.

Art. 19. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Oistrito Federal,
manterão sistema de controle interno, com finalidade de:

111 - compatibilizar o fluxo das despesas aos

realizados;

I _ criar condições indispensáveis para assegurar eficá
cia ao controle extrerno e regularidade à realização da receita e

da despesa;

Parágrâfo únic~. Os responsá~eis pelo controle interno,
ao tomarem conhecimento de qualquer irregulàridade ou abuso, da-
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~
~

tos e vinte Oeputados resguardando, o máximo possível, a proporcion~

lidade com a população, quanto aos ajustes necessários feitos para

que nenhm Estado tenha menos de oi to ou mais de oi tenta Parlamentares.

=----------------TEXTO/~uSTlflCAÇio----------------_,

Subcomissão do Poder Legislativo

Dê-se ao caput do artigo 2Q e ao seu § 2 Q, a seguinte reda

ção:
p: Dpputado GASTONE RIGHI

"Art. 2Q A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocei!

tos e oitenta e sete representantes do povo, eleitos, den

tre cidadãos maiores de vinte e um anos e no exercicio dos

= TI::lTOf.lIJ$tlflC.. tic --,

SUBCOMISS1l0 DO PODER JUDIClAAIO E 00 MINISTffiIO Pl18LICO
Substitui a Seção 11 do Capítulo l, pelo seguinte:

direitos políticos, por voto direto e secreto em cada Esta

do ou Território. liDo Tribunal Constitucional

§ 2Q O número de Deputados por Estado ou Oistrito Federal

será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmen

te à população, com os ajustes necessários para que nenhum

Estado tenha menos de oito ou mais de setenta Oeputados".

JUS T I F I C A ç 11 O

Pretendemos, com a presente emenda, manter proporcionalid~

de com a população, estabelecendo o mínimo de oito e o máximo de se

tenta parlamentares por Estado, pois, acreditamos que esses limites'

propostàs resguardam o equilíbrip da Federação.

Art. - O Tribunal Constitucional é composto de doze Minis

tros, eleitos, para um mandato de nove anos, pela Assembléia Na

cional, através de voto secreto de seus integrantes, reunidos J

em sessão especialmente convocada para tal fim, não podendo ha

ver recondução de Ministros ao. término do mandato.

§ 19 - Três dos integrantes do Tribunal Constitucional

serão escolhidos dentre os integrante; do Superior Tribunal de

Justiça; os demais serão escolhidos entre menbros do Ministério

Público ou advogados, com pelo menos 10 anos de exercício. Será

requisito geral possuir o escolhido notório e saber jurídico

reputação ilibada. Não poderá ser escolhido E~. quem esteja no

exercício de mandato executivo ou legislativo, de cargos ~e

Ministro ou Secretárro de Estado, ou tenham exercido qualquer'

dessas funções ate quatro (4) anos antes da escolha.

Conforme está disposto no anteprojeto da Subcomissão do L~

gislativo, São Pualo será duramerte prejudicado por ser mais populo

so que muitos Estados, por exemplo.

Daí nossa preocupação em apresentarmos emenda com o intui-

to de resgvardar, inclusive, o equilíbrio da Federação.

§ 29 - A renovação dos membros do Tribunal fsr-se-ã por

um terço a cada três anos.

39 - a idade limite para a investidura ê de sessenta a

nos, no máximo.

§ 49 - Os integrantes do Tribunal Constitucional ficarão'

afastados, durante o mandato, de suas atividades habituais, sem

qualquer prejuízo para a contagem de tempo de apose~tadoria

mas percebendo exclusivamente a remuneração correspondente à
qualidade de Ministro do Tribunal Constitucional.

secreto em cada Estado ou Território.

ção:

do

I - processar e julgar originariamente:

a) nos crimes políticos, o Presidente e o Vice-Presiden_

te da República, o PrimeirO-Ministro e os Ministros de Estado,

o Procurador-Geral da República e os membros da Assembléia Na
cional;

Art. - Compete ao Tribunal Constitucional:

11 - julgar em recurso ordinário os mandados de seguran

ca impetrados contra autoridades públicas sempre que fundamen

~o da impetração tenha sido a violação desta Constituicão;

b) em quaisquer crime, seus prõprios Ministros e os

Superior Tribunal de Justiça;

c) os conflitos de jurisdição entre quaisquer tr1bunais'

e entre Tribunal e juiz da primeira ínstância a ele não suboT
T

dinado, bem como entre a Justiça Federal e dos Estados.

d) O Habeas Corpus, quando o coator for o superi;r Tribu

nal de Justiça e mandado de seguranca COntra atos desse últim;
tribunal;

e) ação dir~ta de inconstitucionalidade;

f) as queixas contra omissão, ou injustificado retarda 

menta do cumprimento de imposições estabelecidas nesta Consti

tuição, por parte de qualquer autoridade püblica;

I 59 ~ Para que se estabeleca o rodízio previsto DO art!

go segundo, os primeiros integrantes do Tribunal Constitucionál

serão escolhidos, de forma a que 1/3 seja escolhido pelo peri~

do de três anos, 1/3 pelo período de seis anos e o·terceiro '

terco pelo período de nove anoS. Os escolhidos para mandato de

três e seis anos poderão ser reconduzidos, quando da primeira'

recondução, para o período normal de nove anoS.~
~

C A ç 11 OJUS T I F

§ 2Q O número de Deputados por Estado ou Distrito Federal

será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalmei!

te à população, com os ajustes necessários para que nenhm

Estado tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados"

"Art. 2Q A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocei!

tos e vinte representante~_cidadãosmaiores de dezoitoanos

e no exercício dos direitos políticos, por voto direto e

o nosso objetivo com esta emenda é reduzir o número de re

presentantes do povo de quatrocentos e oitenta e sete para quatrocei!

Dê-se ao caput do artigo 2Q e ao seu § 2Q a seguinte reda-

w.---------- PLENMIIO/cOIllISSÂO/$UBCOMISSÃO

C r('\-jsc:::Õo ""c 'a?, ..,cr!c ....o ... .."

~l~("tt;r;IUQ------- __---,

t:Constituinte RICARDO IZAR
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111 _ Julgar em recurso extraordinário as causas decidi

em única ou última instância por outros tribunais) quando'das
a decisão decorrida:

a) contrariar despositivo desta Const~tuicãoj

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei

tação orçamentária própria e global, competindo

lhe regulamenta~ sua organizaçio e funcionamen

to e prover seus cargos~ funções e serviços au

xiliares. "

federal;
c~ declarar a validade de lei ou ato do Governo que te -

oha sofrido contestação em fase desta Constituição;

d) der à constituição Federal interpretação divergente J

da que lhe tenha dado Qutro Tribunal ou o próprio Tribunal Cons

titucional.

Parágrafo único Quando o Tribunal der provimento aos

recursos de que trata o inciso 111, o acórdão declararã nula ~

e decisão recorrida, determinará o entendimento a prevalecer

quanto à parte constitucional do problema jurídi~o~ e devol

verá o processo ao Tribunal de origem, para novo ,julgamento.

IV - Fiscalizar as eleições para Presidente e Vice-Pr~

sidente da República e para o Congresso Nacional, com compe

tência recursal.

JUSTIFICATIVA

o poder normativo que o anteprojeto confere ao

Ministêrio Público retira prerrogativas do Poder Legislativo ,

e fere o princípio do ~equilfbrio dos poderes. A emenda circun,!

crevc a autonomia funcional do Ministério Público ao seu

plano interno e regulamentar, mantendo a competencia GO legis

latívo para a edição de regras quanto à sua organização, fun 

cionamento, ~riatio e extinção de cargos.

Art. - As ações diretas de inconstitucionalidade pre-

vistas no artigo anterior, inciso 1, letra 'Ie" teria por

objeto qualquer norma de lei federal ou decreto da União

e poderão ser propostas pelo Presidente da República, pelo

Primeiro-Ministro, pelo Presidente da Assembléia Nacional ,

por um décimo dos membros da Assembléia Nacional, ou pelo

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Deputado GASTONE RIGHI

...,-, 'EXTOIJt.sTlru:"':;:ic

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público

E/'iIENDA
301091-1

Art. - O Tribunal Constitucional decretará, ex offi 

cio, ou mediante convocação de qualquer in~eressado, a in 

constitucionalidade de qualquer lei federal que, em casos'

concretos tenha sido por três vezes declarada inconstituci~

nal por decisão do próprio Triburtal.

Art. - As queixas de que trata o artlgo 29, inciso 1,

letra "f", poderio ser formuladas pelo Presidente da Rep~ _

bIica, pelo Primeira-Ministro, pela direçâo nacional de

q~alquer partido político, por 1/10 dos membros da Assem"

bléia Nacional, ou por qualquer do povo.

Parágrafo único : quando julgada procedente queixa

prevista no artigo segundo, inciso I, letra uf", desta Con~

tituiçâo, a autoridade não sanar a omlssão ou o retardamen

to no prazo fixado pelo Tribunal, este declarará tal fato,

a requerimento do queixoso ou ex officio. para os fins de

aplicação da sanção polftico-constitucional correspondente.

Substitui no inciso IV, do art.5º, a expressão "editar normas" pelo
termo "promover", dando-lhe a seguinte redação:

"IV-promover a racionalização e modernização dos serviços jud!
ciais. 1t

JUSTIFICATIVA

A emenda mantém a competência administrativa própria,
no campo regulamentar interno. Evita, porém, a possibilidade de uma
interpretação ampliativa, que entregaria ao Judiciário a possibilida
de de legislar sobre variados aspectos da prestação jurisdicional, e
até mesmo, quiçá, sobre processo.

JUSTIFICATIVA

= -;-_.,Ila:'O/"'us'ul::ai;&to ,

SuaCOMISSAO 00 PODER JUDICIARIO E 08. _~IN~S~E.RIO PUBLtcO

Suprime do corpo do art. 46 o~ termos Ilcriar" e "extinguir l', e

substitui o term?s Ildispor" pelo termo "regulamentar'l, dando

ao texto a ~eguinte redação:

Art. - O Tribunal Constitucional poderá, em seu Regi-

mento Interno, deliberar sua divisão em Turmas, para o

feito do julgamento das matêrias previstas no artigo 29

inciso I, letras " e,f" Ln c-í s c 11 e inciso 111.

~
~

I - Dê-se ao § 29 do art. 359, a seguinte redação:

'lOS membros do Tribunal Superior do Trabalho serio:

- 2/~ dos Ministros magistrados nomeados pelo Presidente
da República, entre os escolhidos em lista tríplice el~

boráda pelo prdprio Tribunal;

- 1/4 entre advogados no efetivo exercício da profissão I

há mais de dez anos, eleitos pelo Conselho Federal da

O.A.ll. ;

- 1/4 de representantes do Ministério Público do traba _

lho, eleitos por colégio eleitoral composto por procura

dores do trabaiho. -

- classistas eleitos pelas diretorias de Confederações '

respectivas.

2 - Substitua-se a redação do § 39 pela seguinte redatão:

O Tribunal Superior do Trabalho terá competêncià para:

- julgaT e conciliar os dissídios profissionais que

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público

~r---------- ..L[""II.l~/CO .. Issio/StJ.cowlssic _,

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

r.r---------------- T[X'o/Jt.nlrlc:':;:ili- -,

~
~

J
)

....

Ao Ministério Público fica assegurado autonomia

"funcional. administrativa e finànceira, com do-

A criação do Tribunal Constitucional só será consequente

e eficaz, no intuito de criação de corte de alto sentido polí

tico-juridico, destinada a velar p~10 cumprimento da Constitui

tão, se os se~s membros forem escolhidos pelos representantes'

do povo brasileiro, a quem compete emendar e complementar a

Constituição.

"Art. 469

CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

,-r---------- Pl.Il .....ICl/c:O..lssio/&UIoCOlll&sio-------------,fi CD-lISSIIO DA rn~IZAÇAO OOS f'Cll:RES E SISTEW\ Ilõ GOVER/'lJ
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tenham representatividade em mais de um Estado da Federa

çao.

- mandados de segurança contra atos do TR!.

- ações rescisórias de seus Julgados e dos TRI.

JUSTIFICATIVA

~ necessar10 definir-se em âmbito constitucional a compo-'

sição do TST, a exemplo das demais Tribunais Fede~ais, assegura~

~o-se a participação dos representantes dos advogados e dos mem

bros do Minsitêrio Público do Trabalho, deixando-se ã fixação da

lei ordinária o numero de seus integrantes, para dar maior flex!

bilidade ã sua estruturacãp.

são tr~s os Poderes da Rcp~blica. Todos eles
Iguais c harm;;n,cos. logo, seus mQ~bros devem ser equiparados,
eliminando-se prlvl 1~9ios ç afastando-se\cvcntu~s suspeitas
ou prcconce i t os. .... r

Ao estabelecermos a igualdade d~ vencimentos c
vantagens entr~ 05 Membros dos tr;s poderes, t~ndo por limit~

o p~rcchido ~clo Presidente da Rep~bl iCd, estamos criando um
~i~te~a ai Icc~ça~o em pr.1nC!pIOS justos, morais e ~tICOS. Su~
meter ü fixaçao a lei ordinaria torna o ato transparente e in
censur';vc I . -

A IniciatIva do projeto de lei poderá ser de
qualquer dos poderes, mas, sua discuss;o c aprovação ter ao de
s~r p~hlicas, passando p~las duas Casas do Congresso e sujei
to ao veto do E~ccutivo.

Numa democracia, e desejável que os represen
tantes do povo sejam remunerados condignamente, gprantindo-se
suas necessidades e isentando-os de depend~ncias ou de suspe~

tas.

~c-----------------"r ..,.o/"Iu:nu':a.çie '---- ,

Sala das Ses;ões, / / __

o ~nico modo; conformarmos parâmetros, c~~cei

tuarmos principios e subordinarmo-nos a lei amplamente publi
ca, sem a aleivosia de e~ercitarmos, com exclusividade, um
direito em causa pr~pria.

~
~aJ.lISSIIO DA ffiGANlZAÇJIO OOS POCERES E 515TEHIl a: GOVE1WJ

t! CONSTITUINTE GASTONE RIGHI

1:.----------- ."I.;.ltI/CO"ISS:i.D'&U.t.~U1l1s~io .....

SUBCOMISSAO DO PODER JUOICIARIO E DO MINISTfRIO P~BLICO

Dpputado GASTONE RIGHI

Subcomissão do Pod~r Judiciário p do Ministf!õrio Público
Dá ao art. 10 a seguinte redacão:

Comissão da Organização dos Poderes p do sístena dp covemo
..,, TCJl10/.,l1:$'tI'I:"r;ic -,

..,,-- p\.t"'••IO/CC;"lsslo/cu.co.. ssic--- -,

wc--------------&.Ll'tOk

[-Dá-sp ao § 22 do art. l~, a spguintp rpdação:

"Compptp ao Podpr Lpgislativo fiscalizar p controlar a apli~

cação dos rpcursos dpstinados ao Podpr Judiciário p ao Mi
nistfrio pa~li~o, mpdiantp orgão com rpprpspntação pari~á

ria da socipdadp civil."

JUSTIFICATlVA

o tpxto pmpndado alarga os podprps do J.!:!.
diciário p do Ministfrio Público, p lhps concede autonomia fi
nancpira, spm criar os indisppnsávpis mpcanismos dp controlp ,
a cargo do Podpr Lpgislativo, mpdiantp orQão com rpprpspntação
paritária da socipdadp civil. Ao Rpgim~nto Intprno das Casas
do Congrpsso, pm tal caso, cabpria dispor sobrp a criação p fu!!
cionampnto dpssp orgpo.

"4 prestaçio da justiça seri graiuita, podendo o vencido ser

condenado nas custas e honor~rios de advogado."

JUSTIFI CATIVA

Retira-se ao te~to emendado a locuçia "salvo se

no decorrer do processo ficar demonstrada a sufici;ncia econS

mica de vencido·'.

= -'·11::nc/..US't'l::aI;Ãc --,

tJ Dpputado GASTONE RIGHÍ

SUBOOMISS~O 00 PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO PUBLICO
Acrescente-se ao te>.to const ituc i one I

te:

~
~

o seguin-

A existencia dessa norma cowplicaria o~ proces

sos, encartando neles outra discussão, sobre a suficiência eco

nâmica das partes.

A emenda, por outro lado, acrescenta regra que

deixa ao prudente critério do Juiz fixar a condenação nas ver

bas da sucumb;ncia,' Tratando-se de. reparaçio - que deve ser a

mais ampla possível - nela se incluem, alê~ das custas, as de~

pe~s feitas pelo vencedor. cbm honorários de seu advogado.

Os Ministros de Estado# os-Ministros do Supre
mo Tribunat Federal e os Membros do Congresso NaCional ter~o

os m~smos vencimentos e vantagens que serão fi~ados por lei ar
dln~ria· e não podcr~o exceder aos percebidos pelo Prcs,dcnt;
da Rep':'bJ rc e , DEPUTADO GASTONE RIGHI

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO
JUS T I F I C A T I V A ,..... 'ttX'tO/,/U$'tl'I:Al:;ÃC ~ __.

EMENDA N9 SUBCOMISSAO 00 PODER JUOICII\RIO E DO MINISTERIO Pt!SLICO

Inclua-se. onde couber:

Ouestão po [~m j ca c permanentemente causadora de
forte rcaçao na opinião p~bl ice tem sido os vencimcntos.e va~

tü9cns dos membros do Congresso Nacional~

O sistema censur~vcl, delct~rio c aViltante de
se fl~ar um baixo vencimento c se recorrer a cxp~dlcntes e ru
bricas, por vezes fictic'8S, para a obtcnç~o de rcmuneraçã~
compat;vcl ou necc~s~rla à manutenç~o dos parlam~ntarcs tem
gerado descr~dito, c~;ticas e condcnaç;o generalizadas ao le
gislativo.

É preciso por-se um paradeiro nrlsta SItuação.
O momento ~ o desta Const,tulnte.

"Art. - são proibidas, e nulas de pleno direito. deci 

sões jurisdicionais:

a) imotivadas;

b) proferidas em sessões secretas ou mediante '

votos an6ninos. t l
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f: Constituinte VICTOR FACCIONI

Não há como distinguir da mera decysào de arbí

trio a decisao imotivada, ou proferida sem garantias de~conhe

cimento. O~ireito ê ~rpcesso aberto, racional, exposto à dis

cussão. Por definição, não é jurisdicional a decisão despida

de fundamentaçãô e publicidade.

~
~

r=-.---------------- 'TtlITCl/"usTlr,c: ..,i~-------------------,

SUBCOMISSIlO DO PODER JUDICIARIO E 00 MINISTI:RIO PtjSLICO

Dá ao parágrafo único do art. 79, a seguinte redação;

"0 advogado é inviolável no exercício da profissão e no estrito

âmbito das funções advocatícias, ressalvados os casos de calü 

nia, difamação e injúria, a que se aplica apenas a imunidade

processual."
JUSTIFICATIVA

A redação proposta evita venha a se entender 

como dã ensejo o anteprojeto - que a ação de inconstituciona

lidade deva passar por uma fase previa em que, mediante repr~

sentação, seja ouvido o Promotor-Geral Federal.

)§~
W flI..U..."IO/I;.OMISsio/suacolusdO-------------,J 301100-3
C'-·-"C""om""'i..sS"'ã"lOol-\d"a'-"Q"'r~g"'an"'l"'·z~a!lCi<ã!bo!....!!d;!o"_s..!PC!od!ded!2r"'e"'s~e~S;<l,!,;·s~t"_!ema~!....=e'_Go!.1;!.v~e~rl!.no!!!... -'"

Anteproje~o da Subcomissão do Poder Executivo

Emenda nº
Dispõe sobre a nomeação e

exoneração do Primeiro Ministro.
Substitua-se o art. lI, item I, do Anteprojeto do

Poder Executivo, pelo seguinte dispositivo:

"Art. 11. .•.•••••••.••.••.•.......••.•.•...•
I - nomear e exonerar o Primeiro Ministro m~

diante o voto da Câmara dos Deputados."

JUS T I F I C A ç A O

Kão basta, como define o anteprojeto, co~unicar que o ad

vogado é indispensável ã administração da justiça~ 1 semelhanç:

do que acontece com a Magistrãtura e o Ministério Público, é
pTeciso eotar sua atividade de garantias.

Opputado GASTONE RIGHI '

';T---------- PLI:.ã.uo/cDIlIISsio/suacDIlIlssic _

CGlISSIlO DA ORGANIZAÇAO 005 PODERES E SISTEMA DE GOVERNÇJ

~
~

O Parlamento deve ter participação e responsabil!
dade quanto à nomeação e exoneração do Primeiro Ministro necessitan
do, assim, que esteja munido dos instrumentos e atribuições necessá
rias ao seu bom desempenho, indispensáveis para o sucesso do regime.

I: necessário, pois, que todo e qualquer ato de n~

meação ou exoneração do Primeiro Ministro, através do Presidente da
República, deve estar sujeito à apreciação do Parlamento que, mesmo
num regime parlamentarista misto, deve estar investido de soberania

plena.

t1Art ~ 56 - ....

=,-- Tr:XTO/.lUSTlflc..aÇ:io-----------------,

E~E!\'DA MOJ:'IFICAT"IVJ\ AO PARÁGR'FC Ú\ICC DO )l.RT. "56. ~" AntQ;:ro
ieto ja Subc~~issàc jo Pcj~r Jujici~ric e d~ ~inistéri~ Fúbli
~

r.1.----------------l'[XTO/.lUSTl'IC&ÇI.O-------------------,

SUBCOMISSIlO 00 PODER JUDICIARIO E DO MINISTI:RIO PllSLICO

Dá ao art. 39, a seguinte redação:

"Um quarto das vagas de qualquer tribunal deve seT provi

do por membros do Ministério Público e por advogados que

estejam no efetivo exercício da profissão, todos de

~otório merecimento e idoneidade mora~, com dez anos, pe

lo menos, de prática forense, fazendo~se obrigatória alte~

nincia entre as duas categorias.'1

l:J~-------F-R-A-N-C-I-S-C-O-A-M-AR~LA---------------

r:-.====,..-:=--==== PLO.t."rO/cOlllISsio/SUIlCDIlIISsio------------,
• O~ISSA~ DE CRGA~IZAÇAO DOS PODERES E SISTL~A Dr GCVER~O

EMEND~

301101·1

JUSTIFICA'UVA

A emenda alarga de 1/5 rara 1/4 a participação de advoga

dos e membros do Ministêrio Público em Tribunais. A alteração é

aconselhada tendo em vista que, como demonstra a experiÊncia, a

participação de advogados e wembros do Ministério Público plur~

liza a visão do judiciário sobre os fatos da vida.

Rarágraf~ únic~: - ~1=~lr ~ri~j?~, ~~\e~~~ s r i~~t51~j=s
n= Dr3Z= jz ~T ~,~ ~ =:r =r ~j ~r~Tul

gaçã~ i-~t3, Tr~run.i~Mr2;1~~?i~ J=:-r~ls ~ ~ S~~2 r~ eis
to Fe~3r31 c ~=s E~t3~=S ~~ ~Er~~Tb~=~, ""1. ~e ~~~2ir~, 
Rio Granje j= Sul e 53= F-~l=."

JUS T I F I C ~ T I V A:

o anteprojeto fixou obrigatoriarente a seje ~~S Tribun3is

Regionais Fejerais nas 'Capit3is oos Estajcs~

T003via é to~~s, por 1eTais con~ecija, a jificulja~e exis-

1":'1.---------------- TI:XTO/JuS1Irlr;.t.Ci.:.--- ---,

Subcomissão do Podpr Judiciário p do Minist~rio Público

Dá ao parágrafo 2, do art. 16, a seguinte redação:

p: Opputado GASTONE RIGHI

-:õ---------- PL[Nãalo/ei:lllllssio/sulr;OIUssio- _

CDMISSIlO DA ORGANIZAÇIlO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

te, quer em Recife, guer n~ Rio~ guer eT Pcrt~ Alegr~, quer er são Pau-

10 para a obtenção ~e m~rajiss, ==1 alr~s alug~éiSt pr~tle~as oe tr3nsi

to e tantos'outros.

tura, tais co~~, Olinja r Caruaru, G~r~nhur.s, ~iter5j, Duqu~ je :?xias,

~OV3 Iguaçu, Pelotas, Cano~s, Santa ~aria, C~~pinas, Sant~s, Ribeir;o

.10 Promotor Geral Federal seri ouvido nas aç5es de inconstitu

eion-aJ ida.de. u.

Preto, 8a*0 Jos~ jc Rio Preto, Presi~ente Prçjente e t~nta5 =utras.
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JUS T I F I : ~ T I V P:

11 - "a" - exerce~, 3in~~ que eT~i~p=nbili

~3=e, ~utr~' car;= ~u ~un;30 pú-"EMErmA' "
301102-0 •

DEPUTArlO FRANeISCO AMARAL
(1'------------- AUTOR

1Tl----------------TEl(TO/ olusT tf lCAÇi o - - - --,

PODER

Art. 35 § 69, letra "b"

JUDICIARIO

"os classistas, eleitos pelas diretorias das
federações respectivas, com sede ou subsede
na região."

A ~agistratura e ~ ~inistéri~ ~eveT. ser exer=ij=s, co~

Generalizaõa e justa queixa que se faz contra 3 justiça é

O anteprojeto da Subcomissão da Organização
do Poder Judiciário do Ministério Público, estabelece nesse dispositi
vo que os juizes classitas para os Tribunais regionais do trabalhõ se
rão eleitos pelas diretorias ~ sindicatos e das federações respecti-

que os serviços estão terrivel~ente atrasa~osl!

Por que se permitir então a acumulação C~~ cargos do magi~

tério ?

ves ,

DO PODER JUDICIARIO

Art.29, inciso VII: a àposentadoria com venci~ntos integrais se

ra compulsória aos setenta anos de idade ou

por invalidez comprovada e facultativa aos

trinta anos de serviço,após cinco anos de e

fetivo exercLcio na judicatura.

~ "Ll'NolfCIOlcou.uÃolsu.COMI~IJÃO----------.......,

t::'T T~XTOI,J/JST.F'ICAÇÃQ----------------_.

1il.--------------olfJTOIf---------------ê= DEPUTADO FRANCISCO AMARAL

FRANCISCO A~ARAL

L!lr--------------AUTOfl---------------,
ê

1":"I----------------TUTOlJunIFlcAçÁO-----------------,

Data Venia existe uma incoerênc~a na compo
siç,ão desse colégio eleitoral, já'que os sindicatoS são filiados ' ~

federações e haveria duplicidade de voto. Da mesma forma que os sindi
catos constituem os colégios eleitorais para a eleição dos vogais das
Juntas de Conciliação e Juigamento, e as Confederações constituem o cg

, légio eleitoral para a eleição dos ministros classitas no Tribunal Su
Périor do Trabalho, deverá cabe'r exclusivamente às federações que têm
Dedes e sub-sed~na jurisdição de cada tribunal regional, a constiui
çio dos colégios eleitorais para o preenchimento de vagas de juizes
classistas que neles ocorrerem.

I":"Ir---------- I'I.I:NÀ"IOlcQIIISsio/I'UaColllllSÃO ,

OMISS~O DE ~RG~NIZAÇÃO D=S P:~fRFS E SISTE~~ CE 3~VF~~~

E~ENDA ADITIVA AO'Art. 2~. ~o Anteprojeto ~3 Sub::oTiss5o ~o Po
"er Ju:'liillrio e do '1inistJrio Público. ~

"Art. 22 -

Ac~escente-se ux. ~isnositivo

serão também,com~ulsoriaTente, 3~osenta~os,
com venci~entos integrais, os juízes qu~
ten:3o maLs je trinta anos :le serviço, cot1'pl~

ta~em :3ez anos de exercício no xesmo car
go ou função. '

o anteprojeto da Subcomissão da Organização

do Poder Judiciario e do Ministério Público,estabelece como con

dição para a aposentadoria facultativa, trinta anos de serviço,a

pôs dez anos de efetivo exercício na judicatura

Somados O~ dois períodos,temos um tempo mí

nimo de contribuição para a aposentadoria facultativa de 40 (qu~

renta) anos, tor~andQ-a praticamente inviãvel,uma v~~ que só vai

Ocorrer muito depois dos sessenta anos de idade,se considerado

que o início da atividade só ocorre depois dos vinte anos de id~

de e que o tempo medio de vida do cidadão brasileiro está em to~

no dos 62 anos.

C~~ 3 se~uinte re-COm o n!:!: "XII

x -

L=
II-

JUSTIFICATIVA:

FRANCISCO A}IARAL

instância:

Art. 17 - Compete à Seção Especial
I - Processar e julgar originariamente e em última

Emenda à redação final do anteprojeto da SUBCOmSSÃo DA ORGANIZAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTéRIO POBLICO.

r;'T----------------TI!XTO!"USTIF'lCAÇ'O---------- _.

c 11 --]
t'...·__m_l_IS_SÃ_O_DA__O_R_GAJ_N_I_Z_A...:ÇÃ:...·_~_"_OO_"_~·_·PO_w,_'~_~_'~_'"_,;_"_~_"_~_iST==H>='="'=lS==D=E==m=VERNJ===========1 301106-2 I

o juiz, l~ta~o há ~ais :3e jez anos, no ~es~o ~

Ademais a vitali::i~ade é u n te,', rra s às vêz"es,

po:3e "propiciar arbítrios •••

Depois :3e long~ tempo nc car30, é pr6prio jo

ser humano, uma triste acomo:3ação.

- -.
cargo ou função, i~pe~e o acess~ je n=Vj~ Juízes, jifi=clt2 ~ r~n~V3-

;ão e a atualização do~ tribunais.

A ~e1ij~, cllamada expuls5rie, 3r~n~e~ ~enefí

cios trouxe ao nosso Exárcito.

c) - os mandados de segurança contra atos do Presi
dente da República. das Mesas do Congresso Nacional, do Promotor-Ge:
ral Federal, dos Tribunais, bem como os im~etrados pela União contra
atos de governos estaduais;~

-------------- "UTO":_ FRA~CISCQ A~ARAL

I":"Ir---=------- PLulJuOf COUI5SÁof t u I COUI55ÃO .,

• O~ISSÃO DE CR3ANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE~~

~
~ JUS T F I C A ç Ã O

1'::'I----------------Tl'JlTO{JUIT.F'.C...ç,;:O -,

E)lENDA: .MODIFICIIT'IVA AO ,ART. 4~........im:'iso 11, elínea "!l", ::]0

Anteprojeto ~a SUbCOTissào jo F~:3~r Ju=i=íri~ e j= ~inist~-

ri:> Público.

"Art. 42 •••

A inclusão dos mandados de segurança contra atos
dos Tribunais. na competêncla originária do Supremo Tribunal Federal,
é me~ida que se impõe para garantir o direito fundamental de todo o
ser humano a julgamento isento e imparcial 'por parte do Poder Judi
ciário e vi~a coibir que autoridade coatora se confunda com o órgão

julgador:
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mesmas vantagens do magistério mantido pela União, aplicand~"~e

o prev1sto no parágrafo anterior no caso de retorno à atividade.
§3 2_ Os que bptarem pela aposentadori~ no cargo

de professor terão direito a vencimento integral sobre o maior
saláFio pereebi~o antes da E~enda Constitucional.

JUST!&,IC;I.ÇÃO

A Emende Constitucionel de n 2 7 fora promulgada
com base no Ato Institucional n 2 5, que previa ~lsponibilidade ou
aposentadoria aos ~unidos pelos Atos Institucionais (ert.62,§12).

Os Magistrados, porque não foram punidos, não puderam ficar nem
em1disponibilidade nem ser aposentados.

Com tal medida fer1u-se a Isonomia dos duízas
com 00; demeis func10nários públicos. Estes ficam em disponiblli
dade, quando o oargo é extinto (art, ,100, parágrafo único -', da
ConBtituição).

Nas atividades adminIstratIvas, os TrIbunais, decl
dindo. podem lesar direitos individuais, não sendo jurídico ou ético
que ele pr5prio conheça e decida quest6es em que é parte ou deu cau
sa.

o parecer do eminente Relator da SUbCOml&&Jo da OI'
ganizoção do Poder Judiciirio e do Illnl.têrio PGblico, i, tmendas a
presentadas ao anteprojeto. contempla na letra "c". i nc i so r, do art.
17. os mandados de segurança contra "atos dos -demab Tribl\nais da União".

Por ocasião da v<rtação, recebeu tdl parecer, apro
vação por maioria absoluta de votos, não se registrando qualquer de~

taque no sentIdo de que fossem os atos dos Trlbunais da UnIão exclui
dos da apreciação do Supremo TrIbunal Federal.

Ao contr3rio, houve Sim, destaque do ConstItuinte,
Deputado Francisco Amaral, no sentido de que se desse redaçJo mais ~

brangente.ao dlspositivq, para estendi-lo aos demais tribunais do
país, estaduais e do Distrito Federal.

A questão posta foi considerada apenas de redação
e no entanto subtraiu-se dd apreciação do S.T.F. todos os atos e de
qualquer trlbunal.

O poder arbItrário de que gozam os tlibunOIS é mo
tivo que implica o descrédito popular. Permitlr-&e a uma d... s partes,
especialmente ã autoridade coatora, decidir questão JurIsdicional,
i contrariar princípio baSilar que informa o DIreito ~oderno, é per
mitir que se continue violentando os direitos e as garantias IndIvi
duais.

~putado FRANCISCO AMARAL
= PLENÁRIO/COMISSÃO/SU8COMISSÃO

t6OlI1ISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODEm;S E SISTE1,íA m: GOv;;;Rnd

~
~

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_

Todo julgamento será público e fundamen

JUSTIFICATIVA

Art.

FRANCISCO AMARAL )I~
DE ORGI1NI;~~Â..~/;~~·;~~~;;S-E-S-I-S-T-.-D-E-G-O-VE-~R-~-IO-1 301109-7 I

Deputado

tado.

É do costume de todas as Constituições e Leis

Fundamentais que este principio fique ínsito no Título do Poder

Judiciário. Algumas correntes metodológicas preconizam que tal

princípio deva constituir o quadro das garantias do individuo.

No entanto é conveniente que este ordenamento fi

que entre os princípios 'norteadores do Poder Judiciário, porque so

mente a ele caberá julgar, tendo a Constituição escoimado outros

tipos de julgamento.

[Ir DO PODER JUDIeI ARIÔUTO/oIUSTIFICAÇio

Aditivo ao Inclso II do art. 42:

ê!!.iriSSÁO

lesões a direi
Tribunal, sejam

O princípio do contradit5rio, da Igualdade das par
tes perante o JplicJdor da lei, tem como corolario "- l"~arCldlldade

deste, não sendo lícito e moral julga~ quem pratIcou o ato lesivo.
O recurso constitucional, ordináriO ou extraordi

narlO ; incapaz de afastar a humilhação do lesado e o seu cons
trangimento, de n"- prImeira rase, submeter-se ao julgamento por par
te da própria autoridade coatora. O remédio heróico é ineficaz, por
que assim, perde a sua característica fundamental, de pronto atendi
mento, de pronto socorro.

Esta questão fundamental está reconheCida e conte!!!
pIada, quando neste mesmo artigo trata da questão da ilberdade de lo
comoção. Assim é que se acomete ã competênCia originária do S.T.r. ~

"Habeas Corpus", quando coator ou paciente for Tribunal, 'nos termos
da letra "b", Inc. I, do referido artigo 17.

Imp6e-se, inafastavelmente, que as
certo individual,' quando o coator for o
apreCIação da Corte Suprema.

Vale salientar que reconhecendo-se as r"-zões aqui
expostas e amparando-se a lesão a direito individual medIante a ga
rantia do uso do remédio heróico, Mandado de Segurança, a situação
se fechará harmônica com os termos consignados na redação do antepr~

jeto elaborado pela Subcomissão de Direitos e GarantIas Individuals.

to líquido e
.subme t.í das ã

A P O r O

~ TUTO/JUSTIFICAÇAO'-------------------,

Incluir nàs DISFOSICÕES TRANSIT6RIAS: DO PODER JUDICI-ARIO
Art. Os magistrados. que perderam o cargo de

professor da rede oficial de ensino, em virtude da Emenda Consti
tucional n 2 7 de 13 de abril de 1977, poderão averbar as vanta_
gens do cargo de magistério no cargo de juiz.

§12_ Na bipóteo;e de volter a lecionar, ~"i'terao

prefer~ncia na contratação que ~erá feita no final da carreira,
computando-se o período de afastamento COmO de efetivo exercício.

§2 2_ Os magistrados que perderam o cargo de pr~

rassor da rede part~eular, pelo masmo motivo, poderão averbar as

~-------------AUTOIt--------------li]
[ Y Deputado FRI\NCISCO I\MI\RI\L
~~ .LEHÁItIO/CONlsslo/sUICOllll:JSÃO----------,

'/Comissão de Organização dos Podere~ e Sist.deGovarno

~
~

à.- omissis
b- omissis
c- omissis

d- julgar ações sobre atos de que partic~para

em decisão administrativa.

JUSTIFICATIVA

Após a Lei Orgânica da Magistratura Nacional ~s

juIies passaram a julgar Mandados de Segurança oontra seus próprios
atos. Tal atitude constitui aberração, já que o poder conhecimen
~o dos atos cabe a apenas uma pessoa. A técnica do recurso não re- 
solve, porque os mesmos são formais e a li~ítação em sua propos~tú

ra enseja a que se pratique injustiça nos órgãos encarregados de

ministrá-la.
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=---------------TElCTO/JUSTlfICAÇio---r----------- ~

Suprima-se a expressão "salvo o magistério" da letra a, item
11 do art. 4 9 do anteprojeto que resultou do parecer do Relator da
Subcomissão III-c.

fi AUTOll

r= SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
J I"LENARIO/co,",'SSAO/SUICOMISSÃO

tJ COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE mVERJ

~
~

JUSTI FI CAÇÃO

A inovação que se pretende dar ao sistema~e no~eação dos
JU1zes do Tribunal de Contas é muito importante e urgente. Impõe-se
a imediata renovação dos seus quadros, nada impedindo a nomeaçio de
alguns ou de todos atuais ocupantes que preencham os novos requisitos
impostos. O ônus pela even\ual indenização aos atuais titulares se
rá sempre menor do que a manutenção do sistema reconhecidamente ine
ficiente.

JUSTI FI CAÇÃO

A permissão para magistrados e outro~ servidores públicos exer
cerem cumulativamente o cargo-de professor público ou privada_ pro
vém de uma prática nociva para o magistério. g uma resultante do de~
prezo com que a profissão de professor é tratada: g uma segunda p~~

fissão. g uma profissão de segunda categoria que pode perfeitamente
ser exercida por um magistrado sobrecarregado de serviço e de outras
responsabilidades. O magistério tem que ser respeitado como profis
são de primeira classe; mais importante até do que de JUiz,Ministro~
Senador ou Deputado. O professor merece é remuneração condigna e co~

dições para o exercício em tempo integral de sua nobre missão. Por
que se concede ao professor direito ã aposentadoria com 25 anos de
serviço? Presume-se que isto ocorre por ser árduo o seu trabalho, co
mo árduo deve ser o trabalho do magistrado. Acumular encargos árduo~
não nos parece lógico.

Sala das Sessões,

..UTOIt--------------,§-
C:SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO J ~

I'LIEHiR10/COJ.l"SiO/SUIlCOl,lISdO----------

J
301113-5

tJCOMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE1>IA DE GOVERNO _
=------ TEXTO/.,luSTlfIC.çb ~--_---..,

Ao art. 8 9 do anteprojeto proposto pela Subcomissão da Organi
zação do Poder Judiciário e do Ministério Público (III-c), será dada
a seguinte redação:

"Art. 8 9 - A realização da Justiça é dever do Poder Público e
da Comunidade. O acesso ao Poder Judiciário é direito de todos os
brasileiros.

Sala das Sessões,

li] AUTOR

[-SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

=---------------TEXT01JUSTIFlcAÇiO-------------------t

§ 19 - A ,assistência judiciária a carentes será prestada gr!
tuitamente por advogado designado e pago pela Ordem dos Advogados do
Brasil, que poderá firmar convênios com a União, Estado e Município'
na forma que a lei determinar.

§ 29 - Os membros do Ministério Público atuarão supletivamente
na assistência a carente até que seja, atendida, em cada município ou
comaré"a, o disposto no parágrafo anterior."

!T=.,- TEXTO/JUSTIFICAÇio 1

Sala das Sessões,

JUSTIFICAÇÃO

PoderAo item XI do art. 18 do anteprojeto da Subcomissão do
Legislativo, dê-se a seguinte redação:

O sistema de assistência judiciária gratuita é ineficiente e
injusto. Ineficiente para o assistido e injusto para o patrono. O ca
rente tem direito a defensor da mesma categoria do advogado da parte
contrária, e somente a OAB tem condições de disigná-lo. O ônus do p!
gamento dos honorários deverá ser suportado pelo órgão que detém o
monopólio da atividade-profissional.

_
--'-- ]J I 3OEMEI'IIMt -t t • ~ 1\,...- PLf:HÁRIO/COIIlSSÃO/SU!\Cow.SSÃo 4 _ ....

tJ ffi\fISSÃÕ DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTFk!A DE CIlVERNO

e: SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO

Sala das Sessões,

JUSTIFICAÇÃO

Suprima-se o item 11 do art. 14 do anteprojeto apresentado p~

la Subcomissão do Poder Legislativo (III-a)

Não foi feliz o anteprojeto ao permitir a cumulação das funções

do parlamentar com o exercício do magistéri? púb11co ou privado. E~

fendemos que a profissão de professor deve ser valorizada e nãõ tida
como o segundo emprego, como de há muito vem sendo considerada no
Brasil. O argumento de que o professor, exercendo outra profissão, '
tem oportunidade de aperfeiçoar-se não nos parece procedente. O ape~

feiçoamento poderá ser feito por outra forma, desde que o professor
tenha remuneração compatível. O que não se pode admitir é que qual
quer outro profissional possa ~xercer, sem prejuízo do ensino, o m~

gistério. Sem menosprezar a importância das outras profissões, ao
professor é que deve ser lícito, eventualmente, freqUentar áreas de
outras at Lvi.dade s para aperfeiçoamento. Por que o Deputado ou Senador
pode ser empregado de Universidade do Go~erno oudé.Colégio particular

é' não pode ter outro cargo, função ou emprego?

"tomar o depoimento de qualquer cidadão ou autoridade':

=---------------TEXTO/JUSTIFIOAÇio----------------I

"§7 9 - Este dispositivo constitucional começará a vigorar
90 (noventa dias) após a promufgação da Constituição. admitida a elei
ção dos atuais titulares dos Tribunais".

o §79 do art. 38 do anteprojeto da Subcomissão do
Legislativo (III,a) passark a ter a se~uinte redação:

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões,

A emenda substitutiva emprega o verbo tomar em lugar de~
~. A solicitação tem sido um expediente freqUentemente não atendi
do. Solicitar não é prerrogativa de um~ entidade, mas de qualquer pe~

soa. O que as Comissões devem e podem é tomar os depoimentos. A fo~

ma de intimação das pessoas a serem ouvidas e as cominàções pelo de~

respeito ã solicitação ou intimações serão objetos de outro dispos!
tivo. O que não convém é a Constituição estabelecer dispositivo in~

cuo.

Poder

~,
~J

PLENA"IO/cON\Ssio/sUbCOMISSÃO -..,. -,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISIDIA DE GOVERNO)

-------------I.UTOR----- _

tJ SENADOR CONSTITUINTE RONAN TITO
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r::"I~~~~~~--------- TEXTO/ ..USTIf'IC..ÇÃO'---------------~

tJLUCIA VANIA ABRAO COSTA lares
forma

b) As questões fundiárias em terras ou terrenos partic~

também para fins de desapropriação por interesse social ou re
agrária

c) Questões relativas às terras indígenas

J
No art. 92 , capit. dar a seguinte redação :
Art. 92 - Os Estados instalarão, no prazo de trezentos

e sessenta dias , juizados especiais municipais ou distritais,provi 
dos por juízes togados , com competência cível o criminal , particip~

ção popular de primeira, em sua fase conciliatória.
Parágrafo 12 - ( texto do parágrafo único que será rem~

nerado )
Parágrafo 22 - As questoes criminais da competência des

ses juizados serão definidas em lei federal, no prazo de ~ento e oi 
tenta dias .

JUSTIFICATIVA

O aumento de Justiças Especializadas no Brasil,simples
mente criará novas discussões quanto a fixação de competência , com
naturais prejuízos para a efetiva entrega da prestação jurisdicional .
Basta que, na regulamentação própria dos concursos para a Justiça Fede.
ral , haja indicação de disciplinas que interessam ao Direito Agrário,
com opção prévia dos candidatos para inclusão em tal área. Hoje, gran-.
de par~e do tempo do Tribunal Federal de Recursos está sendo consumido.
na decisão dos conflitos positivos ouregotivos d3~,Êm prejuízO ca d3cisã:J.

rreritária ansi rresra.1'uTmtar a diversif~ d3 iXIlÇEtência é, simplesmente , incremen
tar as discussoes que lhe dizem respeito, sem qualquer proveito para
a agilização da Justiça .

JUSTIFICATIVA:
A redação como se encontra,pode levar à equivocadg in 

terpretação de que tais juizados, em sua~ civil, atendem ape
nas ao processo de execução porque a referência julgamento,não está ,
obrigatoriamente limitada ao processo de conhecimento , já que ques 
tões do processo cautelar e até mesmo os Embargos à Execução são obje

'to de julgamento -

Cf IICIA VANIA ABRAn cnSID

12.1

Na letra "a" do inciso II do art. 42 ,.dar a seguinte re

~UCIA VANIA ABRAO COSTA

dação :

a) - exercer, ainda que em disponibilidade , outro cargo
ou ~unção pública., salvo O Magistério,em que não se inclua qualquer I

atividade diretiva
""" TEXTONUSTlf'ICAÇlo --.

Eliminar a letra "b" do inciso 111 do art. 52

JUSTIFICATIVA
Não faz sentidq que seja privativd dos Tribunais a ini 

eiativa de leis em matéria processual , porque isso inibiria sobremodo
o desenvolvimento das regras do processo .Ademais , a exclusividade de
tal iniciativa criaria um sistema.de auto-proteção ao judiciário porquE
passaria a ser, autor e aplicador das normas process~ais e nessa hipó
tese, se auto-preservaria das providências que não lhes fossem.conve 
nientes,' mormente aquelas -que visam a celeridade processual.

Ademais , outros setores da vida jurídicà também podem '
contribuir para o aprimoramento das normas processuais ,não sendo ra 
zoável que apenas o Judiciário possa dispor de tal prerrogativa.

JUSTIFICATIVA:
É válido que os Magistrados possam colaborar com a educ~

ção brasileira, mas não devem eles assumir qualq~er cargo de adminis 
tração escolar, por mais modesto que seja, porque a distribuição da
justiça não deve sofrer constrangimento e tampouco concorrência 70m o~

tras funçcãs •

CLUCIA VANIA ABRAO COSTA

No artigo 32 , dar a seguinte redação :
Art. ~2 - Nos Tribunais Estaduais e Regionais,reservar

se-à um quinto dos.lugares para membros do Ministério Público, com
mais de dez anos de carreira e um quinto para advogados de notório
saber jurídico e reputação ilibada,com mais de dez anos de experiên 
cia profissional ,escolhidos pelas respectivas classes em lista sext~

pIa , par~ indicação em lista tríplice pelo respectivo Poder Legisla
tivo competente e nomeação pelo Chefe do Poder Executivo ;

EMENDA
301117-8

ao~
í~O~SSjjBUD§~~·.,."e"-..,.--.".-""""'......,="".,zr-",~

JUDíCIARIO E DO M. PUBLICO

'lUCIA VANIA ABRAO COSTA
~ AUtOl'l----------------,

""' TLXTO/olUSTIFICAÇio------------------,

Art. 12 - O PODER JUDICIÁRIO é exercido pelos seguintes
órgíThs

I - Supremo Tribunal Federal;
11- Tribunais e Juízes Federais
III-Tribunais e Juízes Eleitorais;
IV- Tribunais e Juízes do Trabalho;
V - Tribunal e Juízes Militares;
VI- Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal

e Territórios

Em decorrência da exclusão dos TRIBUNAIS E JUíZES ~GRA~

RIOS, acrescentar, no art. 23 :

inciso XII - Por varas especializadas, a titulo gratu!

JUSTIFICATIVA :
A composlçao dos Tribunais Brasileiros deve se fazer de

modo a representar as diversas linhas do pensamento jurídico que in 
ter ferem na distribuição da Justiça. De tal sorte, co~o está a reda 
ção atual ,Ministério Público e Advogados terão, individualizadamente,
apenas um décimo de participação em tais órgãos colegiados , o que é

muito poucp, dada a significação de ta1s classes .É significativo que
haja um quinto mesmo de Promotores e um quinto de advogados , ficando
os tres quintos restantes para o quadro de carreira da magistratura.
Assim, sem dúvida , acontecerá uma abertura maior do pensamento jurí
dico na distribuição da Justiça ;

to :
a) As causas originadas de discriminação e titulação de

~~rras( , inéiuindo as devolutas ;

.....
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EMEI'IDA
301124-1

§
-

EMENDA
30112S-9

,- AUTOI!:--------------

JUSTIFICATIVA

plitude à discussão constitucional e maior controle da constitucionali

dade das leis , podendo a lei ordinária limitar a legitimidade da ar 
guição às leis de cada Estado da Secional e às leis Federais ficariam'
reservadas ao Conselho Federal por iniciativa própria ou motivado pelos
Conselhos Secionais. OsCcrre.Ih:6 9;cierais d3 em sã:J,via de regra,qxilitiros contribui
riam com uma análise jurídica das questões .

A inclusão dos Conselhos Secionais da OAB dará maior am-

No art. 18 dar a seguinte redação :
Art. 18 São órgãos da Justiça Federa~

I - Tribunais Regionais Federais
11 - Juízes Federais

JUSTIFICATIVA:

No parágrafo 29 do art. 16 , dar a seguinte redação :
§ 22 - o Promotor Geral Federal deverá ser previamente

ouvido nas representaçoes por inconstitucionalidade, não lhe assistin

do direito de veto à ação

O hábito atual de que o Procurador Geral da República
tem total disposição das arguiçoes de inconstitucionalidade , poderá I

levar a interpretações futuras que lhe dê prerrogativas de obstruir
tal discussão judicial. De consequência , é salutar que fique claro que
O mesmo pode apenas emitir juízo quanto à matéria, não podendo obstru
ir-lhe a discussão .

Em consequência da eliminação do Tribunal Superior
Federal , fica eliminado o art. 19 e os demais deverão ser remune
rados

JUSTIFICATIVA:
Não há qualquer sentido na criação , ou tranformação

do Tribunal Federal de Recursos em Tribunal Superior Federal, já que
tal providência não prestará qualquer serviço útil à Justiça Federal
não especializada, ao contrário , torná-Ia-á ainda mais complicada '
com a sua transformação , como na Trabalhista na sistemática atual ,
numa Justiça de quatro instâncias, já que diversas quest~es poderão'
ir ao S.T.F .. A redação, como está, apresenta apenas uma acomoda
ção aos Ministros do Tribunal Federal de Recursos que não querem se
ver transformados em Juízes de Tribunal Regional Federal.Então que I

fiquem em disponibilidade. A Justiça Brasileira não pode ser trans 
formada em cabide de empregos de altas remunerações. A proposta,como
está, somente atrapalha, a não ser aos Ministros do TFR que terão '
seus empregos garantidos e melhorados .Não é possível que não se en- ,
tenda que a necessidade da distribuição da Justiça é bem maior do que
a manutenção de certos privilégios .

A competência será distribuida entre os Tribunais Re
gionais Federais .

PlUCIA VANIA ABRAO COSTA

t:LUCIA VANIA ABRAO COSTA

ttUCIA VANIA ABRAO COSTA

EMEI'IDA
301121·6,

'8EMEI'IDA
301126-8

TUTO'oIUSTlflcAlf;tO----------------l

_____________ AUTOR'--------------

,-------------AUTOR'--------------

,-------------AUTOIl--------- ~

JUSTIFICATIVA :

d) - No caso de merecimento , disporá a lei sobre a ~

doção de cr~térios objetivos para sua aferição, dentre as quais a po~

tualidade e a qualidade na prestação jurisd~onal , podendo levar '
em conta a frequência e a aprovação em cursos de aperfeiçoamento n~

Esc~la da Magistratura de cada Estado ;

Na letra "d" do inciso 11 do art. 29 , dar a seguinte

No inciso IX do art. 29 , dar a seguinte redação :
IX - Em, caso de mudança da sede da Comarca,será facult~

do ao Juíz remover-se para ela ou para outra de igual entrância .
JUSTIFICATIVA :

Não há,qualquer sentido que se permita a inatividade- re
munerada a um certo magistrado , em casos que tais . A pretendida ~i~

ponibilidade com vencimentos integrais é uma postura imoral que aten
ta contra a seriedade da administração e com nenhum proveito para a
Magistratura como instituição. As garantias da Magistratur~devem as
segurar-lhe o efetivo trabalho e a necessária independência, deixar,
maglstrados inativos , com remuneração integral e benefícios tantos '
não instrumentali~a a Magi~tratura Nacional . Ademais , ninguém vai '
mudar um município simplesmente para criar problemas com o seu Juíz.
A maioria desses casos decorre de necessidade premente , de interesse
coletivo e social para o que todos os cidadãos devem contribuir,mesmo
que magistrado.

redação :

A Magistratura , na sistemática atual e na proposta I,
constitucional sob análise, conta cn~ dois sistemas de promoção, se~

do um deles por antiguidade e outro por mere~imento .Neste do mereci
mento , é indispensável que se valorize a qualidade da prestação dos
serviços jurisdicionais, que deve ser analizado na forma que a lei
dispuser , pelo órgão a que competirá a formação das listas promoci~

nais . É necessário que desde a Constituição , haja~ critérios e mé
todos que estimulem a boa entrega do pedido jurisdicional .

As mudanças na cúpula do Judiciário quase nada vale
rão porque .a enorme massa de questoes judiciais não passam de segun
da instância Os atuais critérios de promoção por merecimento são '
todos de cunho subjetivo e nem sempre valorizam o magistrado traba 
lhador que se preocupa com a qualidade de seus atos .

No parágrafo 19 do art. 16 , dar a seguinte redação :

§ 19 - São partes legítimas para propor a ação de incon~

tÚucionalidade, o Presidente da República, .as Mesas do Senado Federal

da Câmara dos Deputados, das Assembléias LegislatiVaS Estaduais e das'

Câmaras Municipais, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça ,

os Conselhos Federal e Secional da OAB , os partidos políticos devida

mente registrados e os Promotores Gerais

etUCIA VANIA ABRAO COSTA

(lUCIA VANIA ABRAO COSTA

f{UCIA VANIA ABRAO COSTA
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No art. 20 dar a seguinte redação :
Art. 20 - A competência do Tribunal Superior Federal

deve ser distribuída aos Tribunais Regionais Federais, nos limites'
pa competên~ia territorial de cada um deles .

til/elA VANIA ARRA~ COSIA
pLEN"R10/COI.lISSÃO/SUIlCOMISSÃO ~ 1

~a. !)Os /01)&1# e .srsr: e: ótJt/etJ»)

~
~

JUSTIFICATIVA:
Não faz sentido que as questões que tenham (undo p~

cuniário passam ter a sua competência modificada e que outras não a
tenham. Ademais, será muito difícil a discussão quanto ao conteúdo'
das questões , porque o efeito econômico pode ser imediato ou remoto,
com~ np~ casos de tempos de ser~iços para a aposentadoria A defini
ção objetiva é a m~lhor solução' para o caso em pauta

A criação de Tribunais R~onais Federais , poderá me
lhorar substancialmente a distribuição da Justiça na competência Fed~

ral não especializada . É uma tradicional reinvidicação dos advogados
e dos Magistrados de primeira instância daquela área jud1cial e'até •
res mo dos cidadãos comuns que precisam do Judiciário e têm na Justiça
Federal uma das mais emperradas do País . A disponibilidade remunerada
dos Ministros do atual IFR se justifica porque, ao menos em termos de
nomeclatura , terão reduzidas as prerrogativas e limitada a competên
cia territorial.

No art. 21 , dar a seguinte redaçãD :
Art. 21 - Serão instalados , em trezentos e sessenta

dias, cinco Tribunais Region~is Federais, cuja jurisdição e competên
cia serão definidas em lei , observado no que couber , o Capítulo
das Disposiçoes Gerais, com as seguintes modificaçoes :

Parágra fo único do art. 21' ) - Aos atuais Ministros
do Tribunal Federal de Recursos, será admitido optar entre as vagas'
dos Tribunais Regionais Federais e a disponibilidade remunerada
JUSTIFICATIVA : EJ' EMEJmA

301131-3

Na seção VIr -"Excluí~la "

Não se criando a Justiça Agrária , não há como
reservar-lhe competência

JUSTIFICATIVA :

Não sendo criado o Tribunal S~perior Federal , não
há como atribuir-lhe competência .

No inciso 11 do art. 26 dar a seguinte redação:
11 - de Juiz F~deral e , havendo mais de um , do qu~

for' escolhido pelo Tribunal Regional Federal .

JUSTIFICATIVA :

\lO"" """ ''''O "O'" J r- ...... I
PLENÃRIO/cOLllSSÃo/cUICOlollSSÃO d 301130-~

[-Df{) ís Wi oea. ã(),5 fb)). e- 5 1ST. t9f;-OiQr/8l2/1J_ q
.5-,,' - ~- 1- '''hà-e.'-R. .::s--ld. -e-oo f()\'\). P.Ibl.i<.-c
~n eO"t'ü\~§j,Sri2-2 c!o ,-l TUTO/JUSTIFICAÇAO==-=-'-"'--'-"==='"-------,

PlIICTA vl\Nm ABRAO COSTA

~
~

iJ
l lUCIA VANIA ARRAO COSTA

tt lICIA VANIA ABRAO COSTA

ti !JCIA VANIA ABRAO COSTA 1-1f 30112~~

agrária 11

inútil .

No inciso I do art. 42 , excluir a referência " e
porque não havendo Justiça Agrária , a referência torna-se

No item I do art. 23 , retirar a referência final
" e a do Trabalho "
JUSTIFICATIVA

A Justica Federal , com a criação dos Tribunais '
Regionais Federais, deverá ter maior desenvoltura e , de'consequê~

cia , não pre~isa ser diminui do o elenco de sua competência jurisd!
cional quanto a matérias . Somente agora estão se assentando os cr!
térios de competência. Modificá-los é reiniciar toda uma formação'

-,
doutrinária e jurisprudencial, com graves sacrifícios para todos.

Cf lJCIA VANIA ARRAO COSIA

i5T f}é GOl/.
f'u b(,,0:=>

No parágrafo 19 do art. 47 , dar'a s~guinte redação

tLUCIA VANIA ARRAO COSTA

§ 19 - " Os Juízes toga'dos da Justiça Militar Esta
dual serão integrados na Justiça Estadual comum, na Capital do Estado,
em terceira entrância , valendo o tempo de serviço e a produtividade I

para todos os efeitos , inclusive promocionais .

JUSTIFICATIVA :

No parágrafo 39 do art. 23 , dar a seguinte redação i
§ 39 - Serão processadas e julgadas na Justiça Est~

dual , no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as dausas '
em que for parte qualquer instituição de previdência social, sempre •
que a comarca não seja sede de vara do Juízo Federal. O reéurso que
couber ,deverá sen intérposto para o Tribunal competente .

Não faz sentido que num País tão carente como o Br2
sil , haja disponibilidade remunerada, sem qualquer justificativa real
mente válida .
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dação :

No parágrafo segundo do art. 47 , dat a seguinte r e-

serão elei
quarenta
maioria

Artigo S9 - O mandato do Presidente da República e do
Vice~presidente da República é de cinco anos, permitida a reeleJção
por mais um mandato.

O Presidente e o Vice-Presidente da República
tós, em todo pais, por sufrágio universal di~eto e secreto,
e cinco dias antes do termo do mandato oresidencial oor
absoluta de votos, excluídso os em branco e nulos. .

§ único - Não alcançada a ~aioria absoluta, renovar-
-se-á, até trinta dias depois, a eleição direta, ã qual somente ood~
rão concorrer os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito
o que obtiver a maioria dos votos, excluídos os em brancos e os nulos~

O início do mandato do Presidente e do Vice-Presidente
coincidirá com o do ano civil.

JUSTIFICAÇÃO

O mandato de cinco anos para a Presidência da Reoública
se justifica pelo fato de ser uma tradlção republicana, e permltir a
não coincidência de eleições presidenciais COm eleição de âmbito esta
dual e/ou municipal a não ser evehtualmente. -

A não coincidência dessas eleições se faz mister, para
que fatores regionais e locais não exerçam influência no todo maior
que é o País.

O sufrágio direto e universal é conquista inalienável e
a maioria absoluta é norma inquestionável para evitarmos crises polí
ticas, resultantes de governos minoritários.

A instituição da data de 19 de janeiro para o início do
mandato presidencial visa impedir a manipulação do orçamento, trazen
do sérias dificuldades ao pres~dente ent~an~e.· -

J
PLENÀRIO/COI.IISSÁO/SUBCOr.lISSÃO J

J)o~ PEYM?I'2QA e V/5. 1:[ 0>0\l

,---------------"'UTOR-------------

Não há motivo para que se estabeleça a disponibili-i
dade de força viva de trabalho , num País tão carente como o Brasil , 1
entretanto, como não contribuiram para a situação a que serão sUbmet~

dos , devem ter ressalvadas as condiçoes funcionais que já alcançaram,
por méritos próprios .

§ 22 - Os Juízes Militares da Justiça Militar dos
Estados serão absorvidos em funçoes compatíveis com a 'formação profis-,

sional , respeitadas as prerrogativas vencimentais e o domicílio fun 
cional •
JUSTIFICATIVA :

tt lIeIA VANIA ABRAO COSTA

~_---------------i'U

No art.
Art. 34

tbEPUTADO MAUR!CIO NASSER

JUSTrFICAÇÃO

"!!J,.,---------------- TEXTOT.íuSTIFICAÇAO

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como item III do artigo 20 do projeto da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, o que se
segue:

IIr - Por não comEarecimento, sem causa justificada, em
cada sessão legislativa anual, a terça parte das seSSões da Câmara a
qu~ pertencer, por atos de corrupção ativa e passiva, por filiar-se
a partido est~pendiado com dinheiro de outro país, por servir a in
teresses estrangeiros, contrários ao interesse nacional, por atentar
contra o Estado do Brasil e suas instituições, ocorrerá aperda do man
dato eletivo em decisão do Supremo Tribunal Federal, através de ação
popular.

O Senado e o Deputado, no desempenho do mandato, se co
locam ao, inteiro serviço do povo, não se justificando, assim a sUa
omissão aos trabalhos legislativos da Câmara a que pertencer, salvo
as exceções previstas em lei. Não se pode utilizar o mandato para en
riquecimento ilícito e obtenção de favorecimento abusivos e imorais ~
Partido estipendiado com dinheiro de outro país é partido a serviço
desse 6utro país. Contrariar o interesse nacional, por defesa de inte
resses estrangeirds, é trair o povo brasileiro. Comete crime de le
sa-pátria quem atenta contra integridade do Estado do Brasil e de seu
território, buscando fragmentá-lo, para satisfazer aos objetivos da
cobiça internacional. Quem age, desse modo torna-se indigno e celera
do, e o povo terá o direito.até como medida de auto-defesa, de exigir
da Justiça a cassação do mandato inadvertidamente concedido.

34 , dar a seguinte redação :
São órgãos da Justiça do Trabalho
I - Tribunais Regionais do Trabalho

11 - Juntas de Conciliação e Julgamento
§ 12 - ( art. 34 ) Aos atuais Ministros do Tribunal

Superior do Trabalho , será admitido optar entre as vagas dos Tribunai~

Regionais do Trabalho e a disponibilidade remunerada .

A disponibilidade remunerada dos Ministros do atual '
Tribunal Superior do Trabalho se justifica porque ao menos em termos d

nomeclatura terão reduzidas as prerrogativas e limitada a competência'
territorial •

JUSTIFICATIVA

J,sA.
~---------- Pl.ENARIOlcDN1SSÃOISV8CO,u11ll.7,iO-----------, 301136-4 I

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DO GOVER
- SUBCOMISSAO DO PODER LEGISLATIVO,..., TEXTO/,JUSTlf'ICllÇÃO --,

EMENDA ADITIVA

EJEMEI'IDA.

~1139-9
ão dos Poderes e Sistema de Governo

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público
Desloca o enunciado do alínea "a", do inciso I, do art.45 para o inciso II e reordena
as respecbvas alíneas, dando ao texto a seguinte apresentação:
"art.45 As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da
carreira. competindo-lhe, na defesa da ordem democrática, do interesse público, _~ da
Constituição e das l!'lis :

I - privativamente, promover inquérito para instruir ação civil pública.
II - sem exclusividade:

a) •..•.........•.••...•..•.••.....•.••.•.•.•.••...•

b) ••••••••.•.•••••••••••••.•.••••••.••••••.••••••.•

c) •.•.••••••••..•.•.•••••••.•••.••••.•.••••••.•.•••

d) .

e) •••.•.•••.•...•.•.•••...•.•.•..•...•..••...•••.•.••

f: Constituinte- GASTONE RIGHI

,-,, PJ..Cl.i.,.,JO!COlolJSSÃO/SVJlCOIlISS.iO ---,

r:-r----------------TEX10/JL:STIFICA..i.O---------------
O serviço judiciário é básico para a tranquilidade do

povo, e não deve sofrer interrupções. Tal qual o Executivo, o Poder
Judiciário deve funcionar permanentemente, visto competir-lhe a apli
cação quotidiana da lei.

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEl~ DE
SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVR,."""",,,,,. -,

EMENDA MODIFICATIVA

O Artigo 59, séção I, Capítulo do Presidente da Repúbli
ca, pa~sa a ter a seguinte redação:

Acres~ente-se, como item X do artigo 29, Capítulo Dispo
sições Gerais,do projeto da Subcomissão do Poder Judiciár~o e do Mi~
nistério Público, o abaixo:

X - O funcionamento do Poder Judiciário não se interrom
perá em razão de recesso nos Tribunais, férias forenses ou outras pa~
ralizações equivalentes.

JUSTIFICAÇÃO
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APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

PConstituinte VICTOR FACCIONI

,----- PL.ENÀA10/COI.lISSÃO!SUBCOMIS',iO-----------

t@omissãO da Organizacão do~ Poderes e Sistema de Governo

EMEND.\
301142·9

(modi fi cativa)
Dê-se, ao artigo 8º do Anteprojeto aprovado pela

Poder Executivo, a seguinte redação:
"Art. 8º Em caso de impedimento do Presidente da R~

pública, ou vacância do cargo, serão sucessivamente
chamados ao exercício da Presidêncía, o Presidente
da Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado F~

deral, o Presidente do Supremo Tribunal Federal.~ ~

Subcomissão do

A experiência demonstra que a ação penal pública não pode permanecer soba~
do Ministério Público. Essa exclusividade não fornece garantias suficientes de aplic~

ção da lei penal, e expõe o Ministério Público a pressões andesejadas , A regra do art
6º do anteprojeto também não fornece garantias suf'ac.íente , bastando lembrar as hipót~

ses em que seja curto o prazo de prescrição, e em que o indiciado seja membro do pró
prio Ministério Público. A emenda dá lugar a que, mediante previsão constituicional
legal, possa a ação penal pública ser exercida supletivamente pela cidagania, em caso
de omissão do Ministério Público.

f) .

g) promover a ação penal pública."

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o artigo 1 2 dl Seção I, do Anteprojeto da Subcomissão do

Poder Executivo.

O artigo 1 2 do Anteprojeto coloca um pressuposto absoluto

para sua manutenção: a adoção do Parlamentarismo, preconizado pelo

Relator.

JUS T I F I C A ç A O

Suprimiu-se a hipótese de Substituição no caso de
viagem ao Exterior.

Se o Presidente da República viaja para o Exterior,
ele o faz nessa qualióade (art. 2º do Anteprojeto) e com a permissão
do Congresso Nacional.

Logicamente, não deve ser substituído na Presidên
cia, pois, mesmo no Exterior, ele não está impedido de exercer sua atr!
buição de manter relações com os Estados estrangeiros (art.IO,XIII).

Ademais, o Primeiro-Ministro, como Chefe do Governo,
tendo a competência para exercer a direção superior da administração
federal (art.30, I), pode assegurar o livre exercício das ins!ituições,
em nome do Presidente da República (art.2º), pois dele recebe autorida
de (art.lº), e com o respaldo do Congresso Nacional (Art.28).

Por outro lado, nas hipóteses de impedimento e vacâ~

cia do Presidente da República se jus~ifica, na ordem de precedência p~

ra substituição, após O Presidente da Câmara, o Presidente do Senado e
o Presidente do Supremo Tribunal Federal e não o Presidente do Conselho

de Ministros, que, no caso, mesmo temporariamente acumularia a Chefia
do Governo com a Chefia do Estado.

EJEMENDA
3011-40-2

É evidente que se o sistema de Governo adotado não for o

parlamentarismo, aliás, hipótese preconizada pelas ~mendas subs~

quentes da Lavra do Autor, eis que, é defensor do Sistema Presiden

cialista misto (co-responsabilidadê com o Poder Legislativo), há

que suprimir-se o artigo em epígrafe.

~ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

iJ

""O"T---------- PLENAI'lIO/c;O...ISSÃO/SUBCOMlssio-------------,

iJ =SSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS FaJERES E SISl'EMA DE GOVÍ!RNo

Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

e: Constituinte VICTOR FACCIONI Jf -IPLENARfO/COI.l15SÁo/sU8COMISSÃO ---------,J 301141-1
r1,-·.1C:!=Offi1.~·s?s~ã!!!o~d~aU!O'frg!da!!!n"i~zr,;a!!;c"'ã!!!0!...!ldo!ds~P:.I08dll;e;!r:l;e~S~e!;L;S:Lj!,;s...t.J;em:llliJaL!ldee.JG"'OJJvlfell...InIDO'_ __.J"

,
I

"e: Constituinte VICTOR FACCIONI

Dê-se nova redação ao Art. 47 do Anteprojeto aprov~

do pela Subcomissão do Poder Executivo.

E M E N O A Nº
Dispõe sobre a exoneração do Pri

meiro Ministro.

Dê-se ao artigo 26 do Anteprojeto aprovado pela
Subcomissão do Poder Executivo a seguinte redação:

"Art. O primeiro Ministro somente poderá ser
exonerado pelo Presidente da República se a Câmara
dos Deputados der o voto de desconfiança 11 •

§ lº - Os Ministros de Estado serão exonerados pelõ
Presidente da República somente a pedido do
Primeiro Ministro, ou como resultado do voto
de desconfiança da Câmara dos Deputados.

JUS T I F I C A ç A O

Art. 47 - As Constituições dos Estados e as Leis O~

gânicas dos Municípios fixarão o sistema de Governo
. ~stâdual, e da Administração Municipal com livre

opção quanto a adaptação ao Sistema de Governo ins
tituído por esta Constituição, no prazo e na forma
que a Lei fixar, e que não poderá ser anterior ao
término do mandato dos atuais Governadores e Prefei'
tos, respectivamente. 
JUS T I F I C A ç A O

A lmposição do parâmetro de sistema de Governo Fede
ral aos Estados e Municípios fere os princípios da autonomia adminis
trativa. Deve caber aos Estados e Municípros, na elaboração das Constl
tuiçães Estaduais e das Leis Orgânicas dos Municípios decidirem livre
e autonomamente a respeiéo.

Efetuem-se as seguintes alterações no Anteprojeto lI! _

A presente Emenda objetiva atribuir redação mais
consentânea para o dispositivo focalizado, considerando a possível
adoção do regime parlamentar misto, visto que o Parlamento deve ter
grande parcela de responsabilidade e, por este motivo, deve estar d~

tado dos instrumentos e atribuições necessárias ao seu bom desempenho
e credibilidade, indispensáveis para o sucesso do regime.

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

Constituinte VICTOR FACCIONI
EMENDA
301144-5
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ao

~
L:::J

Suprime-se na Jetra 'lbll do art. 21 y a express~o contida

final "sempre-que isso for ppssível".

".- I.UTOR _

__-: -:-J't.f'.;RIOJCOI.lI"SÃo/SV!lCOIII::';;O-----------~

~i5sã~daorganizaçãodos Poderes e do

no - 3lJ82D!HSS"JSb p{) jbD6R. JVD/,r;.,( g;,Q"io--~"'--"''''----------',

l? NELTON FRIEDRICH
1) Acrescente-se ao art. 52 o seguinte inciso XII:

JUSTIFICAÇÃO

"XII -.autorizar ou vetar previamente empréstimos,

operações, acordos e obrigações externas, de qualquer

natur:za, de interesse da União, dos Estados~ do Distr~

to Federal e dos rnunicípios lI ;

2) Suprima~se o inciso IV do art. 10.

As convenções. acordadas pela União, por estados-membros,

pelo Distrito Federal ou por municípios, com pessQas ou entidades

estrangeiras, das quais resulte obrigação de qualquer natureza,

constituem, em última instâttcia, vínculo potencialmente gravoso

para todo cidadão nacional 'pois, em situação de iliquidez crít~

ca do mutuário faz-se necessária a interveniência do Tesouro N~

cional junto aos credores.

JUSTIFICATIVA

Não há razão de ser para a ressalva já que a Justiça F~G~

ral está organiza~ em toda~ as capitais do país, onde sempre

será possível a existência de advogados militantes, ou seja, de

atuação DO foro federal.

As disposições constitucionais em vigor, pertinentes

ao assunto (art. 42, IV), atribuem ao Senado Federal a competêrr

cia privativa para

~ importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é re
comendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

da Or aniza ãodos Poderes e dos

. '.To.---------------
NEl rou FRIEORICH

·0 Tribunal Superior Federal seri composto de Ministros

logados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da Repú

bli~d, após aprovada a indicação em audiência pública f

do Congresso Nacional, o número a ser fixado em lei, e

observada a ~eguinte composição.

-vtc de Hinistros escolhidos pelos Juizes dos Tribunai,s

Regionais Federais;

- l/~ de representantes de advogados no efetivo exercí

cio da profissão há mais de dez anos, e eleitos pelo

Conselho federal da O.A.B.

- 1/4 de representantes do Ministério Público Federal ,

eleitos entre seus membros.

JUSTIfICATIVA

Supri~a-se o art. 19, dando-se a seguinte redação:

r.lr---------- f'LtU;'kIOlcolo!ISS;;o/sUleOI.l~"j;o------------,

.:::.;=- ~_--_-_ T[xTO/JUSTlrlCAÇ40'--~~:!:-~==------------,

NELTOII FRIEDlUCH

O exame de a~ordos externos de qualquer natureza deve

constituir competência do Congresso Nacional, não somente pela

relevância da matéria, mas principalmente pela necessidade de sua

convalidação política e de seu controle por todo o corpo legislat~

vo da Nação.

Tal norma parece-nos conflitante com os princípios do

direito democrático, posto achar-se eivada de vício autoritário ao

restringir apenas a uma das Câmaras do Congresso Nacional e apre

ciação dessa matéria e ao condicionar a val~dade de decisão legis

lativa a manifestação do Poder Executivo Federal, além de excluir

da regra os compromissos assumidos pela União.

lI aut or i z ar empréstimos, operações ou acordos eA
ternos, de qualquer natureza, de interesse dos Est~

dos, do Distrito Federal e dos Municípios, ouvido o

Poder Executivo Federal,,1I

da Organizaçã dos Poderes e do

V VOftl)ER DjjDrG\I~~J.P.""'io----'7""""-='-- -'

r- lLcItIA,oICOU"sÃo/suaCOiCts.sÃo --,

1iI~-------------AplOA---------------

ê

1 - Suprima-se o inciso I, do art: .279, dando-se-Ihe a seguinte

redação:

(3
,.

EMENDA
301148-8

NELTON FRIEDRICH

1'111 - julgar em grau de recurso extraordinirio e em

última instância as causas decididas em única ou

última instância quando a decisão recorrida:

a) negar vigencia de Tratado ou lei federal;

Dá ao inciso 111 do art. 17 a seguinte redacão:

________ rL[PlI.I'IlO/eoulssi.o/s\JsCOIlI.sSÂO------------,

~Comissão da Organização dos Poderes e do

~ importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é

recomendada pela Ordem .dos advogados do Brasil - OAB.

Propõe-se a composiçâo do Tribunal Superior federal por

magistrados oriundos dos Tribunais Regionais Federais, repre 

santantes dos advogados e do Ministêrio Público, submetida a

aprovação ã audiência pública perante o Congresso Nacional.

.,.,- AUTOR ~

r..~--------------- TrXTOIJuSTIFICAÇÁO--;iJ.b:::.....-.:=---..,.--------,

til - as cauSas em que a Uni~h e seus 5rgios de adminis

tração direta forem interessados na condição de autores,

réus, assistidos ou ~~~, e~ceto·~s de falência e

as sujeitas à justiça 6leitoral, do Trabalho e Agrária.

2 - Substitua-se no inciso IV, a expressio I's ua s autarquias e

empresas p~blicas" por II&rgio~ da adcinistraçio direta".

JUSTIFICAÇÃO

Kão há por qua manter no âmbito da competência da Justiça

Federal as entidades públicas que se estruturam como empresa pri

vada, com autocomia administrativa e financeira e, inclusive

explorando a ativiôade econênica. Devem tambêm, ser excluídos da

Justiça federal os litígios que dizem respeito ao conflito agrá

rio já que instituído ramo do judiciário especial para a materia.

~ importanet acrescentar que esta Proposta de Emenda é re
comendada pela Ordem" dos Advogado~ do Brasil _ OAB.
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r:-r----------------- TU:tO!JUSllrrCl..çlo

EMENDA
301151-8

Sistemas deGo~erdL-. _

lJC0
__________ PLU.;klo/eOlJlssÃoI,ut:t"UlssÃo

Cbor'lissão da ür qaní.xação dos POderes e

b) dor à lei federal interpretação divergente da que

lhe tenha dado outro Tribunal ou o próprio Supremo

Tribunal Federal"

justificação

A emenda visa manter a amplitude do texto constitucional

vigente quanto ao recurso extraordinârio, e estende-o incluslve

às decisões singulares de instância unica.

~ importante acrescentar que esta Proposta de Emenda
recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil- OAB.

é

Acrescenta ao art. 15 a seeruinte alínea:

"g) as reclamações para preservar a sua compot ênc i a ou

garant~r a autoridade de suas dccisões~

JUSTIFICATIVA

Trata-se da constitucionalização dC_ reqra já c~istentc.

~ importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é

recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB

EMENDA

301152·6
Governo I -

'LEUÃIIlO/ÇOI.llSsio/Sl,/aeOlollssÃO------·-----, I
Comissão da Organizaça dos Poderes e Sistema,de

~ AtlTOn----------------,,,-..::..=====9

ID NELTDN rRIEDJUCH

Dá ao art. 47, a seguinte redação:

"O Estado organizará a Defensoria Pública, que terá como
incumbênc;a a postulação e a defesa, em todas as instâ~

cias, dos direitos dos juridicamente necessitados~

r;,,---------- "1.t"iP.to/t.o'nsst.O($.oJac.oltlS~io--------- _

JUSTIFICATIVA

o texto da emenda parece suficiente, mais do que o eme~

dado, ao cumprimento das altas finalidades que just~f~cam a

institucionalização da Defensoria Pública, a nivel constituci~

na!.

"ART. 99 :

Ás pessoas jurídicas representativas organizadas na for

ma da lei, terão legitimidade para plLetear ou defender,

judicial e administrativamente, os interesses coletivos'

e individuais de seus associados. II

P t d Emenda é recomendada
~ Importante acrescentar que esta rapas a e

pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
Acrescentar parágrafo único:

JUSTIFICATIVA

1ft assegurada também legitimidade processual Q... p e s s c a ai

ougrupos de pessoas que tenham interesses afins decorre0

tes do mesmo vínculo jurídico ou de fato!"

\=1
I

fD/ fJ ]
?

AUTOR---------------,)proo.TON FRIEDRICH

,- ,Ltu.,:,uo/e()l.tl'sÃo/sllDeOlll$'ÃO-------~-"--~

ftomissã dos Poderes e do Sistema de Governo

I':"T---------------- Tr",. ' •.. ··':-

L - Substitui o título do Capo 111 :

"Da Defensoria.Pública" para:

"Assistência .ntdiciária e Defensoria Pública".

Reconhecer às entidades associativas a faculdade de repr!

sentar em juízo os interesses coletivos c individuais de seus

associados, como substituto processual, será de grande valia

na proteção dos chamados interesses difusos e daqueles que digam

resperto a uma coletividade de cidadãos.

2- Inclui, imediatamente antes do art. 47, o seguinte E importante acrescentar que esta Proposta de Emenda e're
comendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

EMENDA
301153-4

Acrescenta à alínea "b" do inciso 11 do art. 17 a p,xpressão
11 exceto quando neles se dJ.scutir matéria constitucionál ll

,

dando-lhe a seguinte redação:

"bJ os habeas-corpus, os Mandados de sequrança e as !:
ções populares decididas em últ~ma ir~tância pelos Tr~b~

nais locais ou pelo Tribunal Super~or, e~ceto Quando neles

se discutir matéria constitucional."

--------------l.trfon---------------

Jt' NELTON FRIEOHICH

.-,. tt.~ltiP...o(eol!lssi.o(s:ut\ec.IlI$"Io------ ~

t: Comissão da Orgainizâo dos POderes e do Sistpma de Go- J
verno TEXTO!olUSTlfICAt;i.O .JJi: C ~=====d

JUSTIFICATIVA

"Art.- Será concedida assistência judiciária gratuita aos

nescessitados, na forma da lei, garantindo-se-Ihes a livre

escolha do assistente.
O Estado deve remunerar os serviços dos advogados

e per~tos que, não integrantes dos srviços públicos para
esse fim, atuem no processo por nomeação judicial.

A prestação jurisdicional deve ser integralmente j~~~
aos que não tenham condições de suportar os õnus das de~

pesas judiciais. A gratuidade, porém, é obrigação do Estado
que não deve ser transferida aos prof~ss~onais l~bera~s i~

dicados para atuar nos processos de ofício, face à incapaci
dade d~ atendimento pelos serviços de assistência judic~

ária estatais.

~ Importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é recomendada

._pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
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TIL-c

i§"301156-9
Sistema de G~

A emenda se harmoniza com a regra do art. 39.

JrSTIFICAl IYt,

Acréscenta ao inciso 11, do ~rt. 29, a seguinte alínea:

E importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é re
comendada pela Ordem dos Advogados do Brasil _ OAB ..

"e) Os juízes e Tribunals di Alçada Concorrem is vagas, e~isten

tes nos Trlbunais de Justiça, correspondentes à classe dos ca _

gistrados. tI

JiL-=: I'LCIlJ.lllO/COI.lI!osÃo/suncouls:;.io_

~SSão da OrganizaDo dos Poderes e do

tJ NELl O FRIElmCH.::..:=.:.'------.-- ----.-J

tJ NELTON FRIEDRICH

a.seguinte redação:
li

Dá ao ~2'?,. do art. 1::t

JUSTIFICAÇÃO

Convém manter a Matéria constitucional COMO de competê~

cia exclusiva da Seção ConstJ.tucJ.onal, não deJ.xando ao intéE
prete qualçuer enseJo de dúvida.

E importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é

recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

" § 29 - Os TribunaJ.s, aeme s t.ra Lnorrt.e , presturão contas e apr~

sentarão de~onstrat~vo das àplicações, beM COMO relatório de

suas ativ1dadcs ao Poder Leals'at~vo, q~c rea11zará audiências

públJ.cas para sua aprovação, ~arantida a ~articJ.pação de órqãos
da sociedade civil. 1I

'.'''---)§'EMEI'IDA '
wr:nn:tI 'lClIJ.R10/C"IlJsslo/s!JüeDlll",io------------] 301154-2
~ssão da Organização dos Poderes e Sistem'ils de Gover- .

no ---:::f.L!.-~c.,~---__-r-rt

tJ NELTON FRIEDRICH

..,.., '_-,-,- TrrTtJ!.JUST1T1C.r.çl0

"",-- ri c-:U'IO/cOl,llssio/$u....COUIS',;;O----- _

omissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

JUSTIFICAÇÃO

.., T[XTO/..U51IrlCl..çio---__~8d~=-'--'"'---- -+

Acrescenta ao art. 49, o seguinte:

A eMenda sublstitui a expressão "poderá realizar" por

"realizará", upar a examiná-lou porllpara sua aprovaçâo ll e 11 fa

cultada a participação de" por" çrarantida a particJ.pação de':

A realização obrigatória de audiências públicas represen
taa~ garantia não só dos jurisdicionados, como do próprio Poder

Judiciário, que ficará maJ.s proteçrido, assim, contra pressões

indesejadas. Trata-se de instituir o controle da ativiõade admi
nistrativa do Judic~ârior que não se satJ.sfaz COIll o mero II ex~

Me" de suas contas, mas exige a possibilidade de sua rejeição

com a consequente reponsabilização na f'orrra da J,eL Por últiMo,
pretende-se não apenas facultar, mas ryarantir a participação da

sociedáde civil.

E importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é
recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil- OAB.

"Parigrafo A lei assegurari o ripido andamento dos processos

judiciais, instituindo a responsabilidade civil dos juízes, meD

bros do Ministério Público e serventuarlOS que, pela inobservân

cia de prazos legais, causem danos is partes.
11

JUSTIfICATI\'A

A rápida administração da justiça e x í g e o cumprimento - dos

prazos legais.

E importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é re

comendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

NEL10N FRIEDRICH

~ 'ltlIAmo/coIJ155i.CJ/sua:;ololl'5ÃO--------~_-....,

Comissijo dos Poderes e do SIstema de Govern~

,.-, TtXTO/JU5TlfIC"';i.O --j
Suprime na alínea Ilall do inciso 11 do art. 79, a expressio

blica l l
, dando-lhe a seguinte redaçio:

"p Ú _

Dá ao a~t. 89 a seguinte redação:

nos Estados instalarão,'no prazo de 360 dias da promulga

ção desta, juizados especiais municipais, ou distritais

providos por juízes togados e com participação popul~r

obrigatória, para jul~amento e execução das causas cívei~

E criminais culposas."

lia) e x e r c e r , ainda que em d Ls p o n í b i Lc d a d e , outro c a r g-o ou

funçio, salvo o magist~rio.11 .

JUSTIFl CAÇP.O

JUSTIFICATIVA

A emenda altera o texto do anteprojet~, definindo que a

participação popular não se fará apenas na fase de conciliação ,

e restringindo a competência desses juizados, ~m matéria criei

nal, a delitos culposos.

E importante acrescentar que esta Proposta de Emenda ê
recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil- OAB.

~rn..c.t1-A..~./
O texto~de aos magistrados u~a faixa de atividadéS '

incomp~tívelS com sua função, como seria, ;~r exemplo, o exercí

cio de atos de comércio.

~ importante acrescentar que esta Proposta de Emenda é
01

recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
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I? NELlON rRIEDIUCIi

r;-,----------- f'1.[";'RIO/c.OI.lISSi.{)/~Ll&tOI..I~5ÃO- --,

lilomis~ão da Organização e SIstema de Governo

I- O Miru.s têr-io Público Federal, que exercerá..
suas funções junto aos Tribunais superiores, as .Justãças Federal, Eleito-

ral', do Trabalho, Militar e Agrária e ao Tribunal de Contas da Uniáo.

r;-r----------------TEXTO/,JUSTIFICA>;ÃO----------------....,

~ Subcomissão do Poder Legislativo

Ka promoção por antigüidade convi~ afastar-Sê tode crité

rio SUC~,(tlVO•

• E imporlante acrescenlar que esta Proposta de Eme~oa . é

recomendada pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

~
~

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao artigo 27 "caput" e ao seu § 49 a seguinte

A inclusão no inciso I do artigo 43 da Justiça

do Distirto F~tlderal e terrã.tôraos é evidente lapso, pois na sistemática

adotada, obviamente será o Ministério pdblico do Drst'rí to Federal e Terri

tórios q~e ofací.arâ junto a essa Justi..a.

-=-r TEXTOIJUSTlFtcAÇÃO ....,

iJ
Subcomissão do Poder Legislativo

_____ edaç",ã",o",: _

29.

DEPUTADO IBSEN PINIiHEIRO

JUSTIFICATIVA

=----------;0-------- Tt'XTO/JUSTlfICI.ÇtO

Sw..c P(J{)':R. -,'lI)-Dl CJ. i\l<1 (J

Suprime a alínea Ilb'l do inciso 11, do art.

)1-1PLEI-lAAIO/CClIolISSÃO/SUBCOMI5SÃO------

j
. 301160.7

f~tOMISSÁ~ DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNQ

Dê-se ao parágrafo 32 do artigo 20 do Anteprojeto a
seguinte redação:

Art 27 - O Presidente da República, recebendo o pr~

'eto e, aquiescendo, o sancionará.

§ 32 - A proposta será discutida e votada em sessão
conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprova
~a quando obtiver, em ambas votações, dois terços dos votos dos seus
~embros.

§ 42 _ O Presidente da República comunicará as ra

ões do veto ao Presidente do Senado Federal ou da Comissão Permanente
o Congresso Nacional, o qual será apreciado dentro de 30 dias, a con

tar do seu recebimento considerando-se aprovado o projeto que obtiver o
oto da maioria absoluta dos membros d?quela Comissão oU dos membros
as Casas do Congresso reunidas em sessão conjunta.

=---------------- TEXTO/JUST1FlCAÇio----- -,

Subcomissão do Poder Legislativo
Incluir, no incisa III, do artigo 36, do capítulo do

As alterações da Constituição representam uma conti,-,
nuidade do processo constituinte quando o sistema bicameral cede à deli
beração conjunta. Sendo assim, nada justificaria que as mudanças constl
tucionais subsequentes se processassem por critério diverso. Doutra pa~

te, o "quorum" de dois terços se justifica pela necessidade de se conf~

rir estabilidade ao texto constitucional.

~
~

_____ Pr..EI/ARIO/co"'ISSÃo/sUACOI.IISSÃO===:-::=-==:::-:~-

cOMISSÃO DE ORC,A,'JI ZAÇÂO DOS PODERhS E SISTEMA DE GOVElt\O

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

Em razão de alterações propostas no artigo 26, a C!
ara dos Deputados será a Casa que sempre remeterá ao Presidente da Re
ública o projeto de lei, já que'o Senado Federal perde a condição de

asa revisora.
Por outro lado, a redação proposta ao § 42 torna o

necessário para o aprovação do projeto como sendo o resultado
a votação de todos que compõem o Congresso Nacional sem distinção de

i em.

r;-r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-------

PODER JUDICIARID E DO MINIST~RIO POBLICO

Dê-se ã letra "c" do inciso II do artigo 4S, do Capítulo

EMENDA
301161-5

da express ão

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

CC\\1ISslio DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVER"lO

"Judiciário"

Poder Legislativo. a expressão Ministéno PúblIco depois

;:T----------- PLf."ARIO/CQIoIISSÃO/SUBCOH\SSÃO

JUSTIFI CATIVA do Ministério Público , a seguinte redação:

A Subcomissão do Poder Judiciáno e do Mimstério Artig04 S-...

Públ,ico outorgou autonomia administrativa, financeira e orçamentária ao Minis

tério Público, sendo' imprescíndíveI que também essa instituição se submeta ao

II- ...

c) - Referendar acordos extrajudiciais que terão for-

controle externo efetuado pelo Tnbunal de Contas. ç~e título executivo.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de função dcnferida ao Promotor de .Justaça el/executivo

O dispositivo é inspirado no artigo SS da Lea do

Jui zado de l1equenas Causas, o qual atribui a tais acordos a força de títu-EMENDA
301162-3

'-------------_.~
PLEtlA'AIO/COI.1l~5Âo/suacOMulsÃO-----------1E COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODEllliS E SISTEMA DE GOVERJ',O ..-J

[J DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

Subcomissão do Poder JudiciT~~~~US~FICdÇ~oMinistério Público ---l
Suprima-se a parte fmal do inciso I da art.rgo 43 do

Capítulo do Mimstério Público, passando a ser esta, a redação

Artigo 43.- ...

que visa a desafogar o Poder Judiciáno.

Se e acordo celebrado petante o Promotcr de Jus-

tça não tiver efacâcí a executiva, pouco poderá ele sigmficar na tarefa '

de desafogar o Poder Judrcí.ârí.o de sua sobrecarga de trabalho.
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~EPUTADD IBSEN PINHEIRO

[J DEPUTADO IBSEN PINHE~-R-O- ,"TO'

_________________ TEXTO/JUST1F1CAÇÃO------------- ......,

SUBCOMISS~O DO PODER JUDICIARIO E DO MINISTERIO pDBLICO
Dê-se ao artigo 46 t "caput;" c ao seu parágrafo (mico \ a

seguinte redaç-ao

Artigo 46- Ao Mims'tério público fica assegurada autono

mia funcí.ona.l , adminí.s t ratava e fananco í.ra , com dotação orçamentária própria

e global, compet.indo-jho di 'por sobre sua organização e funci onamcnto e pro

ver seus cargos, funçôes e servrços auxi l a.ares, obrigatoriamente por concur

so público' de provas e títulos.

Parâgrafo Ilmco- O Hmisténo Publico proporá ao Poder

Legislativo a criação e extinção de seus cargos e de seus serviços auxilia

res, a fixação de vencimentos e vantagens de seus membros e servidores, bem

como o seu orçamento, aplicando-se o disposto no artigo 11 e seus parágrafos,

do capítulo do Poder Judiciário.

.:!USTIFlCATIVA

g da nossa tradição que a criação de cargos dependa

de lei. Não se Justifica que possa o Ministério Público cria-los por ato

interno, sem atender ao princípio da reserva legal. res trangmdo , dessa

forma, urna competência tíjlÍca do Poder legiSlativo.

Cresce a tal ponto a responsabilidade da Câmara
os Deputados no regime parlamentarista, que pode até mesmo ocorrer sual
issolução. Assim, peculiaridades do processo legislativo perfeitamente
ompreensíveis no sistema presidencialista hão de sofrer. inevitáveis
utações face ao parlamentarismo - dentre estas o ajustamento dos pode
es de casa revisora das representações do bi-cameralismo.

-----O-E-G--O-\J --.J~ I 3OEMEND1·l-~OA2 ]1PlE.NARllJ/COU1SSÃO/SUBCOllISS4Q UO'"

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO Das PODERES E SISTEMA

SUBCOMISSAO DO POOER JUDICIARIO E 00 MINIST~RIO PUBLICO

DI-se, ao parágrafo 2º do artigo 22, a seguinte
redação:

Art 22 ------

§ 2º - Nas Comarcas onde não houver Juiz Federal,
as ações de valor até quinhentos salários mínimos serão da com
p~tlncia pa Justiça Comum, mesmo que nelas intervenha a União
Federal.

do Capítl}10 do Ministério Público, logo após. a expressão "pcdendo'", o voca

bulo "acompanha-los" , passando a ser a seguinte a redação :

,.,..,,...... TEXTO/JUSTIFIC...Ç;,O ,...... -,

~ SUBCOMISS~O DO PODER JUDICIARIO E 00 MINISTERIO PUBLICO
Ilt:lua-se, na letra "e", inciso II, do artigo 45,

COMISSPD DA ORGA'IIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE~IA DE mVERNO

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO
~ Pt.ENARtO/CON\SSÃO/SUBCQIlIISS.\O _

tJ §
-

EMENDA
301166-6

JUSTIFICATIVA

A União, sem muito cuidado até" ad cautelam ", tem
ingressado nas demandas, deslocando a competlncia para a Justiça
Federal, implicando, para o particular menos favorecido, verdadei
ro obstáculo para prosseguir com a causa.

Ora, nas causas de menos valor a União é quem deve
dispor de meios para ir até o Foro onde tramita o processo, não

sendo justo obrigar o pobre ir até' o local onde a União ( que tle 
veria ter Juízes Federais em todas as Comarcas ), tem sua Vara

privativa.

Artigo 45- ....

II-....

c- requisita,r atos investigatórios crinu

nai.s , podendo aconpanha-Ios e efetuar correição na Polícia .Judi.ci àraa , sem

prejuízo da permanente correição júdiciári!!..

li! AUTO~

~DEPUTAOO IBSEN PINHEIRO

[!l

~
~

uma Co
Senado-
Câmaras

definidas

Artigo 17 - Ourante o recesso, haverá
~issão Representativa do Congresso Nacional, composta por sete

es e quarenta e oito Deputados, eleitos por suas respectivas
~a penúltima reunião da sessão legislativa, com atribuições
~o regimento.

SUBCOMISS~O 00 PODER LEGISLATIVO
OI-se ao artigo 17 "caput" a seguinte redação,

tl correlata ã possibilidade de o Promotor

de Justiça poder requisitar atos investigatóriosI a faculdade de acompanhá-los,

já que é o Ministério Público o primeiro e natura) destinatárao da coleta de
..6/ _

informações rea~das no procedimento investigillório e delas se servira para

a promoçf!:a da ação penal.

JUSTITFICATIVA

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO
___________ I'LEllAAlo/ca"'lssÃo/suacololI9sÃO

MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~----------------TEl(TO/~USTIFIC.;\ÇÃO

~
~

~~~.!..!.~.!.!:8..!..!.~8.

A redação proposta ao artigo 17 determina que
a composição da Comissão Representativa do Congresso Nacional que fun
~ionará durante o recesso, será de sete Senadores e quarenta e oito De
putados, ficando mantida a proporção, 10%, de cada uma ~as Casas, des
prezada a fração.

SUBCOMISS~O 00 PODER LEGISLATIVO

DI-se ao artigo 26~ "caput" e § 1º, a seguinte re
dação:

Art 26 - O Projeto de lei iniciado e aprovado do
enado Federal será revisto pela Câmara dos creputados em um só turno de
iscurssão e votação; o projeto iniciado e aprovado na Câmara dos Depu

tados será imediatamente encaminhado à sanção e à promulgação.

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

DA ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE
TEXTQ/,jUSTIF1CAÇÃQ ~

SUBCOMISS~O 00 PODER LEGISLATIVO

Acrescente-se o § 4~ ao artigo 16, renumerando-se
s demais, com a seguinte redação:
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provido por meio de asccnção funCIonal dos técnicos de regIstros
pÚ~licos, m~diante provas de conhecimentos é de títulos.

Parágrafo segundo - os assistentes de registros pú~li

cos que forem ~acharéIs em direito terlo o direit~ a prover 1/3

(um terço) dos cargos de técnicos de reglstros púhLí co s , -por meio
de ascenção funcional. O restante das vagas será provido por meio
de concurso pú~lico, sempre entre ~acharéis em direito.

Parágrafo terceiro - os delegados su~stitutos poderão
ser indicados pelos delegados titulares, entre os técnicos de r~

gistros pú~licos, atendidas a capacidade técnica, a e~periência e
a an.tigüidade.

EMENDA
301171-2

DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

a seguinte redação:

Ar-ta.go 45-.

rI- ....

rrt :-TEXTO/JUSTIFICAÇ40__-,-__----,,- -.

SUBCOMI~SAO DO PODER JUDICIARID E DO MINIST~RIO PCBLICO
ACI oscentd-se letra "g" ao 1nCISO H do arti go 45, com a

,..- --; .\UTOR

l!J

g)- expedir notifIcações e requí.satar informações JUS T I F I C A ç A O

e ~ocumentos.

JUSTIFICATIVA

nos casos de ações trabalhistas e acidentárias ; pais e filhos, emques

9lJl€'ntos toma"!e muitas vêzes providência indispensável a fam de poder '

ans truir process os criminais, inquêritos civis ou ações populares.

EJ
-

EMENDA
, 301174·7

,..--------------AUTOR- -,

O Poder E'úblico deverá assumir "in tolum" a prest~

ção de todo e qualquer serviço público indelegávcl. As escrJvanias
hoje cha~adas de extrajudiclais ccnsti~ueQ espécIe de serviço indo
legável e seu contro~e deverá pertencer ao Governe Federal.

Não é possível que UQa constl~u~nte que se propenha
a modernizar o País acate prcpostas destinadas a beneficiar grup~

lhos da sociedade, mantendo um sistema arcaico e pouco produtivo,
além de não confiável.

O Poder Público precisa manter o controle do servi
ço car~orial para melhor segurança do usu8rlo de seus serviços e a

perfeita conJjabilidade de que as infor~ações nos cartórios deposi
tadas estão seguras e exi~es de alterações à revelia das partes.

Somente a assunção dos cartórios 'pelo Poder Público
propiciará esta segurança, através da uniformização e da sistemati
zação, possíveis so~ente através do Poder Público, que dispõe dos
meios necessários a esta conquista. Basta de feudalismo no serviço
público!

l!BCOMI SSÃQ---.lliLEQPI:R,.JJ.WJ&,tli,Jl.,J;,Qc.);"J;lº-.J\l I NrSTERI o lliB
, C011ISSÃO DE ORGAnIZAÇÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERnO

tJ FARABULINI JUNIOR

a requísação de informações e de do-

Tais são os casos de patrões- 'operários,

" Promotor-Geral federal "RepÚb lIc;a " por

de suas atrãburções funcionais.

. tões de menores. Por outro l~ado

Para poder exercer seu nunistério de prevenção de

litígios, muitas vêzes o Promotor de Justiça necessita do comparecimento '

de pessoas ao seu gabinete, a fim de compor situações colocadas no âmbItO'

,----TEXTC./JUSTIF1CAÇio----- _

SUBCOMISS~O DO PODER LEGISLA1IVO
Substa tua-se no inciso VI do parágrafo 19 do artigo

18 do Capítulo do Poder Legísêativo , a expressão "Procurador Geral da

~
Aditivo ao Inciso 11 do art. 4Q:

m----------------TE:XTO/~uSTIFICAÇÃO-----------------,

JUSTI FICATIVA

A Subconussjio do Poder Judiciário e do Mini s têrâ o

Píibl rco passou a dsnonunar o chefe de todos os segmentos atuais da> Ministé

rio Píibh.co organí zadose mantid!?srela União de Promotor-Geral Federala ,

Dessa forma, a denominação Procurador-Geral da Repíi

b l i ca fIcará reservada apenas ao chefe da Procuradoria .Iudicaak da Uniaão,

isto é; o .ergão que representará os interesses da União em Juízo.

a- omissis

b- omissis

0.- omissis

d- julgar ações sobro atos do que partio1para

em decisão administra~iva.

JUSTIFICATIVA

Su~stitui~ o art. 12 do Anteprojeto da Su~comissão do Po
der Judiciário e do Ministério Pú~lico e inserir o seguinte:

Artigo () Fica inslituído o Serviço Federal de Regis
tros PÚ~llCOS e Notariado que, além das atuais atividades, inclui
rá o registro das sociedades mercantis.

Parágrafo único - O Serviço Federal de Registros Pú~li

cos e Notariado passa a ser vinculado ao Ministério da Justiça.
Artigo () O cargo de titular das repartições de regi~

tro púb Lí co denomínar-se-á delegado de registro púb l â co e, aqu~

las, de Delegacias de Registros Pú~licos. Os atuais técnicos judi
ciários passarão a denominar-se técnicos de registros pú~licos e
os ~uxiliares judiciários de assistentes de registros pú~licos.

Parágrafo primeiro - o cargo de delegado de registro p~

~lico será comissionado, ressalvado aos atuais titulares, o direi
to de optareA pela remuneração legal ou pela aposentadoria. Será

, TFXTO/,JUSTIF1CAÇÃO

§
------'-- -

EMENDA
301175-5E SISTEM DE GOV

c) os mandados de segurança contra atos do Presidente
Repúbl1ca, da Mesa do Congresso Nacional ou atos dos Tribunais,
Promotor-Geral Federal, bem corno as ações em que ma1S de cinquen
por cento·dos membros de Tribunal forem impedidos;

FARABl!! IN! II!NIOR

Após a Lei Orgânica da Magistratura Nacional os

ju{zes passaram a julgar Mandados de Segurança contra seus próprios

atos. Tal atitude const1t~1 aberração, já que o poder coruoec1men

to dos atos cabe a apenas uma pessoa. A téeniea do recurso não re

solve, porque os mesmo~ são ~or.mais e a limitação em sua propos1tE

ra enseja a que se pratique injustiça nos órgãos encarregados de

ministrá-la.

Modifica a redação da alínea "c" do artigo 17 do Rela
tório da Subcom~ssão da Organ~zação do Judic~ãrio e do Ministério P~
blico:

da
do
ta

§EMENDA
301173-9

4UTOR-----------.':=J

J
rrr- PLEllt:nro/cOLllSSÃo/sucCOI.ISSÃO

UPt4~?_~ÃO OE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r:===. LUIZ GU_S_H_I_K_E_N .__--:;__~
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EMENDA
301177-1 '

Com este acréscimo, mOdifica_~

será promovido pels terce1.ra

Acabam-se s ascenções relâm

~odo julgamento será públ1.cO e fund~~ent~Art.

Inclua-se onde couber:

JUSTIFICAÇÃO

p",ra a cap~tal. Tudo dentro da lei.

se o ;,retecionismo I porquanto soment"
vez após quatro anos de magistr'1tura.

:70.

do.

= TEXTO!JUSTlrlcAI;ÃO --,

t:..::.EAlillUL.T NT ,TIINTOR

SUBCOMI SSÃO DO PQ.!!PL.JlIPaJ..f,J,i\hy'g'o~,.P.9 ~1I NI STER19 P(jBLI CO

t!,mussÃo DE ORG"iHUÇÃO DOS "PODER",:; R SUl'Di' D~.I::JO'- _

o
I

JUSTIFICATIVA

Na alinca "c" fora retirada a a.mpetrra çâo de ~landado

de Segurança contra atos de Governos P.stadua1.s per párte da União,
já que ex~ste Uma Just~ça Espec1.alízada para ~sses assuntos, que é
a Just~ça Federal, tendo como órgão rev~sor o Tr~bunal Regional de
Recursos e, para assuntos de Recurso Extraordinário, o Tr1.bunal Supe
r~or de Recursos. O acrésc1.mo de ações de mandado de segurança con-
tra atos dos Tr1.buna~s enseja a que haJa mais credibil~dade na Justi
ça a ser aplicada. N~nguém acredita no admimistrador que Julga os
seus própr1.os atos.

No que d~z respeito a outras ações que não o Mandado
de segurança, caberá ao STF julgá-las, quando os membres dos Tribu
nais forem interessados, eu mesmo impedidos. são poucas as ações nes
te sentido. Nesta pais foram propostas ações populares contra atos
des tribunais e as mesmas se encontram arquivadas, porque não quem
as julgue. O juiz de 19 grau é um candidato nato ao acesso aos tr~bu

na~s e tem ~nteresse nas causas que são contra os Tr1hunais.
O juiz subst1.tuto nos tr1.bunais também tem interesse

em não desagradar os membros dos tribunais, porque pretendem sua pro
moção àquele órgão de segundo grau. Não há, portanto, ~senção nem im
parcialidade. -

Preconiza-se um procedimento básico para todo e qual
quer julEamento. hste procedimento te~ duas balizas fundamentais
que escoimam a dúvida sobre a justiça do próprio julga~ento e da
imparcial~dade e motivação dos julgadores. Nineué~ aceIta ser con

denado sem saber os motivos da condenação e as circ~~stâncias e fa

tos que ensejaram tal julgamento.
Estas duas balizas sao a da publicidade e da funda

mentação das decisões.

~
~I

centa alíneas
diciário e do

PLFNAllto/coUI~S:;:o/sUBCO"'ISSt.:O

"COMISSÃO Dr~ OHG.4r\IZAÇJio L03 J'OLERb:S E ST3rrr;:tL\ D~ GOV. J
llB..JOJ'.D.DEILJ.UDlClARID-JLDD -MHl,IJ,:r.ER;UUWBLlCOu-- -,

Altera a redação do inc~so II do artiso 2Q e acres

na redação do anteprojeto da subcomissão do Poder Ju
:il1.nistér~o I'úbl~co:

Art.2Q - •....••.••.••••••••••...•.•....•••••...•

II- a promoção de Juízes sempre voluntáris, far-se
á de entrância a entrância, por antie;uidade e por merecimento, em
escolha pelo Poder Executivo, observado o segu~nte:

à- enquanto não houver critério objet~vo estatuído
em lei par-a aferir o -ner-ecí.merrt o , a Lastia será composta em primeiro

lugar do Juiz mais antigo e em segundo e terceiro lugar dos que fo
rem sorteados entre o terço ma~s antigo da entrância;

f- o juiz promovido de acordo com a alínea "c" des
te artigo somente poderá ser promovido novamente por antiguidade

após dois anos e por merecimento após completar quatro anos de efe
t~vo exprcício entre aquela pro'!loção e a seguinte.

JUSTIFICAÇÃO

É de prsxe nas Democracias que os poderes se~am har

mônicos e ~ndepennpntes. É de praxe que seju'll f~scal1.z3dos e se a~

tof1scalizem o Em nosso s1stema o Poder Legislatrivo é e~poss~do pe

lo Judiciár1.o e dá posse ao Poder Executivo, que none~a 03 ~embros

do Jud~ciário. Não se deve quebrar esta re~ra tr,1icion~l. Do con

trário o canmidato do Presidente do Tribunal seria sempre o nomeado
por mer-ec ame ntio , }!lm nome da ética e da moralidade o siste~a deve

continll::lr.

o acréscimo da alInea "~" decorre da inércia do
Poder Jud~ciário proceder aos critér209 e enV2ar ao Legls13tlvD pa

ra elaboração de lei. Até hoje esse critér1.o objet1.vo, após dez
anos da Emenda Constitucional de nº 7/77, que estatuíra a Lei Orgâ

nica da MagistrattITIJ. Nacional, não fora fe1.to em nenhuml un1.d'&e da
Federação e, muito menos, nas Just~,as mant1.da pela UnidO.

Sem critério as pro~oções viram ped1.dos da nais va

riada ordem: parentesco, política, favor1.tismo, compen;ação etc •••
A rarte final da alínea consagrn a gnti3um 3de co~o

U"l doscritérios para a pro'1loção por mereC1.mento. 1':~ ale;umas un1.da

des da ]ederação e em muitos cargos de carre1.ra do serv1.dor ~úbl1.cO

era estabelecido que a promoção só se fizesse entre o terço nais an
tigo ou entre o qU1.nto. A argumentação tem valor, quando se nota

que muitos magistrados de dez a vinte anos de m3gistratura'são supe

rados em mereci~ento por cole5as co~ três ou quatro anos. Por qQe

não ~á cr~tério, já houve caso de promoção a tr1.bunal de juiz com

apenas v~nte meses como juiz titular.

A al!nea "!" acrescentada vasa acabar- con os n,=poti1S
mos na magistratura. ~ comum, em alguns tribunais, recus~r-se o jui

'!lais ~~tigo ou os juízes m'1is antigos para a promoç~o de um filho de
Desembargador ou de deputado ou de pol!tico influente. Lepois, CO'1l

oito ou nove dias de juiz de 2ª, é novamente promovido par, Juiz de
3ª. Finalmente, recusando-se os candidatos, é novamente premov1.do

Na atualidade não se ad'llitem os Julgamentos secretos.
Os que defendem este tipo de julgamento afirmam que a publicidade

ou a presença do interessado no momento do julgamento, sobretudo
quando colet~vo, i@plica em ofensa à pessoa do jul~ado. ~o entanto
a ofensa é maior se tal pessoa fica na dúvida de que alguém fizera
pressão entre 03 dema:s julgadores para que a decisão fosse tomada.
Pior do que a ofensa a própria pessoa é a~argar a incertezq de que
todos os dados foram real..1ente levantados e analis~dos por todos os

,julgadores.
<,

A publ1.cid3de de que trata este artigo não deve ser
confundida com os julgamentos em segredo de justiça. ~edÕ á~ga~en

to "em segredo de justiça 11 é público para as papt>es interessadas,

mas r~sery~do para as dema~s pessoás. D~~ p~icipa~ os jul~adores
as partes, os advogados e, quando o caso, o M1.n~stér1.o Público. •

Até mesmo nos crimes contra a vida, de forma doloes,
o julgamento é público. Somente da votação não p3rtlc~pam.Oa SSSlS

tentes e o réu. Mas aquela votação é pública para o Jutz, advogados

das partes, Ministério Públ1.co, O~iciais de Just~ça.

A publicidade é uma maneira de garantir a l.ndependên
cia dos Julgadores, pois a parte fiscaliza a ~nrluência de um julga
dor ma1.S hábil, inteligente sobre outro de vontade maIs fraca.

A fundamentação é outro alicerce do julgamento, cUja

manifestação explícita demonstrará a limpidez da j~st1.ça aplicada e

revelará que o julgador compreendera a legislação e os ~atos apreci~

dos. Uma fundamentação errônea ou eivada de parcialidade será o ma

ter1.al adequado para que o interessado possa desconstituir a conde
nação sobre si. Ass~m os julgados do júri popular servem de modelo
para fundamentação de julgamento coletivo, onde não se exige do jul

gador conhecimento jurídico nem o rigor da l~gica formal. Da mesma
forma o jUlgamento coletlvo deverá ser, quando em quesitação, bem

fundame~ado, sobretudo se os julgadores são formados em curso supe

rior e afe~tos à manifestação de suas idéias o

Por outro lado, permitlr quesitação ÚD1.Ca como fund~

mentação é praticar injustiça, porque não saberá o condenado como r~

correr. A questtação deve ser submetida ao l.nteressado para que
também a complete ou comple~ente. Quando a fundamentação tiver por

base o interesse público, este interesse deve ser bem demonstrado,
a f1.m de que não se confunda O interesse pÚbrico, com o interesse

coletivo e, muito menos, com alguns interesses ~ados.



tJ DEPUTADO ALUIZIO CAMPOS

---------P1.EN...,UO/COfoll'SÃO/SUBCOMISSÃO----- _

CCOMISSAO DE ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO)

r-:T-------~~------TEXTO/JUSTIf'ICAÇÃO---------------_,

EMENDA ADITIVA - ao gnteprojeto da Subcomissão da Organização do Po
der Judiciário e do Ministério Publico.

Inclua-se no Capítulo referente ao Poder Judicfário, co
mo um dos seus órgãos, o Tribunal Constituclonal, com'a seguinte re
gulação:

Art. O TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sediado na Capital da
República e com jurisdição em todo o território nacional, é consti 
tuído por nove Ministros, escolhidos dentre brasilelros natos, sem
distinção de sexo, maiores de trinta e cinco anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada.

§ lQ - A cada Poder da República caberá a designação de
três IMinistros, com mandatos iniciais de três, seis e nove anos.

§ JQ - Ds Ministros designados pelo Poder Executivo so
mente poderão assumir os respectivos cargos se aprovados os seus no
mes pelo Senado Federal.

§ 3Q - Os Ministros designados pelo Poder Judiciário s~

rão escolhidos por maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal
Federal.

§ 4Q - Os Mlnistros designados pelo Poder Legislativo
serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacional, depois de pr~

postos os seus nomes por, pelo menos, um terço dos congressistas.

§ 5Q - Os Ministros serão inicialmente eleitos para ma~

datas de três, seis e nove anos, de modo que em cada triênio subse 
quente ha j a. renovação de um terço dos componentes do Tribunal Consti
tucional.

§ 6Q - Os Ministros referidos no § anterior serão empos
sados conjuntamente perante a Mesa Diretora do Congresso Nacional,em
sessão solene, cabendo ao próprio Tribunal disciplinar posteriormen
te a posse dos seus membros.

Art. O exercício do cargo de Ministro do TRIBUNAL CONSTI
TUCIONAL é incompatível com o de qualquer outra atividade, pública

ou privada.

Art. Os Ministros .do TRIBUNAL CONSTITUCIONAL são desi.lJ.
nados para exeicer ~ cargo durante nove anos, podendo um terço do
seu número ser reconduzido por mais um novênio.

PARAGRAFO ~NICO - A renovação periódica far-se-á de modo
que os novos Ministros sejam empossados na data da automática cessa

ção das funções dos substituídos.

Art. No exercício do cargo o Ministro do TRIBUNAL CONSTI
TUCIONAL terá deveres, direitos, garantias, vantagens e vencimentos
idênticos aos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

PARAGRAFO ~NICO - Aos ex-Ministros do TRIBUNAL CONSTITU
CIONAL serão atribuídos, enquanto viverem, vencimentos equivalentes
aos dos Ministros em. exercício, caso não percebam nenhuma outra rem~

neração dos cofres públicos. Se a perceberem, receberão apenas o v~.

lar necessário à composição da equivalência.

Art. Compete ao TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

I - processar e decidir originariamente:
a) conflitos entre os Pod~res Constituídos decorrentes

do exercício das suas atribuições constitucionais;

b) controvérsias relativas aos poderes e atribuições
constitucionais dos Estados, Regiões, Municípios, Territórios Fed~

rais e Distrito Federal;

c) legitimidade constitucional de modificações territ~

riais no Distrito Federal, Territórios Federais, Regiões e Estados

Federados;

d) alegação preventiva da inconstitucionalidade de lei
ou de disposições legais pára efeito de veto;

e) consulta dos Poderes Constituídos sobre a correta ~

. plicação de normas constitucionais;
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d) destituição de titulares de mandatos eletivos.

11 = julgar, mediante recurso de constitucionalidade,as
causas e litígios decididos em única ou última instância por ou
tros Tribunais, quando a decisão recorrida:

a) contrariar dispositivo ou princípio constitucional;

b) declarar a inaplicabilidade de tratado ou de outros
atos internacionais e a inconstitucionalidade de lei federal;

c) validar lei ou ato governamental cuja eficácia seja
contestada por contrariar esta Constituição;

111 - orientar a interpretação e aplicação de normas con~

titucionais, ex-officio ou por solicitação dos Poderes Constituí _
dos.

IV - elaborar Regimento Interno que organize sua estrutu
ra, regule sua administração e discipline os processos dos pleitos e
ações da sua competência;

V - velar pela eficácia da Constituição, podendo propor
ao Congresso Nacional legislação destinada a assegurar o cumprimento
de disposições constitucionais e a punição do s seus infratores, por
ação ou omissão;

VI - declarar a ineficácia genérlca de disposições legais
cuja inconstitucionalidade considerar consolidada em súmulas da sua
jurisprudência;

VII - manifestar-se, mediante solicitação de qualquer par
ceiro ou convenente, sobre o cumprimento de compromissos internacio
nais firmados pelo governo bFasileiro.

Art. A questão constitucional poderá ser iniciad~ por
qualquer pessoa de direito público ou de direito privado em defesa
de interesse público, social ou coletivo ou por quem diretamente so
frer ou for ameaçado de dano ou prejuízo resultante de infração con~

titucional por ação ou omissão.

PARAGRAFO ~NICO - O Tribunal Constitucional disciplinará
o processo e julgamento das ações, proposições e requerimentos com
preendidos na sua competência, assim como a legitimidade para a ini
ciativa processual.

JUSTIFICAÇAO

Do primelro relatório da Subcomissão do Poder Judiciário
e do Ministério Público o Tribuna~ Constitucional foi incluído entre
os órgãos do Poder Judiciário, tendo sido a sua composição e atribul
ções regulados nos artigos 13 e 14.

Todavia, em virtude de pressões subsequentes, a última
redação do mesmo anteprojeto converteu a mencionada Corte em mera tur
ma do Supremo Tribunal Federal com a denominação de Seção Constitu 
cional.

Por esse modo se inimizou a dignidade do que deverá ser
b Tribunal Constitucional, cuja instituição em nada diminui a tradi
cional majestade do Supremo Tribunal Federal.

Acontece que na primeira Comissão Temática - Da Sobera 
nia e dos Direitos e Garantias - Subcomissões "a" e "b", subsiste a
proposta de criação do Tribunal Constitucional com as denominações
de "Tribunal Constitucional e Tribunal de Garantias Constitucionais".

Entendemos que a criação do Tribunal Constitucional apr~

funda a consolidação do regime democrático, expandindo a consciência
dos direitos constitucionais em todas as camadas da sociedade, além
de contribuir para a maior eficiência dos demais órgãos do Poder ~u

diciário dedicados à solução dos litígios e questões compreendidos
nas diversas áreas do direito comum.

As melhores Constituições modernas, como a de Portugal,

Espanha, Itália e Alemanha, exatamente países saídos de pesadas sub
missões a regimes autoritários, criaram as Cortes Constitucionais que
vêm funcionando com satisfatórios resultados e dando contribuição p~

sitiva para a solução de conflitos poríticos, alguns dos quais infl~

mados por questões raciais.
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No Brasil, a Corte Constitucional concorrerá, sem dúvida
para elevar os níveis de cidadania, especialmente se regionalizarmos
a prestação jurisdicional.

que obtiverem maioria absoluta dé votds, não cpmputados os em bra~

co e os nulos.

Vamos, pois, inovar.

DEPUTADO OlIVID DUTRA

§ 12 - Não alcançada a maioria absoluta,
far-se-á, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nová eleição direta.
à qual somente poderão concorrer os 02 (dois) candidatos para Pr~

sidente e os 02 (dois) para Vice Presidente mais votados, consid~

rando-se eleitos os que obtiverem maioria simples.

JUS T I F I C A ç A O
f='r---------------- TEXTOIJUSTlfl<:AÇÃO--_- ___,

Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público.

A alínea "d" do paragrafo 2Q, do artigo 35 passa ater à seguinte

redação:

-"d"- os classistas, eleitos pelos associados dos sindicatos de em
pregados e de empregadores, com sed~ em todo o território n~

Clacional.

OLIVIO OUTRA
L!J PLE'lARIO/eouls5ÃO!SU8(;a""sÃa

C:comjssão da Organizacão dos Poderes e Sistema de GovernJ

A presente proposta visa a democratizar,
ainda mais, o processo eleitoral para escolha não s6 do Presiden
te, mas, também, do Vice Presidente da República, já que ambos pa~

sam a ser eleitos pelo voto secreto, direto e universal.

Ao se garantir liberdade aos eleitores p~

ra escolherem com seu voto o Vice-Presidente da República, indepe~

dentemente da vinculação compulsória ao Presidente, estará se ass!
gurando a legitimidade que o eventual susbtituto do Presidente n~

cessita para o exercício da Chefia da Nação em caráter" permanente
no caso de vacância.

..,.,r- TEXTO/JUSTIVICAÇÃO ___,

Subcomissão do Poder Judiciário e do ministério Público

DODA ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

JUSTIFICAÇÃO

I - o prov!mento inicial na carreira depende
de aprovação em concurso públ~co de provas e títulos

com a; pgrticipação:aa Ordem.dós Advogados"d~ Brasil,.
fazenoo-se as nomeações de acordo com a ordem de classi

ficação;"

Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

tlArt. 2g ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••

Red~Ja-se o item I do art. 22 na forma seguinte:

liJ
ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

"" TUTQ/JU$TUl'ICA~io----------------.,

~ PLtNÂRIO/CONISsÃo/suecoM.ssÃO-------------,

AUTOll---------------,
[JCONSTITUINTE FRANCISCO AMARAL

§
-

EMENDA
_ 301181·0

os classistas, eleitos pelos associados dos sindicatos de

empregados e de empregadores, com sede na região ou regiões
onde os Tribunais exerçam sua competência territorial.

_ 1t bn _

A alia "b" do paragro 6Q do artigo 35Q passa a ter a seguinte re

dação:

O Artigo 36Q do Anteprojeto passa" a ter a seguinte redação;

Artigo 36Q - Compete a Justiça do Trabalho conciliar e julgar os di~

sídios "individuais e coletivos entre empregados e empr~

gadores e outras controvérsias or1undas das relações do

trabalho, inclusivelentre sindicato e empresa, com ex~

ção das de "competência da justiha agrária.

CGlISSAO DA ORGANIZA "O OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERt-lJ

i.!J

Subcomissão do poder Judiciário e do Ministério Público.

t: DEPUTADO OL!VIO DUTRA

t:'lr---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------~------___,

'-'r---------- PLEff"'RIO/coUI5S,iO!SUseOMlssio'-----------

EMENDA NQ

r;,---------------- TEXTD/~USTIFIC"oio,----------------.....

'LUAIIIO/COMISsio/su.CONISsÃO' _

A OAB sempre participou das comissões Besses dois tipos
de concursos. A participação pretendida no Anteprojeto, em ques
tão, acarretará o deslocamento de Juízes para participarem de ban

ca examinadora, sabido que exames desse jaez demoram até dois
meses. O Ministério Público também não pretende essa partic1pação.

Somos partidários de que não se deve colocar ju~z nos
concursos para ingresso no Ministério Público e promotor naqueles

para a carreira de juiz.~
~ORGANIZACAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r-------------- AUTOIl----------------,f? QEPUTADD VALTER PEREIRA

Dê-se ao art. 4Q do Anteprojeto da Subco
missão do Poder Executivo a seguinte redação:

No fundo o Poder Judiciário não quer interferir no âmb~

to do Ministério Púb11co, ligado ao Execu~ivo. Este também não
quer imiscuir no Judic1ário. Não há razão justificadota dessa in
terferência dúplice.

UArt. 4Q - Serão considerados eleitos p~

ra a Presidência e a Vice Presidência da República os candidatos
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=----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----- -,

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO
Pl1BLICO
EMENDA N"

tJ Deputado FRANCISCO AMARAL

= ......, ruTO/oluSTI'ICAÇio -,

Dá-se ao § 32 do Item 111, do Artigo 42 do Ante Qrojeto da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público a se
guifite redação:"

Constituinte FRANCISCO AMARAL

~ PL.f:N""lIO/cOl,llSSÃo/SUBCOM'llSÃO

~III - CO!1ISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
301187-9

§ 32 - Compete a Justiça Militar Estadual processar e julgar os poli
ciais Militares nos crimes militares definidos em lei, observado o
dispositivo no artigo 40 e seu parágrafo 22 , cabendo ao Tribunal de

Justiça militar decidir sobre a perda do posto e, da patente dos ofi
ciais.

Dispõe sobre direitos dos
aprovados em concurso de pro
vas e títulos do quadro da
carreira do Ministério Públi
co Federal.

Modifique-se a redação do artigo 55 do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, pelo s~

guinte dispositivo:

JUS T I F I"C A ç A O

A emenda viza tão somente tornar'expresso e assim
insucetivel de quaisquer dúvidas, que o Tribunal, com
petente para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais

é o Tribunal de Justiça Militar.

"Art. "55. Os atuais integrantes do Qua
dro Suplementa~ dos Ministérios Públicos do Trabalho e
Militar, que tenham adquirido estabilidade nessas fun
ções, serão aproveitados em cargo do quadro da carrei
ra do Ministério Público Federal,respeitados os direi
tos dos candidatos aprovados em concurso. 11

~ DEPUTADO FRANCISCO AMARAL ) a----iC , EMENDA I

í!J I"LUU10/COlolISSiO/SUIlCOMIllsiO-----------

J
301185-2,ê COMISSI10 DA ORGANIZAÇl10 DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO _

JUSTIFICAÇÃO

, A presente Emenda visa acrescentar à redação do artigo
55 do AnteprOJeto da Subcomissão do Poder Judiciário a expressão
in fine "respeitados os direitos dos candidatos aprovados em co!!.
curso."

~I
~I

--- .1.1:1I.. ll;ln/cQHI'J;~'SI'.CO ..I~sio_---_----

l"lE CRGANIZAC-lio DOS PODERES E SISTE=-tA DE, .GOVERNO.

Trata-se de medida caute~ar para preservar os direi
tos adquiridos daqueles que se submeteram a rígidos concursos de
provas e títulos, medida da mais inteira justiça, a exemplo do
que prescreveu a Constituição vigente no seu art1go 195, auando
respeitou os direitos dos candidatos aprovados em concurso~para l
os cargos de auditor e promotor da Justiça Militar.

... TI'JtTOlJuSfl,.ICAÇio---- ---,

~r--------------"UTO.t FRANCISCO A~IARAL

Acrescente-se no CAPITULO IV - DAS DISPOSIÇOES TRANSITORIAS DO AN
TEPROJETO DA SUBCOMISSI1D DO PODER JUDICIARID E DO MINISTERIO P~BLICO.

A Sub Comissão do Poder Judiciário e do Ministério Público deci
diu de 'forma concreta que os tres Tribunais de Justiça Militar Esta
duais existentes, em São Paulo, Miôas Gerais e Rio Grande do Sul, s~

riam mantidos.

~!:!2..TIFICATIVA

Art. 58 - Ficam ~antidos os Tribunais de Justiça Militar existen
tes no Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

... T~xTo/olU!m'lc...çio----_-----------...,

E, lamentavelment~não há disposição expressa no Ante Projeto em
tela.

EMEND~DITIV);--AOANTEPROJETO DA sOBcmlIssão 00
eocERJUDICIARIO E MINISTERIO P~BLICÚ

~nclua-se o § seguinte, onde mais convier:

A Emenda, viza, pois, apenas expressar uma decisão da referida '
Sub Comissão que ficou omissa no texto de seu trabalho.

Somente a gratuida~e ~~rá acesso, in~istintamente,

a to~os à justiça e fará de nosso país, rea1mente, uma demo~raéia.

Há Esta~os em que a Taxa Ju~iciária é tão alta

que até os economicamente fortes não tem con~ições ~e apelar para

a justiça.

o Esta~o não terá qualquer prejuízo, pois, receberá

as custs e taxas devidas, do venci~o, após o trânsito em julgada.

A emenda é justa, merece acolhida e aprovação.

AUTOIt--------------'jEJ'
FRANCISCO AMARAL ~A

301186-1 I
Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de-Governo

b) os classistas, eleitos pelas diretorias das federações
respectivas, com sede na região.

Dá-se a seguinte redação a letra "B" do § 62 do Item 111 do arti
go 35 do Ante Projeto da Sub comissão do Poder Judiciário e Minis

tério Público

= ruTO/.lUSTI'ICAÇio -,

r:T---------- 1'1.l!HÁ"lo/eONlssio/SUIlCOMISsio------------,

l!J Deputado

a-------I

EMENDA I

301189-5 I

Emenda Modificativa ao inciso 11 do artigo 9Q do Ante
projeto da Subcomissão do poder Legislativo.

= TUTOlolUSTlflCAÇio----------------..,

IT -
~ Constituinte BRANDAO MONTEIRO

r:-1,---------- PI.I:NÂ"IO/co"'IS5Áo/sUBCOllllssio-----------,

• OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

JUS T I F I C A ç A O

Evidente que, o representante classista no Trib~

nal Regional deva ser eleito :pelas diretorias apenas das feder~ I'

ções respectivas , com sede na região.
Não há como se incluir diretorias de Sindicatos,

já que, estas devem ter a competencia apenas para um primeiro ní
vel, as Juntas, sendo que o~ Regionais, o direito de escolha cabe
às federações, como em 3ª instância, o Tribunal Superior do Trab~

lho.
Dê-se ao inciso 11 do artigo 92 a seguinte redação:
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11 - Proceder à tomada de contas do Presidente da Re
pública quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de

sessenta dias após a abertura da seção legislativa.

bléia Nacional Constituinte, entretanto, devemos esclarecer a inocox

rência de~tal fato, haja vista que a emenda modifica# integ~almente,

a proposta de Sistema de Governo o que envolve a necessidade de se

alterarem todos os artigos da Seção I.

JUSTIFICAÇÃO

pelo

Sg

difg
como

a-··EMENDA
301191-7

As funções dos Ministros de Estado são necessariamente
rentes, entre o Sistema de Governo Parlamentar e Presidencial;

nossa emertda prevê outro Sistema de Governo que não o adotado

relator# a emenda apresentada deverá ser aditiva para incluir a

ção dos Ministros de Estado.

M ......'o/co.....o/....o."..o
<XMIssiíD DA CllGANIZl\ÇÃO OOS roJEIlES E SIS'JE!oIA DE GOIIE1lNO

tJconstituinte BRANDÃO MONTEIRO

,.,,;- TI.XTO/,UJSTIP'ICAÇÃO --.

Arti
Sub

do

de 1987.junhodeSala das Sessões, 01

A presente emenda visa modificar o inciso 11 do
go 9Q do Anteprojeto~ objetivando readequar o relatório da
comissão do Poder Legislativo à hipótese por nós defendida
sistema de Governo Presidencialista misto.

Como se' verifica, o Relator embasou seu anteprojeto
sob a égide do Parlamentarismo.

fi AU1'OIl

.~constituinte BRANDÃO MONTEIRO I[ê]'·IEMENDA

~...·_...;.=-- M__OOGANI~....:._·_·:m_··_·_'o_~_o_.~_"_i_O/_'._~_"_~_"_~_o~===JJE===G<:lIIEllNO===============} 301190-9 I.

Substitua-se, integralmente, a Seção I do Capitulo do Anteprojeto da

Subcomissão do Poder Executivo, dandos-e a seguinte redação:

CAPITULO II

Do Poder Executivo

~ Tl:XTo/JU!ITIf'ICAÇio --..,

Seção I

Dá nova redação à~eção VII, renumerando os demais artigos do Ante

projeto da Subcomissão do Poder Executivo:
Do Presidente e Vice-Presidente da República

Seção VII

.Dos Ministros de Estado

Art. 36 - Os Ministros de estado são membros do Poder Execu

tivo e serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasilei

ros maiores de 25 anos e no exercício dos direitos políticos.

Art. l~ - O Presidente dã República representa a República

Federativa e Democrática do Brasil e garante a Unidade e a Indepen

dência Nacional, a integridade do Território e o livre exercício das

instituições democráticas.

Art. 2~ - Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e

sucede-lhe # no caso de vaga# o Vice-Presidente da República.

Art. 37 - A lei determinará~ a criação, a organização e as

atribuições dos Ministros.

11 - Expedir ins~ruções para a execução das leis, decretos e

regulamentos:

IV - Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe fQ

rem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da RepÚbli~a.
V - Comparecer perante qualquer das Casas ou Comissões do

Congresso Nacional, quando convocado.

Art. 38 - Compete aos Ministros de Estad?, além das atribui

ções que a co~stituição e as leis estabelecerem:
-c-:

I - Exercer a orientação, coordenação e sup~rv1sao dos ór

gios e entidades da administração federal na área de sua competência

e referendar oS atos e decretos assinados pelo Presidente da Repúbli

ca;

da

111 ser maior de 35 anos;

IV - não incorrer nos casos de inelegibilidade previstos ne.!!

ta Constituição.

11 - estar no exercício dos direitos políticos;

parágrafo único - O candidato a Vice-Presidência da Repúbli

ca considerar-se-á eleito em virtude da eleição do Presidente com O

qual estiver registrado, por partido legalmente organizado_

I - ser brasileiro nato;

Art. 4~ - O mandato do Presidente e do Vice-Presidente

República é de 4 anos, vedada a reeleição.

Art. 5~ - O Presidente e o Vice-Presidente da República sg

rão eleitos em todo o país# em sufrágio universal direto e secreto #

noventa dias antes do término do mandato presidencial, por maioria

absoluta de votos, excluídos os em branco e os nulos.

Art. 3~ - são condições de elegibilidade par~ Presidente e

·Vcie-Presidente da Repúblcia:

anual111 - Apresentar ao Presidente àa República relatório

dos ~erviços realizados no Ministério.

Parágrafo único - Os Ministros de Estado respondem perante

O Congresso Nacional pe10s atos praticados na gestão de sua pasta.

Art. 39 - O Ministro de Estado será exonerado pelõ Presiden

te da República, ou se aprovada a sua exoneração pela maioria da ci

aara dos Deputados, em virtude de proposta subscrita pelo menos por

um terço dos deputados, devendo ef~tuar-se a notação até 72 horas

após a sua apresentação.

§ l~ - Não alcançada a ma~oria absoluta, renovar-se-á, até

trinta dias depois# a eleição direta, à qual somente poderão concor

rer os dois candidatos mais votados, considerando-se eleito o que

obtiver a maioria dos votos, excluídos os em branco e os nulos~

§ 2~ - As candidaturas a Presidente e vice-Presidente da Rg

pública somente poderão ser registradas por partido político, indg

pendentemente de filiação partidária.

parágrafo único -, A exoneração de determinado Ministro#aprQ

vada pela maioria da Câmara dos Deputados, nos termos previstos no

artigo 39, não importará a exoneração dos demais.

Art. 6~ -O Presidente e o Vice-Presidente da República tomã

rão posse em sessão do Congresso Nacional ou, se este não estiver

reunido, perante o Tribunal Constitucional.

JUSTIFICATIVA

Inicia1mente, a emenda substitutiva oferecida, parece ferir

o disposto no parágrafo 2~ do art. 23 do Regimento Interno da Assem-

Parágrafo único - O Presidente e o Vice-Presidente da Rep~

blica prestarão, no ato da posse# este compromisso: "Prometo manter,

defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas

leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a intg

gridade e a independência".
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VIII - eleger o Ouvidor Geral da República.

JUSTIFICAÇ~O

Pela tradição constitucinal brasileira, mentida até mesmo
pela Constituição autoritária de 1967 e pela Emenda n2 1, da'Ju~

ta MIlitar, a Câmara dos Deputados sempre teve competência priv~

tiva para declarar a procedênci~ de acusações contra o Preside~

te da República e seus Ministros, funcionando como poder proce~

sante, enquanto o Senado procede ao julgamento.
No que concerne à tomada de contas do Presidente da RepQ

blica, quando, estas não forem apresentadas ao Congresso Naci~

nal, mantém-se a competência da Câmara dos Deputados, também exl~

tente nas Constituições Republicanas anteriores.
A inovação proposta refere-se à inclusão de competência~

ra aprovar a nomeação e exoneração dos Diretores do Banco central
do Brasil e do Banco do Brasil.

O orçamento monetário, elaborado e executado pelo Banco
Central é tão importante quantp ? orçamento fiscal,·tendo os di
retores dessa autarquia federal imensos poderes sobre a economia
Nacional. Desde sua criação em 1964, o Banco Central tem sido a!
vo de críticas na Câmara, no Senado e na Imprensa, sem que a C!
mara pudesse interferir em sua atuação, ou fi~~alizar seus atos.

Quanto ao Banco do Brasil, instituição com quase dois sé
cuIas de existência, cuja história se confunde com a própria hi~

toria econômica do País, e que vem sendo alvo de sistemática cam
panha de desestabilização, não é preciso exaltar sua importância
como propulsor do desenvolvimento nacional.

Torna-se. portanto, importante estabelecer a competência da

Câmara dos Depuados para aprovar ou exonerar os Diretores dessas
instituiçÕes, como medida imprescindível para salvaguardar os s~

periores interesses do País.

Art. 7~ - Se, decorridos trinta dias da data fixada para a
posse, o Presidente ou o Vice-Presidente da República, não tiver,sa~

vo por motivo de força maior ou de doença, assumido o cargo, este s~

rã declarado vago pelo Tribunal.

Parágrafo único. A não realização da posse do Presidente da
República não impedirá a do Vice-Presidente.

Art. 8~ - O Presidente e o Vice-Presidente da República não
poderão ausentar-se do País sem permissão do Congresso Nacional, sob

I pena de perda do cargo.

Art. 9~ - No último ano do mandato do Presidente e do V~

ce~Presidente da República, serão fixados os seus subsídios pelo Con
gresso Nacional, para o período seguinte.

Art. 10~ - Em caso de impedimento ou vacância dos cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, serão sucessivamente cha
mados ao exe..rcício da pres~dência o Presidente da Câmara dos DeputE

dos, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Tribunal Con~

titucional.

Parágrafo único. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Pr~

sidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta
a última vaga, e os eleitos completarão o restante dos mandatos va

gos.

Art. ll~ - O Presidente e o Vice-Presidente da República
não podem, desde a posse, exercer m~tivo, ou qualquer cargo
público ou profissional.

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, a emenda substitutiva oferecida parece ferir
o disposto no § 2~ do art. 23 do Regimento Interno da Assembléia N~

cional Constituinte, entretanto, devemos esclarecer a inocorrência

de tal fato, haja vista que a emenda modifica, integralmente a prg

posta de Sistema de Governo o que envolve a necessidade de se alt~

rarem todos os artigos da Seção I~

Sala das Sessões, 01 de junho de 1987.

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO
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f? Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

Dá nova redação à Seção 111 do Anteprojeto da Subcomi~

são do Poder Legislativo.
Inclua-se o inciso VI,ao art. 13,do anteprojeto

Subcomissão do Poder Legislativo.
da

seçã~ III
Da Câfuara'dbs Deputados

Art. 92 - Compete privativamente à Câmara qos Deputados:

VI - que deixar o Partido sob cuja legend~ for eleito,
salvo para participar como fundador de novo Pa~

tido Político.

proc!:.
Mini~

I ~ declarar, por dois terços dos seus membros, a
dência de acusação contra o Presidente da República e os
tros de Estado;

11 - proéeder à tomada de conta~,do Presidente da Repúbl!
ca, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de se~

senta ~ias após a abertura da sessão l~gislativa;
111 - aprovar por maioria absoluta de votos a nomeação dos

Diretores do Banco Central do Brasil, do Banco do Brasil e das
empresas estatais;

IV - aprovar, por maioria absoluta de votos a exoneração
dos Diretores das Instituições referidas no inciso 111;

Os Partidos Políticõs são essenciais à vida democráti
ca. Não há democracia estável sem partidos fortes e coesos.

A fidelidade partidária e o pluripartidarismo são duas
faces da mesma moeda - sem fidelidade partidária não se pode f~

lar em Partidos orgânicos e fortes. Restabélecer a fidelidade
partidária é ainda condição para se evitar o verdadeiro estelio
nato político praticado contra o eleitor, quando o deputado ele!.. ,-
to por uma legenda e com uma proposta política, muda de partido,
de acordo com seus .interesses particulares.

V - impedir qualquer cidadão, através de moção ao Presi
dente da República, de continuar a exercer cargo ou função de
confiança no Governo Federal e na administração indireta, incl~

sive nos órgãos e entidades da administração indireta;

Sala das Sessões, de de 1987.

VI - expedir resoluções;

VII - propor projet09 de lei que criem ou extingam cargos
de seus ~erviços e fixem os res~ectivos vecimentos; e
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t: Constituinte BRANDÃO MONTEIRO
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No último ano do mandato do Presidente da Repúbl~ca a câms
ra' d9s Deputados só poderá votar a destituição do M~nistério ou de

qualquer dos Ministros com a apro~ação de 2/3 dos seus membros.

Inclua-se a seguinte emenda~~itiva ao artigo 9~:

Inclua-se o inciso VIII,no artigo 12;da Seção V
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

do Inciso Eleger o Ouvidor Geral da República.

"Inciso VIII - Patrocinar interesses de caráter -não
social de grupos ou pe~soas, ou de interesses de empresas org~

nizadas para exercer atividades econômicas".

JUSTIFIC~ÇÃO

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda se circunscreve no âmbito das profundas
modificações que todos desejamos operar no Sistema de governo do
País.

podem,por

intere.§.

ção.

Representar interesses particulares de grupo ou pes
soas, que não tenham caráter social, ou patrocinar.interesses de
empresas organizadas que exerçam atividades econômicas, devem
ser constitucíonalmente proibidas.

Adotamos o sistema mais moderno, que todas as recentes de~

cracias têm adotado: o Presidencialismo misto ou governo de co-res
ponsabilidade entre Poder Legislativo e Executivo.

brasileiraNa verdade, há profunda discussão na sociedade
sobre o melhor Sistema de Governo.

Data Vênia, entendemos que não se cogita da manutenção do

regime presidencialista autoritário, caudilhesco, tão em voga no Te~

ceiro mundo; como da mesma forma, não nos parece aconselhável o Par
lamentarismo, haja vista a Dossa his~ória política e, sobretudo, pg

la inexistência de verdadeiros partidos políticos no Brasi1, por fo~

ça da pequena história democrática do País.

da RepQ
defini-

Os Parlamentares são-eleitos pelo povo, não
conseguinte, sob pena de perda do Mandato, patrocinar
ses de caráter social de grupos ou pessoas.

°Poder legislativo.representa um dos poderes
blica e os seus integrantes têm atividade pública, por

~
~

o art. 15 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo passa a
ter a seguinte redação:

tJ Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

r=-,---------------- TJ:XTo/.luSTI'ICAÇÃO-----------------,

de 1987.deSala das Sessões.
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Emenda supressiva ao inciso 111 do artigo 9Q do Ant~

projeto da Subcomissão do Poder Legislativo.

Seção V
Dos Députados e Senadores

Suprima-se o inciso 111 do artigo SlQ.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 15 - Os Deputados e Senadores perceberão, mensalmente,

subsídios e representação iguais e ajuda de custo anual, estabeleci

dos no fim de cada legislatura para a subsequente, sujeitos os subsi

dios e a ajuda de custo anual, aos: impostos gerais, in~luídos ps de

renda e os extraordinários.

Além do aumento considerável das responsabilidades e
competência do Legislativo, a presente emenda, inova no sentido,
oe que possa o Parlamento (Câmãra dos Deputados), por votos de

sua maioria absoluta, determinar a destituição de Ministro, Mi
nistros ou de todo o Ministério.

A hipótese, entretanto, exige maioria qualificada de
2/3, se a destituição se der no último ano do Mandato do Presi
dente da República.

Por outro lado, constitucionalmente criamos a figura
do Ouvidor Geral da República, que deverá ser eleito pela Câm~

ra dos Deputados.

Sala das Sessões, 01 de junho de 1967:

§ 12 - Os subsidios e a representação não poderão ser infe
riores à dos Ministros dos Tribunais Superiores.

§ 2~ - Por despesa de representação entende-se a compensa
ção para despesas com transporte, material de expediente e outros ng

cessários ao cumprimento do Mandato.

§ 3~ - O pagamento dos subsídios corresponderá ao comparec~

menta efetivo do congressista aos trabalhos legislativos.

§ 4~ - O não comparecimento do parlamentar i~plica~á no de§
'conto de 1/30 dos subsidios, por cada dia de ausência aos trabalhos
legisla~ivos, considerada ausência o não comparecimento às votações.

das duas Casas do Congresso Nacional.

duas
houver

extrg

§ 52 - O pagamento de ajuda de custo será feito em

parcelas, somente poderá o congressista receb~r a segunda ~s~e~~~~__-f
comparecido a dois terços da sessao le~islativa ordinária ou

ordinária.

JUSTIFICATIVA

~
.~

F "LEN.lIlIO/CONlssio/aUleou.ssio
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E:ê~nstituinte BRANDÃO MONTEIRO

r=-,----------------UXTO/JU:llTI'íc.çÁo--------------__-.

Modifique-se a redação do inciso IV do ~rtigo 9~, dando-se nova reds
ção. do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:

Inciso 'IV - Aprovar por maioria absoluta de votos a exonera

ção de Ministro'de Estado ou do Ministério integral, em virtude de

prop~sta subscrita pelo menos por um terço dos Deputados, devendo
efetuar-se a votação até 72 horas após a sua promulgação.

t impré~cindível que se resol~a definitivamente, a questão
crucial dos subsídios dos parlamentare~, de forma a que se evite a
campanha de desmoralização que, forças-interessadas, no seu enfraqu~

cimento, insistem, cotidianamente.

É evidente que o instituto do "jeton U não deve continuar a

existir, em face de sua impraticabilidade e sua desmoralização públ~

ca.
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Por outro lado, os parlamentares que representam um dos Po
deres da Republcia, devem ter equiparação de subsídios com os outros
Poderes e o que mais se aproxima, pelas suas atividades correlatas, é
o Poder Judiciário.

.., PLf:NAIIIIO/COIllISS\o/.u.COlussio-----------,

'COMISSÃO DA ORGANIZA ÃO DOS POERES E SISTEMA DE GOVERNO

Do mesmo modo, a exclusão de pagamentos dos impostos gerais
inclusive de renda, para parlamentares, redunda em privilégio inadi
missivel.

se os parlamentares devem ter ganhos transparentes, límpi
dos, por outro laão, não· podem recebê-los, sem efetivo comparecimen
to aos trabalhos legislativos, e regra rígida deve ser estabelecida
no texto constitucional.

.., TEXTO/.luSTI'IC.açio----------------..,

Substitua-se a Seção 11 do Capítulo 11 do Anteprojeto ,
da Subcomissão do Poder Executivo, dando-se a seguinte redação
e renumerando-se oS demais artigos:

CAPíTULO II

SEÇ~O II

lUTOJI---------------r: CODsti tujntÊ' BRANOSo MONTEIRO

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPQBlICA

Art. 10 - Compete ao Presidente da República, na forma
e nos limites estabelecidos por esta Constituição:

XVIII - Exercer o Comando Supremo das ~orças Armadas, pr~

ver- os seus postos de oficiais generais e nomear
os seus comandantes.

XIX - Decretar a intervenção federal, ouvido o Conselho
de Defesa Constitucional, e submeter o ato ao Co~

gresso Nacional.
XX - Decretar a mobilização nacional, total ou parcial

mente.
XXI - Solicitar ao Congresso Nacional, ouvido o Conselho

de Defesa Constitucional a decretação de Estado de
Sítio, ou decret~lo.

do

_ Convocar extraordinariamente o Congresso Nacional.
_ Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.

Vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou p~

dir reconsideração do Congresso Nacional.
XI - Convocar e presidir o Conselho de Defesa Constitu

cional.
- Nomear oS Governadores dos Territórios.
- Manter relações com oS Estados estrangeiros e acr~

ditar seus representantes diplomáticos.
XIX - Firmar tratados, convenções, e atos i~ternacionais.

após prévia autorização do Congresso Nacional.
xv - Declarar guerra, depoi~ de autorizado pelo Congre~

so Nacional, ou, sem prévia autoriz~ção, no cáso
de agressão estrangeira ocorrida no intervalo das
sessões legislativas.

XVI - Fazer a paz, com autorização ou ad referendum
Congresso Nacional.

XVII - Permitir, ad referendum do Congresso Nacional, nos
casos previstos em lei complementar, que forças e~

trangeitas aliadas transitem sob o comando de aut~

ridades brasileiras, vedada a,concessão de bases.

VIII
IX

X

XII
XIII

I-'Nomear e exonerar oS Minsitros de Estado
11 - Elaborar os planos de Governo, para serem submeti

dos ao Congresso Nacional.
III - Enviar a Proposta de Orçamento ao Congresso Nacional.

IV - Iniciar na esfera de sua competência o'processo le
gislativo.

V - Nomear oS Membros do Tribunal Constitucional, nos
termos do que prescreve o artigo da Constitui
ção; nomear, após aprovação do Senado Federal, os
membros do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal
Federal de Justiça, dosTribunais Superiores e oS do
Tribunal de Contas da Uniçao, o Procurador-Geral da
República e os Chefes da Missão Diplomática de c~

ráter permanente.

VI _ Nomear oS Juízes dos T~ibunais Federais e o Consul

tor-Geral da República.

VII. Nomear e demitir os Diretores do Banco Central do
Brasil, do Banco do Brasil, com prévia autoriza
fã~ da Câmara dos Deputados.

XII - eleger sua Comissão Permanente:

sões;
XI - deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas se§

x - det~rminar a realização de referendo;

VIII - julg~r anualmente as contas do Presiden~~_~ª_ReDú~~iça;

IX - fiscalizar e controlar, conjuntamente ou através de
qualquer das Câmaras, os atos do Poder Executivo, inclusive os da

administração indireta;

VI - mudar temporariamente a sua sede;·

VII - fixar os subsídios mensais, a representação e a ajuda

de custo dos membros do Congresso Na~ional, assim como os subsídios
do_Presidente, do Vice-Presidente da República;

111 - autorizar o Presidente da República a declarar guerra e
a fazer a paz; permitir que forç~s estrangeiras transitem pelo Terri
tório Naçional. ou ne1e permaneçam temporariamente, nos casos previs

tos em lei complementar;

IV - autorizar o Presidente, o Vice-Presidente da República
a se ausentarem do País;

JUSTIFICATIVA

11 - resolver definitivamente sobre os tratados, convenções
e acordoà internacionais celebrados pelo Presidente da República,bem
como sobre os atos deles decorrentes, inclusive sobre a dívida exte~

na;

Dá nova redação ao artigo 52 e seus incisos, caput do artigb 6 g , e

suprime o § 2e do artigo 6e do Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Legislativo:

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

I legislar sobre matéria financeira;

Art. se - ~ da competência exclusiva.do Congresso Nacional:

Paragrafo único - A falta de comparecimento, sem justific>;!
çãà, importa crime de responsabilidade.

As emendas propostas visam a adequar as atribuições do Po

der Legislativo ao regime Presidencialista. Pretende-se, também, rg
cuperar para o Congresso Nacional a competência privativa pará legi§
lar sob~e matéria financeira.

Art. 6e - A Câmara dos Deputados, ~ Senado Federal ou qual
quer de suas comissões, poderão conv~dar o~ Ministros de Estado para
prestar~m, ~pessoa~mente, informações acerca de assunto previamente

determinado.

m----------------TIXTO',lU3T1fICAÇio----------------.,
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XXII - Decretar o Estado de Alarme, ouvido o Conselho
Constitucional do Estado e submeter o ato ao Co~

gresso Nacional.
XXIII - Remeter mensagem ao Congresso Nacional por ocasião

da abertura da Sessão Legislativa, expondo a situ~

ção do pais, solicitando as providências que julgar
cabíveis.

XXIV - Outorgar condecorações e destinções honorificas.
. XXV - Determinar a realização de referendum sobre proj~

tos de emendas constitucionais e de leis q~e visem
a alterar a estrutura ou afetem o equilíbrio dos
poderes sem prejuízo de igual faculdade conferida
'às Casas do Congresso Nacional, cabendo ao Trib~

nal Superior Eleitoral executar a medida.

Art. 11 - Dissolver a Câmara dos Oeputados, após esta
Casa Legislativa, por voto damaioria absolüta de seus membros,de~

tituir por duas vezes o Ministério.

IX - Seis cidadãos de ilibada reputação e notório saber,
com mais de trinta e cinco anos, sendo dois i~dica

dos pelo Presidente daJRepública, dois eleitos pelo
Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Oep~

tados.

parágrafo 12 - Os membros natos do Conselho de . Estado
exercem suas funções enquanto desempenham os cargos supra-referi
dos. Os demais terão mandato de 6 anos, renovável pelo terço, na

forma da lei.

Art. 42 - Compete ao Conselho deEstado elaborar o seu
regimento, não sendo públicas as reuniões.

Art. 43 - Os Conselheiros Constitucionais do Estadb são
empossados pelo Presidente da República.

Art. 44 - A lei dispor~ sobre a organização e o funci~

namento do Conselho Constitucional.

Pres!
terço

I - A dissolução da Câmara dos Oeputados
11 - A declaração de guerra e a conclusão da paz

111 - Conveniência de realização de referendum
IV - Intervenção Federal nos Estados
V - Decretação do Estado de Sítio

VI Manifestar-se por iniciativa do Presidente da Rep~

blica, em assuntos relevantes à defesa da independê~

cia, da soberania e da integridade do território e
a garantia da ordem constitucional.

VII - Outras questões de relevância; a critério do
dente da República, ou por iniciativa de um
dos seus membros.

bre:

JUSTIFICAÇÃO

Art. 45 - Compete ao Conselho de Estado pronunciar-sesc

Art. 46 - Não oderá ser promulgada nenhuma norma declar~

da inconstitucional.

Inicíàlmente, se a emenda ferir o parágrafo 22 do art.
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, deve
mos esclarecer que tal não ocorre, porque a emenda começa pelo ti
tu!o da Seção, o quenos obriga a dar nova estrutura aos demais a~

tigos da mesma.
As democracias modernas buscam recolhet das experiências

clássicas do Parlamentarismo e do ~rfsid7ncialismo, p~ra aproximar
aqueles sistemas políticos, objetivando um sistema de governo mi~

to, mais consentâ~eo com a realidade de nossa época .
Cremos que está superada a fase do Parlamentarismo clás

sico e do Presidencialismo, autoritário, caudiflexo.
A necessidade da instituição do Conselho Constitucional

do estado, com órgão de consulta do Presidente da República, além
de dar um equilíbrio ao sistema Presidencial, remete as questões da

defesa Constitucional do Estado, para um ciclo mais amplo de d~

bates e consultas, objetivando soluções mais democráticas parapr~

blemas graves tais como:

~
~

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

Parágrafo únicp - Durante esse período a Câmara só poderá
~otar a destituição d~Ministério ou de qualquer dos Ministros com
~ aprovação de 2/3 dos seus membros.

Art. 13 - O Senado não poderá ser dissolvido.

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se a Seção VIII pelo seguinte, suprimindo-se a
Seção IX do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo e ren~

merando os demais artigos:

Do C~nselho Constitucional do Estado

Inicialmente, a emenda substitutiva oferecida, parece fe
rir o dispoto no parágrafo 22 do art. 23 do Regimento Interno da
Assembl~la Nacional Constituinte, entretanto, devemos esclarecer
a inocorrência de tal fato, haja vista que a emenda modifica, i~

tegralmente, a proposta de Sistema de Governo o que envol~e a ne
cessidade de se alterarem todos os artigos da Seção I.

~ evidente que ao propormos outro Sistema de governo qué
não o do relator, é de todo imprescindível modificarmos as atri
buições do Presidente da República, que não podem ser as mesmas
no Sistema Parlamentarista e Presidencialista.

Parágrafo único - O Oecreto ~e dissolução deverá convo
car eleições gerais para a Câmara dos Oeputados no prazo máximo
de sessenta dias.

Art. 12 - O Presidente da República não poderá dissolver
a Câmara dos Deputados durante o Estado de sítio ou de Alarme.Nem
poderá dissolvê-la no ,íltimo anfl de seu mandato.

OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

...,-, fll.tN,I.IIIIO/CON.5SÃOI'SUICOlOIlSSÃO -,

= TfXTO/olUSTI'ICAÇio -,

m:-------------AUTOA'--------------
ê

Art. 40 - O Conselho Constitucional do Estado é o órgão
superior de consulta do Presidente da República e reúne-se sob a
presidência deste.

Art. 41 - O Conselho Constitucional do Estado é compo~

to p~los seguintes membros:

~Declaração de guerra e â'conclusão da paz

2 - Intervenção Federal nos Estados

3 - Garantia da Vida Constitucional

4 - Necessidade e oportunidade de decretação do Estado
de sítio.

Além de outras questões fundamentais' como a defesa
independência e integridade do Território Nacional.

I - O Presidente e Vice-Pr~sidente da República
11 - O Presidente do Senado Federal

111 - O Presidente da Câmara dos Deputados
IV - O Minsitro da Justiça
VI - O Ministro das Relações Exteriores

VII - O Presidente do Supremo Tribunal Federal
VIII - Os'lideres dos Partidos Políticos no Congresso

cional

Sala das Sessões, 01 de junho de 1987.

da

,-.
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EMENDA
301204-2

Deputado. Vivaldo Barbosa

Comissaõ de Organização dos Poderes e Sist. de Governo

tJ.---------------AUTOR---------------

r.t---------- 'L[HAflIO/co ..,ssio/sU8COIlIS5io----- ~

~
~

Deputado VIVALDO BARBOSA

Comissão d" Organização dos Poderes e Sist emas de Governo
0=---------- PLf;IlAlllotCOl,l15do/luecON.ssÃO- ---,

I!J,-------------- AUTOIt

[-

..,,---------------- TEXTO/"U5TIFICl.çio~__---_--_-------__.

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder Ju
diciário e Ministérià Público.

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder Ju
diciário e Ministério Público.

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 20, inciso I, alínea Acrescente-se incisos ao Artigo 2Q:
"bit... :

"b) - Os juizes federais, os juizes do trabalho e a me!)!.
bras dos Tribunais Regionais do Trabalho, bem co
mo dos Tribunais de Contas dos Estados e do Dis 
trito Fed~ral e os dos Ministério Público da Uni
ão, nos crimes cômuns e nos de responsabilidade."

XIII - Nos casos de impedimento, férias, licença ou Qual
quer afastamento, os membros de Qualquer Tribunal serão substit~

ídos, sempre que possível, por outros de seus componentes, sem a
créscimo de remuneração. A Lei orgânica da Magistratura Nacional
regulará a forma e os casos em 9ue poderão ser convocados, para a
substituição, juízes não perteneentes ao Tribunal.

Acrescente-se alínea ao ãncí.so I do artigo 20:

"c) os conflitos da jurisdição entre juízes federais a eles subor
dinados."

XIV - Em caso de mudança da sede de juízo, será faculta
do ao juiz remover-se para ela ou para a comarca de igual entrân
cia ou obter a dispoAibilidade com vencimentos integrais.

JUSTIFICATIVA
.:JJSTlFICATlVA

A emenda visa <melhorar e disciplinar a comcetênçãa da Justiça Federal
A emenda visa regularizar situações de substituição temporária de magi~

trados não contemolada anteriormente e Que carecem de regulamentação.

EMEI'IDA
301202·6

DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

COMISS/IO DE ORGANIZA /lO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

I!J,-------------- "urol!:

ê-"
,.,.,r---------- PL[HÂ"lo/eONI:lsio/$UlSCO~Il'.sio---- .,

""---------------- n:no/óluslIFICI.ÇÃO' --: ,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão co Poder Judiciário e do Ministério Pú
blico

- Suprima-se a Seção IV e dê-se ao artigo 38 a seguinte redação;

Art. 38 - A Lei disciplinará a organização da Justiça Militar em tempos de.
guerra externa.

.., -=- -=:-:-:_ Te-XTO/olU5TI',CAÇio------------------,

EMENDA SUBSTITUTIVA DA ALÍNEA B, DO INCISO I, DO

ART. 45 DA SUBCOMISS/IO DO PODER JUDICII\RIO. E 00 MINI~"T.t:RIO_

Pl.1BLICO.
Substitua-se a redação da alínea E' do inciso I, do art. 45, pela
seguinte:
Art. 45 

I a}

JUST I F I CA'T I VA
b) - 'promover, determinar ou requisitar procedimentos ou

atos adm1n1strativos ou pol1ciais pertinentes ao exer
cício de suas atribu~çõeb.

""----------------TEXTONuSTlfIC.çio------ ~~ _,

Emenda no parec~r do relator da Subcomissão do Poder Ju
diciário e Ministério Público.

A Justiça Militar é díscr ímínatér ía ao dar tratamento diferenciado a certas
categorias de servidores públicos, por mais especializados Que seja sua missão.

A visão da igualdade de todos perante a lei e perante a justiça, não compo,!:
ta este tratamento discriminatário.

A Justiça Militar somente comporta ser organizada em tempos de guerra, por
todas as razões Que cercam o ambiente de guerra.

JUSTIFICATIVA

O exercício das atr1buições do Mi~istério Públ1CO
requer providências prévias ou paralelas às ações que deva promo
ver. Sem o poder de determ1ná-las o Ministério Público estará
desprov1do dos meios e instrumentos 1nispensáveis a vencer a
eventuais resistências à consecução dos seus objetivos.

A redação que se pretende substitu1r é excessiva
m~nte restr1ta, pois não alcança as inúmeras providências neces
s~rias ao exercício das funções do M1nistér10 públ1co, antes ou
no curso das ações cíve1s ou penais que deva promover ou tenha

promovido.

Limitar as prerrogativas do Ministério Públ1co,
como feito no texto a ser emendado, é subtra1r-lhe as condições
mínimas, indispensáveis ao exercício de suas funções e ao cumpri
mento de seus deveres legais.

~
~

Deputado VIVALDO BARBOSA

Comissão da Organização dos Poderes e Sist. de Governo
,.,.,,.....----,------- rLf;NÁAIO/coMlssi.o/suIlCOMISSÃO-- ,

mr-------------- AUTOIt

[-

EMENDA
301206-9

Deputado VIVALDO BARBOSA

Comissão da Organizaçaõ dos Poderes e Sist. de Governo

m,--------------·UTO.---------------,
C

..,,----------------n:XTO/ol'USTIFIC.çio----------------........

r:;,---------- I'LENAI'IIO/COlo'ISsio/su.COlolllllSÃO------ .,

Acrescentar o seguinte artigo à seção I:

~~..!..l F I C A T I V A

"Art. 14 - A lei criará juizados de instrução criminal,
fixanoo-Ihe atribuições e compet.ncias."

A oart.ícãcação dos Juízes a Promotores. na investigação criminal é a
grande transformação na justiça criminal Que se requer. O juizado de instrução
é a forma desta oert ícínação,

Emenda no parecer do relat6rio da Subcomissão do Poder
Judiciário e"Ministério Público.

Acrescente-se ao Artigo 41 "Caput", ap6s "Justiça Agrá
ria", "que sw .•• organizará nos moldes da Justiça do Trabalho •• ~·
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ao inciso I do VII - Tribunal Superior de Justiça Previdenciária.

Parágrafo único - A lei especificará as ma~érias de
competência dos diversos Tribunais Superiores, po 
dendo decidir pela sua implantação gradativa, incl~

sive instituir outros tribunais de igual nível.

Art. 18 A - O Tribunal Superior Eleitoral e Tribunais
Regionais Estaduais serão objeto de propo~

ta à Subcomissão do Sistema Eleitoral e Pa~

tidos políticos •

aSuprima-se a parte geral da alínea "c" do inciso I do art. 41,

partir de "ficando excluído.••"

.:usTIFICATIVA

Dê-se nova redação à alínea "d"•Acrescente-se
artigo 41, alínea:

"d)questões decorrentes de conflitos na aplicação do estatuto do
trabalhador rural.

alqcestões reletivas a posse de imóvel rural e a contrátos agrári
os.

A Justiça Agrária deverá o~ganizar-se nos moldes da Justiça do) Tra
balho, que deu c:erto,ao longo áe sua existência como capaz de bem compor os con
flitos entre o:lIPregado e emoregador.

Art. ;8 B - A lei fixará a sede e o número de membros
dos demais Tribunais Superiores serão esc~

lhidos dentre:

No campo há de se processar da mesma maneira. § 12 - Cada quinto dos integrantes dos Tr!
bunais Superiores serão escolhidos dentre:-

r;-r---------------'TUTo/olUSTl'IC"çio------ --,

A competência da Justiça Agrária ficou muito limitada e tímida. Não
atende às exigências rurais, nem cobre os diversos conflitos que ocorrem no
campo.

Deputado Vivaldo Barbosa
~---------PLENAIIIIO/ÇOlolISsio/suacoMlssÃO--- -,

Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo

~
~

I - os Juízes dos Tribunais Federais de s~

gundo grau;
11 - os Juízes dos Tribunais Estaduais de s~

gundo grau;
111 - os membros do Ministério Público Federal;

IV - os membros do Ministério Público dos Es
tados e o D}strito Federal;
V - ,os advogados no efetivo exercício da pr~

fissão.

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Pod~r Ju
diciário e Ministério Público.

Acrescente-se inciso ao artigo 22:

§ 22 - Os membros dos Tribunais Super~ores

serão nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca dentre os indicados, em lista tríplice,
pelo Senado Federal.

"X - N~nhum juiz poderá permanecer mais de 15 (quinze)
anos em um mesmo Tribunal, exceto o do juri. Complétado este te~

po de permanência, o juiz será aposentado com remuneração in te 
gral.

.:usTIFICATIVA

A . rotatividade nos tribunais é salutar ao Judiciário.Permite acesso
mais rápido dos juízes aos tr íbunaí.a.orocãcíanoo maior rotatividade

§ 32 - Ao elaborar a lista de Que trata o parágrafo a~

terior o Senado somente poderá, considerar os nomes i~

dicados, conforme o caso, pelos Tribunais Federais ou
Estaduais, conforme o caso, pelos membros do Ministério
Públ~co F~deral ou Estadual e pelas várias Secções da
Ordem dos Advogados da Brasil. Cada Tri~unal, Ministé
rio Público ou Secção da Ordem poderá indicar ao Senado,
por vaga a prover, um nome escolhido em eleição aberta
à participação de todos os seus membros.

..,.---------------nXTo/oluSTIFICAÇÃO-------- -,

SEÇ/l.O UI

"DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE .USTIÇA"

Emenda no pareçer do relat6rio da Subcomissão do Poder
Judiciário e Ministério Público.

Art. 18 C - Compete aos Tribunais Superiores observada a
da a respectiva especialização, processar e
julgar:
I - origináriamente;
a) nos crimes comuns e de responsabilidade,

os membros de Qualquer Tribunal de segu~

do grau da União ou dos Estados;
b) as extradições requisitadas por Estados

estrangeiros;
~) as homologações de sentença estrangeira;
d) os pedidos de concessão de exaquatur a

cartas rogatórias de justiças estrangei
ras;

e) os habeas corpus e mandados de segurança
impetrados contra ato do pr6prio Tribunal
ou de quaisquer Tribunais de segundo grau
da União ou dos Estados; •

f) os litígios entre os Estados ou entre es
tes e o Distrito Federal;

g) os mandatos de se9urança impetrados pela
'União contra atos de governo estaduais, e
vice-versa;

h) os conflitos de jurisdição entre Tribunais
de segundo grau 'da 'União e dos 'Es~ados, e~
tre Ju~zes subordinados a Tribunais dife 
rentes·e entre Tribunal e Juiz Que a não
esteja subordinado;

~
~

Art. 18 - Os Tribunais Superiores de Justiça são os se
guintes:

Acrescente-se ap6s a Seção 11, a seguinte Seção 111, re
munerando-se as demais:

I - Tribunal Superior Eleitoral;
11 - Tribunal Superior de Justiça Civil;

111 - Tribunal Superior de Justiça Criminal;
IV - Tribunal Superior de Justiça Tributária;

. V - Tribunal Superior de Justiça Administrativa;
VI - Tr~bunal Superior do Trabalho;

Comissaõ de Organização dos Poderes e Sist EMA DE Governo
,.,..,---------I'l.tNÁltlD/co"""iOI#IJICOlll"io--------__-,

fi AUTOR

r- Deputado VIVALDO BARBOSA
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i) as revisões criminais e ações rescisórias
de seus julgados;

j) as execuções de sentença, nos casos de sua
competência originária, facultada a dele
gação de atos processuais;

EMENDA AO PARECER 00 RELATOR DA SUBCOMIssílo DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO
PÚBLICa:r
- Suprima-se o artigo 8º.

Art. - Será computado, para todas os efeitos legais,
o tempo de serviço do servidor afastado para o exercício do mandato
legislativo:

JUS T I F L~..!I~

A emenda oroooi! melhor distribuição na atuação de 1" instância visan
do democratizar a atuação da justiça e. oermitir solução rápida com participação
dos cidadãos', de qlJestões menores.

Prevê-se, também, maiores atividades para a Justiça de Paz, que deve
ter sua ação amoliada, com comoetência para consiliação e decisão em matéria que
a lei vier a fixar.

A Constituição vigente, no § 49 do artigo 104, com
a redação determinada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1976,e~

'clui, para fins de promoção por merecimento, a contagem do tempo
de serviço prestado pelos detentores de mandatos eletivos. Talpr!
tica não"merece subsirtir, porque não pbssui argumento razoavel p~ ~
ra justifica-la.

Observe-se que a antiga promoção hoje substituida
por outros institutos, subordinados à denominação de Melhorias Fu~

cionais, entre as quais a Progressão, Ascensão e MovJmentação,ev~

lui de maneira a repelir a disc~iminação injusta, f.eita aos parla
mentares.

Hoje o sístema de avaliação - seja de servidores e~

tatutários ou celetistas -, observa critérios definidos, em que o
grau de subjetividade, outrora reinante, cedeu lugar a fatores ob
jetivos, que impedem favorecimentos. Assine-se, por oportuno, que
os funcionários designados para Cargos de Direção e Assessoramento,
ou requisitados para a Presideneia da REpublica e Orgãos que lhe
serão diretamente subordinados, 'recebem avaliação com os índices
mais elevados. A prática do Executivo também prospera no Legislatl
vo e no Judiciário.

Seria inadmissivel manter a restrição dirigida àqu~
les que lograram conquistar a confiança popular nas urnas,condena~

do-os a permanecerem sem a possibilidade de melhorias funcionais,
enquanto perdurarem os respectivos mandatos.

Haverá algum cargo mais relevante, no qual o funcio
naria possa atuar em prol da Adm~nistração Pública, do que a função
parlamentar? Por que alijar da melhoria funcional o servidor públi
co que se elege? Ele deve participar em igUadade de condições com
seus colegas, na forma que for disciplinada pela legislação ordiná
ria, e não excluido sumariamente, sofrendo p ejuizos irreparaveis~
durante as várias legislaturas em que for el ito ou reeleito.

l!J auTCl.------- } §
t DEPUTADO FUlVIO PALMIER DA VEIGA EMEI'IDA

fi Comissão da organlz·~tã~·d~i~/·P~·d~~-s-e-:S"'i;-s""t,..e-m-a-s-d..,e---1 301210:-7
C Governo .J:Z]::. - a. .

~
~

JUSTIFICATIVA

Art. 18 O - Os Tribunais Superiores poderão, nos respectivos re
gimentos, dividir-se em Câmaras ou Turmas, especia
lizadas ou não.

11 -em recurso ordinário:
a) - ap causas em que forem partes Estado es

trangeiro ou organismo internacional, de
um lado, e de outro, Município ou pessoa
domiciliada ou residente no país;

b) - habeas corpus e mandados de segurança jul
gados em única ou última instância pelos
Tribunais de segundo graus da União e dos
Estados, quando denegatória a decisão;

c) - a~ ações populares, 'quando julgadas im
procedente~ pelos Tribunais de segundo
grau da União e dos Estados;

IIL - em recurso extraordinário as causas decl
didas em única ou última instância por
Tribunais de segundo grau da União ou dos
Estados; _

a) quando a decisão recorrida violar trata
do ou ~ei federal ou for profe~ida con
tra a evidência dos autos;

b} quando· a decisão recorrida d~r a tratado
ou lei federal interpretação divergente
da que lhe tenha dado outro Tribunal.

A emenda pretende a divisão do Tribunais Superiores por especialização.
sabe-Se que, no mínimo, há de se aumentar o número de Ministros para atender a
demanda do terceiro .grau de jurisdição. E preferível dividir em diversos trib!:!,
nais por especialização em vez de apenas aumentar o número de Ministros.

Deputado VIVALDO BARBOSA

Comissão de Organização dos Poderes e Sist. de Governo
=---------------TUTO/JU'TlfICAÇÃO----- -,

,--,--------.,.- PLtNÁllIO/COMI.ssio/suICOMISSÃO------ -,

t: DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

.Emenda no parecer do relatório da Subcomissão do Poder
Judiciário e Ministério Público.

Dê-se a seguinte redação ao § 29 do artigo 42:

« § 29 - A lei poderá criar:
11_1

e Comissão da Organi;~ç~~/c~l:;';ÃoP~·d~~~;-e-s-i-s-t-e-m-a-d-e-G-o-v-e-r-"'''' 301211-5
'-- -...J.,u::=~~----lLILJ

a) Tribunais inferiores de segunda instância,
observados os requisitos previstos na Lei Or
gânica da Magistratura Nacional;
b) Juízes togados com investidura no tempo, os
quais terão competência para julgamento de pe
queno valor e de crime a que não seja cominada
pena de reclusão, e poderão substituir juízes
vitalícios;
c) justiça de paz temporária, competente para
conciliação, decisão em matéria definida em
lei estadual, habilitação e celebração de ca
samento.
d) Juizados distritais ou mun~c~pais, com par
ticipação popular e competência civil e criml
nal, na forma que for definida na legislação
estadual.

=----------------TUTO/olUSTI"CAÇÃQ--------------_...,

"Art. Os tribunais federais e os tribunais locais manterão
um 6rgão especial, destinado à prestação jurisdicional gratuita
para os que, comprovadamente, não possam arcar com despesas judi
ciais sem prejuízo para a pr6pria manutenção e a de sua família~

Parágrafo único. A Defensoria Pública, de que trata este
artigo, terá sua estrutura, organização e competência estabeleci
das em lei complementar, obedecendo aos seguintes princípios: 

I - independência administrativa;
11 - provimento dos cargos através de concursos públicos de

provas ou de provas e títulos."

JUS T I F I C A ç ~ O
Trata a nossa sugestãO de trazer para o âmbito da nova Car

ta que está em elaboração norma já prevista em legislação ordina
ria, dando, pois, à jurisdição gratuita, o grau de norma consti~
tucional. Essa providência, a para de assegurar e tornar mais es
tável a justiça gratutita, enseja uma normatização mais abiangen
te desse instituto, não só por prevê-lo em todos os graus de ju~

risdição, mas por determinar sua organização, competência e estru
tura através de lei complementar abrangente de todos os níveis ,
jurisdicionais.

Com isso, estamos certos, vamos ao encontro do antigo e
justo anseio da população mais carente, tornando possível, sem
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CONSTITUINTEdespesas ou maiores sacrifícios, tenham todos acesso, em igualda
de de condições, à prestação jurisdicional que o Estado tem õ
dever de prestar a todos os que vivem em seu territ6rio.

Em vista do exposto, estamos certos do integral apoio dos
nobres Constituintes à nossa proposição.

FARABl1LI·~~·-J-R-•.---------11 "";""11

=----------PUNÁfl;IO/COwI3sIo/auacollllhiO-----------J 301214-0
f!J..o->.c"'OIJl.M..rI.JS,.s",A<>Olol-"'P",Ew.O/..lR""G"''''P'''OIl'>S-"P""Ou,[l"E;uR",E..So>-L.i..s...u...b"'e'-'.<-!d"'o"--P""'o...d"'e"'r......Jl.lu.,d..i..C"""i...á...r...i..ou I
= TIXTOlolVillTI'ICAÇÃO ..,

Acrescente-se no Capitulo IV - Disposições Transitá

. .lIias - do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do Mini~

têrio PUblico, o seguinte dispositivo:

Deputado FLAVIO PALMIER DA VEIGA
m,...-------------- AUTOR

ê

=----------------TItJ:To/.luSTlrlCAÇÃQ-------- -,

"A lei disporá sobre assistência judiciária gratuita de nlvel
federal e estadual, a ser prestada, obrigatoriamente, pelo poder pú
blico aos que dela necessitarem".

iJlI,U ,5 T I I .P 1"'C' IA ç: A,,0
A proposta inclusa decorre de sugestão que nos foi encaminhada

pelo Instituto Abel, de Niter6i (RJ), e de sua Associação de Pais e
Mestres de Alunos-APAMAIA, entidades que acolheram ponto-de-vista no
mesmo sentido formulado pela Comissão Afonso Arinos, encarregada de
elaborar o ante-projeto da nova Constituição Brasileira.

O seu obj~tivo fundamental é o de assegurar assistência judici
ária gratuita, a Nlvel federal e estadual, a ser prestada, obrigato~

riamente, pelos poderes públicos,aos que dela necessitarem, como for
ma de democratizar o acesso de todos os brasileiros aos serviços ju~
diciários.

~ evidente que, nos seus exatos termos, a lei ordinária irá
dispor sobre a obrigatoriedade de ~ue a União Federal e os Estados '
mantenham q~dros de defensoria pública organizados em carreiras, as
segurando-lhes os mesmos direitos e prerrogativas inerentes ao exer~

cicio, de forma plena e independente, de suas atribuições, devendo
ingressar em sua classe inicial mediante concurso público de provas'
e tltulos.

Esses defen~ores públicos, a exemplo do que já ocorre no Esta
do do Rio de Janeiro, terá como atribuição específica a postulação e
a defesa, em todas as instâncias judiciárias, dos direitos e garan
tias de todos os brasileiros que necessitem de assistência judiciária
gratuita.

!rata-se de sugestão que certamente será analisada com o cará
ter prioritário de que se reveste, razão por que confiamos plenamen
te em sua incorporação ao texto constitucional brasileiro.

"Art••• - Aos atuais Juizes de Paz"é concedido o pra-

zo de até cinco anos, a contar da promulgação desta Carta, p~ra pre

encherem os requisitos ao exercici? dos CéU:gOS de juizes togados, dos

Juizados Especiais de que trata o ãrt.89".

o art.89 cria os Juizados Especiais destinados ao julga

mento e execução de causas civeis e criminais e, em seu parágrafo On!

co, Iqanda aproveitar os Juizes de Paz,para o seu funcionamento. Ocor

re que nem todos os Juizes de Paz, embora com outros cursos superio-

res, possuem o Curso de Direito, indispensável para o cargo de juiz

gado.do Juizado Especial. Nada mais justo do que'se conce~-aós a

tuais Juizes de Paz o praz~cima referido para ~ ~e habilitem ao

cargo de juiz togado, pois já vém exerce~ ~ eficiência e'serieda-

de essa nobra função.

as pessoas jur1dícas ?

= TI:XTO/olUITI'lcaçio -,

o art. 89 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Ju

diciário e do Ministério PUblico trata da criação rtos Estados do~ JU!

zados Especiais, para ° julgamento de causas civeis e ériminais,

Os Juizados Especiais são órgãos destinados à agili

zação da justiça e náo seria concebi~e1 pri~ar o Distrito Federal e

os Territórios desses instrumentos legais.

expressão "enquanto não instalados nos Estados", pela seguinte: "en

quanto não instalados nos Estados, no Distrito'Federal e nos Territ2

rios",

No art 89 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder

Judiciário e do Ministério Público, substitua-se a expressão iniciàl

"Os Estados instalarão", pela seguinte: "Os Estados, ° Distrito Fe

deral e os Territórios instàlarão", bem como no parágra~ Onico, a

r:-l,...- .L...ÁIUO/c:OIlUStlO'.usco.....io-----------,
COMI~SAo DE ORG.DOS PODERES/Subc.do Poder Judiciãrio

JUS T I F I C A T I V AI

O anteprojeto contemplou Com a garantia da
ampla defesa apenas o cidadão. •

Porque excluir-se dessa importante proteção

~ § 14 - A le~ assegurara ampla detesa em qualquer
processo, cem todos os meios e recursos a
ela inerentes, concedendo às partes igual
respeito e tratamento, vedada a concessão.
inclusive ao Ministério Público, de qu~is
quer privilégios, prazos ou condições es~
eiais; somente será permitida a execução
judicial. a lei exigirá, sob pena de nuli
dade, que todos os despachos e decisões t2
nham suficiente relatório e clara fundamen
ução." -

,...--------------.....---------------
FRANcrsco AMARAL

* .U"'."lO/crullss.i:o/.u.Colllui~------

e?CCMISSÃO DE ORGaNIZAç~O DE PODERES E SISTEMA DE
.."., TUTO'.lUSTI'ICaçio --.

~ • _ EMENDA MODIFICATIVA AO § 15, do anteprojeto da 3ub-
com1ssao .00 POOER "3UOlCIARIO E MINISlfRIO pífuuco.

NOEL ~E CARVALHO

ORGAIHZAÇI\O PODERES' E SIST. GOVERNO / PODER EXECUTIVO

A emenda pretende terminar com absurdos prÃ
vilégios existentes em nossa legislação e conceder igualdde a todas
aS partes envolvidas, em Iqualquer processo~

A Velha República. sensível às pressões do
poder econômico, editou decretos-leis em que se permitem tlexecuções
especiais", fora da proteção do poder judiciário, e, nesses processos
viOlentos ": o d~vedor é desapossado de seus bens, sem qualquer 
formalidade ou proteção jurídica.

O Decreto Lei 21/66, estabelece que os
bens serão vendidos, em leilão público, com simples requcriment~,

"independentemente de qualquer outra formalidade processual" (decreto
-lei citado, artigo 62 )

r-- - - - - - - - - - - - - - .....---------------
l:

__________ .UNiRIO/CONlssão/IUICOMlsdo-----------

1!J
=,- TUTO/oluSTlflcaçio _

E~enda Modificativa

Tais processos são incompatíveis çom um re
gime democrático, sendo certo que o relatófio e a fundamentação de ~
cisões e despachos são garantias pua as partes.

Art. 45 Poder-se-ã compleme~ar. até o ano de 1992. a
organização do sistema de governo instituído por esta Constituiçl0
mediante leis votadas nas duas casas do Congresso Nacional, pela
Maioria absoluta dos seus membros.
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p,arágrafo Ooico - A legislatura iniciada em 1991, findo o
prazo deste artigo. poderá proceder a uma revisão desta
Constituição durante a sessão legJslativa de 1993.

JUSTI FICATI VA

São eles os únicos portadores das vivências do cargo, suas
perspectivas e vicissitudes, que hão de ser levadas a esse plenário
no . aconselhamento do Presidente. Não se trata de mera homenagem.
porém no aporte de efetiva contribuição a valorizar e honrar esse
cenáculo. tornando-o augusto.

~
~

Emenda Aditiva

,
Acrescenta ao art. 79 o seguinte:

SUbcrnnissão do Podpr Judiciário p do Minist~rio Público

Art. 41

Parágrafo Ooico - Aos componentes do Conselho da República
são asseguradas as garanti as e prerrogativas per l amentares
outorgadas aos membros do Congresso Nacional.

Um Conselho desse porte. com a responsabilidad~ maior de
órgão superior de consulta do Presidente da República. não pode ter
seus membros sujeitos a coações de qualquer natureza. Ao
contrário. devem eles ter asseguradas a imunidade e inviolabilidade
que o exercfcio de responsabilidades polfticas tão relevantes
pressupõe.

JUSTI FI CATIVA

Dpputado GASTONE RIGHI
,.,- &U ..a'--------------

r.-r---------- PLlElfi..,O/cou.sslo/IUICOlllISdo-------------,

ORGANIZAÇP:O PODERES E 51ST. GOVERNO I PODER EXECUTIVO
r.-r__-

TlXTO
' ..U5TlfIC ...çio,...... ---.

r:"1r---------- .L.IIIAI"O/CO..lssio/su.colfluio-----------,

• ro.1ISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE -GOVERNO

1':"1,.--------------- TI:.To/otUS1'If~..çio---------------__,

Por isso que propomos seja limitado o tempo esse poder de
reforma &onstitucional simplificada, ou transvertida. sob o nome de
complement ação.

o artigo de abertura das disposições transitórias
possibilita. de modo louvável, que os legisladores ordinários
procedam aos ajustamentos de novo sistema de governo'á medida que
sua prática apresentar tal necessidade. seja sob a forma de
impasses instituicionais seja para dar-lhe maior eficácia
polftico-administrativa.

Se em cinco anos o sistema não puder ser complementado.
então o que há a fazer 'proceder-se a uma "revisão
constitucional" - tal como p r ev t s t o, e concretizado. em Portugal 
deferida á futuro legislatura •• findo o prazo de cinco anos; ora
fixado. para que o legislador ordinário submeta o novo sistema de
governo as ajustamentos que sua prática vier a exigir. A "revisão
constitucional" não limitar-se-i a, evidentemente. ao sistema de
governo: seria um "intermezzo" polftico durante o qual os
representantes do povo. tendo em vista a prática de um lustro e as
reivindicações da sociedade. teriam competência revisional mais
ampla. repensando o texto constitucional.

Introduz-se assim fatot de flexibilidade, até o prpsente
desconhecido de nossas tradições constitucionais. onde a rigidez do
texto escrito. dajlo de uma vez por t.odas, só admiti a alterações ou
reformas mediante o que os constitucionalistas portugueses chamam
de "procedimento I agravado". isto é, quorum especi aI ( maiori a de
dois terços) e outros pré-requisitos.

Vale observar. todavia (e este é o fundamento de nossa
proposta) que esse pr~cesso. ora preconizado no artigo em tela. não
pode deixar de ser limitado no tempo, sob pena de em pouco tempo.
ocasionais manobras alterarem radicalmente o texto constitucional
escudadas no pretexto de "complementá-lo".

Tenhamos a coragem de mudar. mas não nos desamparemos do bom
senso e da humildade que nos mostram. a todo o tempo, uma realidade
dinâmica a surpreendpr os espfritos mais avisados e previdentes, a
lançar desafios ã nossa imaginação polftica.

A "revisão" processar-se-ia na terceira sessão legislativa
da próxima legislatura. sem os inconvenientes dos anos de eleições.
inapropriados para tarefas desse 'porte. que pressupõe integral
dedicação e tranqülladade polftica.

"Parigrafo 1 Ordem dos Advogados do Brasil, entre outras atribui

ções legais, compete:

a) defender a Constituição, pugnar pela boa aplicação das

leis, e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições'

jurídicas;

b) integrar necessariament~ órgãos instituídos para defesa'

dos direitos humanos.

JUSTlFICATlVA

r------------- aUTOR,...--------------,

Trata-se, em parte, da constitucionalizaçáo de preceitos já
existentes em lei ordinã;ía.

...,., PL.lENA".O/COllllslo/auecoMlsIJo-------------,

ORGANIZAÇP:O POOERES E SIST. GOVERNO I PODER EXECUTIVO

...,., -------TIEnolofusTI'II:açio----------------,
~ CONSTITUINTE PAULO MACARINI
_~ 'LcdlllO/CONISdo/IU.COM...io--- _

e:iII1) COMISSIIO DA ORGANIZAÇllo DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO

~
~

=---------------TflCTO/.tuSTI'ICaçio----------------,Art. 41
seguintes membros:

O Conselho da República é composto pelos

o item VIII, do artigo 41 do Relatório Final da Subcomissão
Poder Executivo, passará a ter a seguinte redação:

do

IX - os px-Presidentes da República.

JUSTIFICATIVA

Não há c~o deixar de convocar os ex-Presidentes da
República para integrar um Conselho que. por ser órgão supprior de
consulta do Presidente da República. deve contar com a experiência
dos poucos que suportaram as alta responsabilidades do cargo.
representando a República. garantindo o cumprimento da
Constituição. a unidade e a independêncl a nac t qna í s , a integridade
dp território e o livre exercfcio das instituições.

VIII - Seis cidadãos brasileiros Datos, com mais de 35 (trinta e cin
co) anos, se~do dois indicados pelo Presidente da República, d~

is eleitos pelo Senado federal, dois eleitos pela Câmara dos D~

putados, com mandatos de 2 (dois) anos, não detentores de mand~

to executivo ou legislativo nem dirigente de empresa ou entida
de pública Federal4 vedada a recondução.

~ U 5 T I F I C A T I V A

A redação proposta objetiva evitar que venham a participar do
onselho única e exclusiva~ente pessoas vinculadas diretamente ao pr~

rio governo.
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L!I aUTO"

~ONSTITUINTE PAULO MACARINI 11_1~---.,.....----- ,LI:IrfÀ'uo/eo.,lsdo/IUICOlll'aslQ -, 301221.2
, •J I lI) E!OMI SSAO OA OOGANIZAÇAO OOS POO~R~S E SISTEMA DE GOVERNO.
r=-r TUTO/olUsTI'lcac;âo _

XX _ Nomear e exonerar os Presidentes e Diretores de Autarquias, das
Sociedaàes de Econima-Mista, das Fundações e Entidades mantidas
pela União Federal.

JUS T I F I C A T I V A

A seção IX

do relatório final da Subcomissão do Poder Executivo passará a
a seção X, alterando-se, também, a numeração dos artigos.

A redação proposta visa dar ao primeiro Ministro o efetivo poder
da máquina burocrática da União.

JUS T I F I C A T I V A.

SEÇAD IX
DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

A s~ção Ix
do relatórío final da Subcomissão do Poder Executivo,
passará a ter a seguinte redação~

AU11)111---------------,] EJt' CONSTITUINTE PAULO MACARINI EIlIIEr'II».'

~ 'LINÁftlO/cOlllllllo/1uICOllIlUio----------, 301225-5 J

• (I I I) COMISsIIo DA OOGANIZAÇllO !?OS POOE~S E SISTEMA DE GOVERNO

JUS T I F I C A T I V A

No regime parlamentarista todos os Ministros precisam ser de li
vre nomeação e exoneração do Primeiro Ministro. E em consequência tam
bém deverão ser detentores da moção de confiança ou de desconfiança do

legislativo.

Suprima-se o ítem XXIX do artigo 10 do Relatório Final da Subc~

missão do Poder Executivo.

1":"'1---------------TEXTO/olUSTlfICAÇÃO---------------....,

r- AUTOIlt _

t9CONSTITUINTE PAULO MACARINI

y- .t.UAIIIIO/COMISlio/IUICOluuio-----------,

,fu!ii COMISSlIO DA OOGANIZAÇllO DOS PODERES E SIST~ DE GOVERIílO,

EJEMEl'IDA

~1222-1

Apresentamos emenda, endossando proposta do relatório original
desta comissão, instituindo ~ Tribunal Constitucional.

Esta propositura passou a ser a seção Ix.
Consequentemente a seção IX do relatório final passa a ser a de

número X.

~TITUINTE PAULO MACÁRINi"'°'--- ~

(I I I l'LUÃJlto/coalluio/IUICOlllIIlÃO---------_-,

• OMISSAO DA ORGANIZAÇAO D~S PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

Art. 45 - O Tribunal Constitucional compõe-se de nove membros, três do~

quais são indicados pelo Presidente da República, três são e
leitos pela Câmara dos Oeputados e três são eleitos pelo Senado Federa
renovando-se um terço de sua composição a cada dois anos.
Art. 46 - O mandato dos membros do Tribunal Constitucional é de 6 (sei~

anos e suas funções são incompatíveis com as de Ministro de
Estado. detentor de mandato executivo ou legislativo, dirigente de en
tidade ou empresa controlada pelo poder público.
Art. 47 - O Presidente do Tribunal Constitucional, cuja nom~ação compe

te ao Presidente da República, será necessariamente um de
seus membros e terá o direito de decisão em caso de empate, mesmo que
este seja produzido pelo se~ voto.
Art. 48 - A lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Tribu

nal Constitucional.
Art. 49 - Qualquer cidadão ou pessoa jurídica é parte legítima para re-

querer ao Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre a
constitucionalidade das leis, antes da sua promulgação.
Art. 50 - O envio dos diplomas ao Tribunal Constitucional suspende a

'promulgação; tendo esfe 3cr (trin~aT dias para profetir a sua
decisão, podendo es~e prazo ser reduzido para 7 (sete)' dias, se a ar
guição de inconstitucionalidade for acompanhada de requerimento d~ UI
gência.

Art. 51 - Não poderá ser promulgado nenhum preceito declaro inconsti
tucional.

JUS T I F I C A T I V A.

r=-r tuTO/JUSTlPICAOio ...,

O artigo 3º do Relatório F1nal da Subcomissão do Poder Executivo
passará a ter a seguinte redaç~o:

Art. 32 - O Presidente da República será eleito dentre brasileiros na
tos maiores de 35 anos registrado por Partido Político e no
exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal di
reto e secreto, 45 ( quarenta e cinco dias) antes do termino
do mandato presidencial.

JUS T I F I C A T ~ V A

Recomenda-se que não haja grande espaço de tempo entre a elei

ção e a posse do vencedor.

PJCONSTITUINTE PAULO MACARINI

I":'T--------- ''-INi'llo/COMIlllo/IUICOIfII.lo----------

(il (I I I) COM I SSAO rACIUMZIOU [X5 FlI:ER:S ESlSlWIIE tIM:IW

...., Tr:XTO/olUlTlfIC&l;io---------------~

Acrescenteese
a~ relatóriô fInal da
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público:

A presente propositura objetiva rei incluir no relatório finsl
desta comissão o Texto do Tribunal Constitucio,al, constante no rela
tório inicial da mesma, com modificação ja .proposto anteriormente. -

Art. - A lei organizará o serviço jurídico da União e o das autarquias
federai~, atribuindo aos seus membros os direitos e vantagens 

asseguradas aos do Ministério Público da União.

~ U S T I F I C A T I_V A.

~CONSTITUINTE PAU~O MACA~INI

L!: 'UllÁ.uo/cONINio/&1,llcoanulo .C(I I I) COMIssIIo DA DRGANIZAÇIlo D~S P90ERES E SISTE!'1AS D~ GOVERNO 'j
r=-r---------------- TuTotolU.TI..'cac;io---- .....

Acrescente-se ao artigo 30 o ítem XX, no Relatório Final da Su~

comissão do Poder Executivo.

Os Serviços Jurídtcos da União, centralizados ou não, constituem
órgãos similares ao Ministério Público da União, impondo-se, portanto,
o mesmo tratamento constitucional.

Ao Ministério Público da União compete a defesa Judicial dos in
teresses da Fazenda Pública strito sensu.

Os procuradores das autarquias federais defendem na administra 
ção indireta aquele mesmo interesse que os membros dos Ministérios Pú
blicos dá União defendem na administração direta.



m-Cómlssão daOrganização dos Poderes e Sistemade Govemo' • 341

= T2:XTO/oIUSTIPtCAÇÃO -.

Se os interesses defendidos pelos Membros do Ministério Público
da União são fazendários, os defendidos pelos procuradores autárquicos
federais são parafazendários. O patrimônio das Autarquias é da mesma
natureza que o patrimônio da União. Seu valor é elevadíssimo, sendo de
conslderar que o orçamento da Previdência Social, por exemplo, é de
tal vulto que ultrapassa, neste exercício a trezentos bilhqes de cruz~

dos superior aO orçamento de muitos países. A defesa de tão ~levados 
interesses inclusive e principalmen~e de natureza patri1onial, intima
mente ligados à própria estabilidade das_entidades deve ser confiado
a técnicos cuja carreira se impõe, seja estruturada em bases adequa
das, definidos os deveres, vantagens, e, sobretudo, asseguradas aos
seus ocupantes,aquelas ,prerrogativas que lhes possam conferir a indis
pensável independência e autoridade.

~ de salientar que os procuradores autárquicos, além dos encar
gos que têm os membros do Ministério Público, ainda exercem funções
de consultoria, não exercidas por aqueles do Ministério Público.

Oportuno transcrever Parecer do DASP dado no Processo número
30.361/72 - DOU de 29.06.72:

"Divide-se, assim, o serviço jurídico daUnião e das Autarquias
em dois grandes grupos que, embora de complexidade e responsabilidade
equivalentes, tem autuação distinta do momento em que funciona junto
ao Contencioso (os ProC~radO!es da República e os Procuradores Autár
quicos, absolutamente idênticos) e o outro desempenha as suas atribu!
ções sem ,atividades contenciosas (Consultores Jurídlcos), embora ha
ja, como se acentua no Parecer nQ 1.090 de 1970 da douta Consultoria
Geral, citado no item anterior, sem paralelismo entre tais funções,
pois ambas se exercem na defesa dos interesses da União e de suas Au
tarquias, uns representando-as nos feitos ajuizados (Os Procuradores
da República e das Autarquias) e ?s Consultores Jurídicos, Procurado
res da Fazenda Nacionál e Assistentes Jurídicos, tanto nestes, nos
quais, embora não representem a União ou ~uas autarquias em jU1ZO a
preciem as questões de fato pertinentes à demanda e oferecem a inter
pretação da lei e da doutrina aplicáveis à espécie, como também suas
questões e pretensões levantadas na esfera administrativ~, sempre co~

a finalidade de bem interpretar e aplicar a le1 evitand;, dessarte, a
proliferação de ações judiciais, ou encaminhado,. desde o início, a de-
fesa da União para o caso de diante da informação das partes, ser d
problema, afinal, levado ao controle do Poder Judiciário~

Conclui-se que os procuradores autárquicos federais mantém identi
dade e semelhança de atividades com os membros do Ministério Público
da União. Esta identidade de funções e atribuições exige uma Lei Orga
nica que estruture e discipline essas ~arreiras a bem dos interesses d
Administração Pública e da Fazenda Nacional lato sensu.

Esta Emenda foi elaborada pela Associação Nacional dos Procurad~

res da Previdência Social e, até mesmo por princípio de isonomia, está
a merecer sua inclusão na nova Carta.

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

A intenção da proposta é óbvia: "pior que uma sentença injus
ta, só uma sentença tardia", diz popular aforismo 4sada nos meios
forenses.

Art. _ As atividades típicas do Estado, através das quais este mani
festa o seu poder soberano,' assim compreendidas as de Fiscali
zação de Tributos e Contribuições, Magistratura, Ministério PQ
blico, Diplomacia e polí~la, serão regidos por Estatuto próprio
estabelecido através de leis argânicas.

§ _ O Estatuto da carreira assegurará garantias funcionais ao exe~

cicio do cargo.

JUS T I F I C A T I V A

É imperioso que as atividades através das quais o Estado manife~

ta o seu poder sobreano, mereçam tratamento no texto constitucional.É '
necessário assegurar-se que o exercício de t,is atividades, ~speciais

e indelegáveis - as quais não encontram similitude em qualquer ramo da
atividade pública ou p~ivada - seja privativo dos integrantes das re~

pectivas categorias funcionais, sob a garantia de um Estatuto próprio
estabelecido através de lei orgânica. Y

Esta Emenda nos fori enviada pela UNAFISCO - União Nacional dos
Auditores Fiscais do Tesouro Nacional, FAFITE - Fede.ação das Associ~

ções de Flsca1s pe Tributos Estaduais, AAFIT - Associação dos Audito
res Fiscais do Tesouro do DF, ANFIP - Associação Nacional dos Fiscais
de Contribuições Previdênciárias.

~Art. Cada Estado organizará sua justiça incluindo na Organi
zação do Poder Judiciário o juizado de pequenas causas, que julgara
as causas de pequeno valor, terá forma processual abreviada e cus
tas reduzidas, conforme se dispuser em lei complementar.'!

JUS T I F I C A ç 'R D

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão do Poder Judici!

rio e do Ministério.Públíco.

Na verdade, a instrução judicial criminal irá traduzir a realid~

de processual e diminuir acentuadamente o tempo de instrução dos proc~

dimentos.
Por essa razão, preconizamos, nesta sugestão, que lei complemen

tar disporá sobre a instrução criminal judicial dos procedimentos, eli
minando a instrução na esfera policial.

• Com ssno da Organ

= TUTO/olUITIPlCAÇio -,

_____________ AUTOII _

(!J

= -;- 1'L....IUO/CClMI.dOl.uacOlUlliCl-----------,
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~
~

CONSTITUINTE PAULO MACARINI
________- pL.•••JOO/tONI..io/.~acCl.1Pio------- _

(l (I I I? C().IISSIl0 DA ORGANiZAÇAO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOV~RNo

~ AutOIl _

tJ

Acrescente-se ao Relatório Final da Subcomissão do Poder Judiciá
rio e do Ministério Público:

Nossa justiça é morosa, cara e desanimadora; antes de entrar
com uma pendência o interessado pensa duas vezes, pois quase sempre
a justiça, por força de demora dos ritos. processuais complicados,
beneficia o infrator.

Art. - Lei complementar disporá sobre a instrução criminal judicial
dos procedimentos, eliminando a instrução na esfera policial.

A proposta simplifica o procedimento, barateia a justiça e
tem um alto cunho moralizador, trazendo confiabilidade e fortalec!
mento ao Poder Judiciário.

~
~e Sistemas de

DEPUTADO FLAVIO PALMIER DA VEIGA

Art. - A competência privativa do Senado Federal
para aprovar empréstimos, operações ou acordos externos de qual
quer natureza aos Municípios não se aplica aos casos em que se
jam parte orgãos financeiros oficiais, estaduais ou federais 
Ex: BANERJ, BANESPA, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
etc ..•.

= TIJnO/olusTI'ICAÇio ..,

JUS T I F I C A T I V A

Na forma da atual legislação o processual penal, a instrução dos
procedimentos criminais é promovida pela autoridade policial que, ao
concluir o inquérito, remete os autos correspondentes à Justiça.

0Gorre que, devido ao acúmulo de serviço, os inquéritos poiicia
is levam tempo excessivamente longo para serem concluídos, prejudica~

do sobremaneira as partes.
Ora, os inquéritos em questão podem e devem ser agilizados, e a

fórmula para esse objetivo é a transferência da instruçãcr criminal da
Polícia para a Justiça.
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b) os litígios entre os Estados estrangeiros ou organil!
mos internacionais e a União, os Estados, o Distrito Fede

ralou os Territórios;

c) os mandatos de segurança, habeas corpus e ação popu
lar contra atos do Presidente da República, das Mesas da câ
mara e do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do

Cosnelho Nacional da Magistratura, do Tribunal de Contas da

União, ou de seus presidentes e do Procurador-Geral da RepÚ

blica;

d) a representação do Presidente da República, das Mesas

do Senapo Federal ou da Câmara dos Deputados ou de um quarto
dos membros de uma das Casas, do Presidente do Supremo Tribu

nal Federal, do Procura?or-Geral da República, de Governador
de EstaBo, do Conselho Federal a Ordem dos Advogados dos Ad

vogados do Brasil, entidades associativas de âmbito nacional

criadas de acordo com a lei, partido político, ou de dez mil

(10.000) cidadãos eleitores, para fins de declaração de in
constitucionalidade por ação ou omissão ou para interpreta

ção de iei ou ato normativo federal ou estadual;

f) a execução das sentenças, nas causas de sua competên

cia originária, facultada a delegação de atos processuais.

e) as revisões criminais e ações rescisórias de seus jul

gados;

A Cons~ituição de 1967, com a Emenda de 1969, a
tribui a competência privativa ao Senado Federal para,entre ou
tras coisas, autorizar empréstimos, operaçoes ou acordos exter
nos, de qualquer natureza, de interesse dos Estados, do Distri
to federal e dos Municipios, ouvido o Poder Executivo Federal.

Entendemos que a abrangencia de tal dispositivo
não se justifica mais, e por isso preconizamos que, nos casos e~

que sejam parte orgãos financeiros oficiais, estaduais ou fede
rais, os Municipios estarão a salvo de tal'exigência para que
possam contrair espréstimos, realizar operações ou acordos, con
cedendo-lhes, portanto, autonomia relativa. -

Somos de opinião que a administração municipal
precisa ganhar maior velocidade, principalmente quando se sabe
que, aprovada a proposta que ora submetemos à elevada aprecia _
ção da Assembléia Nacional Constituinte, os organismos financei
ros oficiais deverão proceder a medidas acauteladoras, verifi ~
cando, previamente; a situação economico financeira do municí _
pio antes de conceder-lhe um empréstimo;

Dessa forma, o poder municipal passará a ter
mais condições para atender às necessidades financeiras da sua
administração e assim realizar, sem exigências que, geralmente,
emperram essa mesma máquina, o bem das cpmunidades carentes e
desassistidas.

T

EMENDA AO PARECER DO RELATOR DA SUBCOMISsAo DO PODER JUDICIÁRIO E DO

MINISTÉRIO POBLICO
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I!L AUTOlI:

[constituinte VIVALDO BARBOSA

Inclua-se entre a Seção I e a lI, seção, remunerando-se as demais:

Paragrafo único - Verificando a inconstitucionalidade por

omissão, o Supremo Tribunal Constitucional recomendará ao Poder Legisla
tivo comeptente a edição da norma faltante.

que

sEÇAo II

DO SUPREMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Art. A - O Supremo Tribunal Constitucional com sede na Cap.i
ta1 da União e jur~sdição em todo territôrio nacional, compÕe-se de DQ

ve cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico

e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República, depois de

aprovada a escolha peló Senado Federal.

§ l~ - Os membros do Supremo Tribunal Constitucional,

terão o título de HInistro, serão previamente indicados:

a) 1/3 pelo Presidente da Rep~blica;

b) 1/3 pela Câmara dos Deputados;

c) 1/3, respectivamente, pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, pelo Conselho Nacional da Magistratura e pelos

Conselhos Federal e estaduais do Supremo Ministério Público.

§ 2~ - Presidirá o Supremo Tribunal Constitucional o Minil!

tro eleito por seus pares.

111 - julgar como instância recursal:

a) o recurso de ofício e obrigatório contra decisões dos

Tribunais de todo o País que declararem a invalidade em face

desta Constituição, de lei ou ato normativo federal, esta
dual ou municipal;

b) o recurso voluntário da parte interessada nas causas

em que for declarada válida lei ou ato normativo federal, es
tadual ou municipal cuja constitucionalidade haja sido susc~

tada durante o prQcesso.

§ 12 - Nos casos deste inciso a decisão se limitará à ques

tão Constitucional~ devolvendo-se os autos ao Tribunal ou Juizo de ori

gem para prosseguimento do feito ou novo julgamento da causa, conforme

couber.

§ 2~ - ~s decisões do Supremo Tribunal Constitucional que de

clararem a invalidade de lei ou ato norm~tivo serão proferidas _ pela

maioria absoluta de seus membros e produzirão efeitos gerais e obrigatQ

rios para todos os Poderes do Estado a-partir de sua publicação.

Art.. B - o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Constit!!

cional será exercido uma única vez pelo período improrrogável de nove

anos, sendo incompatível com o exercício de mandato eletivo ou função
de confiança em qualquer dos Poderes do Estado.

Art. E - Lei Complementar estabelecerá as condições de orga

nizaçio e funcionamento do Supremo Tribunal Constitucional, bem como o

processo das causas e recursos de sua comeptência.

Art. C - Os Ministros do Supremo Tribunal Constitucional gQ
zam das prerrogativas próprias da Magistratura e sujeitam-se aos seus

impedimentos, fazendo ojus a uma remuneração não inferior ~ mais eleva
d~ dos Tribunais Superiores de Justiça.

Art. D - Compete ao Supremo Tribunal Constitucional:

I - Declarar o ~pedimento do Presidente e do Vice-Presiden

te da Repúbli~9 ou. a vacância dos respectivos cargos, por solicitação

do Congresso Nacional;

11 - Processar e julgar originariamente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice
Presídente, os Deputados e Senadores, os Ministros de Estado

e dos Tribunais Superiores de Justiça e o Procurador Gera~

da República;

JUSTIFICATIVA

Sabe-se que a "jurisdição constitucional" costuma ser exerci
da nos paises que possuem "constituição rígida", isto é, dotada de s~

premacia em face das normas jurídicas àe menor hierarquia ou infra-cans

titucionais, O que é levado à efeito mediante dois sistemas de controle

de constituc10nalidade perfeitamente distintos, que a doutrina especia
lizada designa de (a) sistema difuso e (b) sistema concentrado.

Com ressalva das naturais variantes histórico-culturais que

prevalecem em cada ordenamento constitucional, pode-se afirmar que

primeiro desses sistemas (difuso) experimenta a difusão ou desconcentr

ção do controle judicial da constitucionalidade das leis ("judicial r
view"), de tal sorte que a todo e qualquer juiz ou tribunal é permitid
declarar uma lei ou ato normativo incompatível com a constituição e, e

consequência, deixar de aplicá-lo nos processos judiciais trazidos



sua congn1çao e julgamento. O protótipo de tal sistema é o vigorante
Estados Unidos da América desde a célebre decisão do "Chief Justice"
JOHN MARSHALL no c~so "Marbury versus Madison", julgado pela Suprema
te norteamericana no ano de 1803, que formalizou a competência do Pode
Judiciário para controlar a validade das ,leis menores em face da ConstO

tuição.

Já no sistema dito concentrado, que predomina nos países

ropeus, a tutela da supremacia da Le~ Maior acha-se.circunscrita
órgão especial do Poder Judiciário. conforme ocorre na Áustria,
e Alemanha, ou a um órgão político singularizado, comO se dá com
seil Constitutionnel" em França, mas em qualquer caso dotado de atribuO
ção para proferir com exclusividade "julgamentos constitucionais",
seja, decisões acerca da validade constitucional das regras de

objetivo.

A distinção entre o controle difuso e o concentrado é bem ca
racterizada no comentario de GIUSE~PE DE VERGOTTINI, o festejado cat~

drático de Direito Constitucional da Universidade de Bolonha, que ex
põe:

"En la hipÓtesis de control difuso cualquier juez es tity
lar deI poder verificador de la compatibilidad con la Const~

tucion de las normas que ha de ~plicar. No tiene, empero, el
poder de anular estas normas sino simplesmente de no aplica];:
la"s ao caso que se le somete. Todo juez es habilitado para
reexaminar la cuestion pudiendo darse evidnetes contrastes
jurisp~denciales, y pudiendose tambien replantear el mismo
caso COA el tiempo .••••.•
En el caso de control concentrado, el juicjo sobre la ~onfo~

midad con la Constituci6n se confía a un 6rgano constituci~

nal ~ .hoc que obra como garante de la misma Consti tuci6n. Se
trata de tribunales o Cortes constitucionales, que en los sis
temas federales tienen tambiém atribuciones fundamentalesso
bre las relaciones entre el Estado central y los Estados miem
bros , y que en general acumulam otras numerosas competenci
as • Es caractéristica de los procedimentos ante las Cortes'
jurisdicionales que se les, reconozca la posibilidad de inic!
arlos además de en los procesos pendientes , a iniciativa deI
juez o a excepci6n de parte, también con acci6n directa y que 1
sentencia tiene efectos 1 erg~~, consistiendo en una ~

nulaci6n de las no rormas impugnadas"
( in " Derecho Const5tucional Compar~do n Ed. Espasa-Cape,M~

dri, 1985, págs. 196,197 ).

Por tradição, inaugurada com nossa lD Constituiçaõ Republicana de I

1891, reconhecidamente inspirada no modêlo estadunidense por influê~

cia de RUI BARBOSA, o Direito Constitucional brasileiro alinhou-se ao
sistema difuso ou descentralizado de controle da constitucionalidade
das leis. Todavia, com o tempo, passamos a incorporar tecnicas de~
trole tipicamente concentrado, o que se deu com a Constit~içao de1934
que, embora mantendo principio da difusão na jurisdição constitucio
nal , apresentou tres importantes inovações que a partir de então se
incorporaram em nossa ordem constitucional, a saber: (a) ação direta
de i~constitucinalidade para fins de intervençaõ federal nos Estados
membros em defesà de princípios constituconais especificados (art.12,
§ 2º) ; (b) exigência de maioria absoluta dos membros de tribunais ~
ra a declaração de inconstitucinalidade de lei ou ato do poder públi
co (art.179) ; (c) atribuição de competência ao Senado Federal para I

suspender a exec~ção, no todo o~ em parte , de qualquer lei, ou ato ,
deliberação ou regulamento, quando hajam sido declarados inconstituc!
onais pelo Poder' Judiciário" ( art. 9~, inciso IV).

Foi, contudo, na égide da Constituição liberal de 1946
~ mais se avançou rumo ao sistema concentrado de controle de constitucionalidade

Através da Emenda ~onstitucional nº 16, de 6 de dezembro de 1965, foi
criada uma nova espécie de " ação direta de constitucionalidade n,c~

jo o julgamento foi deferido originariamente ao Supremo Tribunal fede
ral, ficando atribuída a legitimidade ativa, por via de representa
ção , ao Procurador-Geral da República, previsão essa que ainda se ~
tém no vigente ordenamento constitucional pátrio, como se infere do I

art, 119, I, "1", da Constituiç~o outorgada pela Junta Militar, de a
cordo com a redação introduzida pelas Emendas Constitucionais nºs 1/6

e 7/77, que estabelece:
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Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal

Federal:
1- processar e julgar ordinariamente :
1) a representação do Procurador-Geral

da República, por inconstitucionalIdade ou para interpretação de lei
ou ato normativo f~deral ou estadual.
Essa tendência do constitucionalismo brasileiro em direção do siste.a
concentrado logrou consumar-se em grande parte da Europa no pós-guer
ra, e já começa a tomar corpo na própia América Latina, e não sendo'
exagero afirmar que se trata em Fealidade de uma tend~ncia universal.
Adotam-no, a titulo de exemplo, a Constituição da Austria de 1920 (
art., 137 e segs. ), da República Federal da Alemanha de 1949 (arts.
134 a 137 ), da Espanha de 1978 ( arts. 159 a 165'), de Portugual de
1976 ( arts 277 a 284 ), e até mesmo de países socialistas, como a '
Checoslovaquia, de acordo com a Lei Constituconal de 27 de oütubro de
1968 ( art. 86 e segs. ), e a Yugoslavia, segundo a Constituição de'
1974 ( art. 205 e segs. ). Pode-se citar, ainda, na esteira dessa e~o

pansão da jurisdição_~onstitucional concentrada, as Constituições da

T~ia, de Chipre, da Grécia, da Coréia do Sul e do Iraque~ Na Amér!
ca Latina essa tendência no sentido da criação de tribunais constit~

cionais já atingiu as recentes Constituições do Equador de 1978 ( art
140 e segs. ) e do Peru de'1979 ( arts. 296 a 305 ).

Impede reconhecer, de outra parte, que
sis~ema difuso adotado no Brasil não tem operado de forma satisfató
ria, notadamente no que respeita à proteção dos direitos humanos e à

apliocção pretoriana do capítulo constitucional referente à ordem eco
nômica e social, que não tem atendido aos reclamos da justiça e do ~
r:DlUII'. Tal se deve, de um lado , por que o SUpremo Trilulal Federal , que se pos!

ciana no ápice de nossa pirA~e judicial, não tem conseguido atuar c~'

mo uma verdadeira corte Constitucional, seja através de suas oompetê~

cias originárias como recursais , tamanhas que são suas atribuições '
judicantes e o volume de processos distribuidos anualmente a seu sup~

rior exame. Por essas e outras razões que não cabe aqui apro~undar, é
certo que a nossa atual Suprema Co~te, contrariamente aos designios Em

que radicou a sua criação, acabou por transformar-se numa 3D instância
com jurisdição nacioanal para a uniformização da jurisprudência de tod
o País e para o julgamento de questões de direito federal consideradas
relevantes, como evidência o seu.pr6prio Regimento Interno ( arts.327
e segs ). Por out~o lado, o controle de co~stitucionalidade exercido'
ordinária e incidentemente pelos demais Tribunais e Juízos monocráti
cos, tanto federais quanto estaduais, como se dá atavés da chamada '
" via de exceção n nos processos contenciosos de toda espécie, pouco
tem servido para a indispensável tutela da supremacia d!oconstituição
e menos ainda para o processo de nossa jurisprudência coostituconal se
gu~do as exigêncins de uma democracia de massas e tão carente de prote
ção dos direitos individuais e coletivôs • Vale colacionar, nessa li
nha de idéias, o magistério abalizado de JOS~ AFONSO DA SILVA:

" A posição da Corte Suprema dos Esta
dos Unidos suaviza lá os defeitos dos'
critérios de jurisdição constitucional
difusa. No caso brasileiro e nos países
que não tenham a mesma estrutura, os'
mesmos fundamentos que d~o a excelência

e a base d~ norte-americano, o sistema
difuso gera defeitos ••••••••
•.•De fato, a questão de constituci2
nalidade é examinada por via de exce
ção CO~ questão prejudicial a deci
.ão da lide por jutzes não llluito afei
tos ao direito público, não por culpa
deles, mas em decorrencia do sistema
de ensino jurtgico do pa!s que dá en
fase ao direito privado, e porque os
juIzes, na sua judic~tura inicial em
~marcas do interior, se deparam bas~

~asicamente com relações de direito
privado. Outro defeito decorre tam
bém daI. E que o juiz num processo
concreto tem como primeiro plano a
decisão da lide. A questão da const!
tucionalidade, quando arguida em de
fesa, e puramente incidental. Não e
questão fundamental para o caso. sua
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preocupação consiste em dar solução

ã lide. Sua visão não é a de que exi~

te uma lei inconstitucional que deve
ser julgada tal, de preferéncia, a
fim de prevalecer a constituição. Ele
é mesmo orientado por um principio in
verso a isso, qual seJa O de que deve
decidir a lide sempre que possivel /
sem declarar a inconstitucionalidade
da lei que lhe serve de fundamento,
tanto que nem precisa conhecer da ar
guição de inconstitucionalidade se ou
tro fundamento lhe perm~tir decidir
a lide em favor do arguinte. Outro d~

feito ainda está no modo de exercicio
do controle de constitucionalidade
por via de exceçáo, qual seja o de
que fica sujeito ã iniciativa da par
te, sob O argumento de que o juiz não
pode conhecer da questão de constitu
cionalidade, se ela não for alegada
em defesa. O sistema de controle difE
so não permite que o juiz conheça de
oficio da questão de constitucionali
dade •••Por isso o sistema provoca sé_o
rias injustiças, porque contribui pa
ra o desrespeito ao principio da /
igualdade perante a Justiça. Há até
quem observa que, nessa matéria, os
demandantes ficam divididos em dois
grupos. Um, que seria daqueles de mais
sorte, que tiveram mais condições de
arranjar um advogado com visão mais
ampla do problema constitucional, e
tiveram condições de alegar com mais

propriedade a inconstitucionalidade
de lei ou ato que fundamenta a pre
tensão do autor, com real possibili
dade de obter a deClaração de incon~

titucionalidade de lei ou ato e assim
livrar-se da condenação judicial ou
de algo semelhante. O outro grupo /

seria daqueles que, por qualquer ra
zão, não tiveram sorte de arranjar um
advogado alertado para o problema, /
que, por qualquer motivo, não invoca
ram a inconstitucionalidade da mesma
lei ou ato e, por lsso, ficaram su
jeitos a um julgamento da lide em seu
desfavor. Ora, corno a decisão, no pr!
meiro caso, não importa coisa julgada
em relação ao segundo, no que tange
i declaraç~o de inconstitucionalidad.e,
porque esta sõ tem efeito inter partes,

v~emos que um mesmo fundamento da lide
!tratamento dps~gual. O leigo realmeE
te não pode compreender uma coisa de~

sas, e há de ficar indagando pelo /
resto da vida: como que o primeiro d~

mandante teve ganho de causa com a
declaração de inconstitucionalidade
da lei, julgada assim inaplicável ao
caso concreto, enquanto o segundo /
perdeu a causa exatamente porque foi

aplicada a mesma lei ao seu caso? ••
(na monografia "Tribunais Constitu
cionais e Jurisdição ConstLtucional",
constante da "Revista Brasileira de
Estudos Políticos", da Universidade
Federal de Minas Gerais, n9s. 60/61,
janeiro/julho de 1985, pãqs. 515-517l.

Tu~o aconselha, enfim, a adoção entre nós do sistema
concentrado de controle de constitucionalidade das leis ~dos multifor
aea atos normativos emanados dos incontáveis canais da burocracia esta
tal, a ler feita através da previsão na futura Constituição democrática
de um autentico Tribunal ou Corte Constitucional.

Acreditamos que' esse Tribunal assim imaginado deva os
tentar competências mültiplas e de natureza polIticO-juridiCas, como,

aliás , é próprio da jurisdição constitucional, eis que, no dizer de
GERHARD LEIBHOLS - "debaixo de cada litígio constitucional se esconde

uma questão politica suscetível de converter-se num problema de Poder'
(Cf. "Problemas Fundamentales de la Democracia Moderna", Madrl.d, 1971,

pág. ,148). Ser~a dizer, ainda, com FERDINANO LASSALE, na obra cláss~ca

do constitucionalismo sociológico, que - "os problemas constitucl.onais
não são problemas (apenas) de direito, mas do Poder" (in "Que é uma /
Constituição", Ed.·Villa Martha, Porto Alegre-R5, 1980, páq. 73). Aten
~o a essa inafastável constatação, já afirmara CHARLES EISEN~~NN em

192~. - "Par la nature meme des choses, la justice constitutionnelle
est comme un miroir oü se reflete - fragmenta~re sans doute mais fl.dêle

l'image des luttes poli tiques supremes d'un pays - qu'elle a précisément
pour effet de transformer en dern~ere analJ'se en lihges de dro~t" (Cf.
a obra coletiva intitulada "Cours Constitutionnelles Européennes et
Droits Fondamentaux", dedicada à "Justiça Constl.tucl.onal"! sob a coord,!;.

nação de LOUIS FAVOREU, págs. 29-30). No mesmo d~apasão sustenta o Mes
tre de Florença, MAURO CAPPELLETTI, cons~derado o maior estud~oso do
tema no direito comparado: - " 0 controle Judicial de constl.tucionalidade

das leis sempre é destinado, por sua prõpr~a natureza, a ter também uma
coloração política mais ou menos evidente, mais ou menos acentuada, va

le dizer, a comportar urna ativa e criativa intervenção das Cortes inve~

tidas daquela funçá~ de contxo;e, na d~alét.ca das forças políticas do
Estado" (!E "O controle Judicial de constitucionalidade das le~s no
direito compar~do", Ed. Sergio Fabris, Porto Alegre-RS, 1984, pág. 114l.

o Em face dessa 1nvestl.dura ao mesmo tempo Jurisdicional
e política Tribunal Constitucional, a presente proposição reVerenC10U
algumas competências tradicionais do nosso Supremo Trl.bunal Feceral, /

agregando a elas, por insp~ração dos mais prest~g~ados modelos europeus
(Itália, Espanha, Alemanha~ Portugal), as atribu~ções típ~cas de um
tribunal prestador da Jurisdição constitucional. Ass~m, ao lado das com
petências originárias e recursais atinentes ao controle de constitucio

nalidade das leis, incluiu-se atribuições que, por sua transcendéncia
politico-inst~tucional, devem inser~r-se no exame e Julgamento desse
Magno Tribunal, como é o caso da declaração da vacâncl.a do cargo de Pre
eldente e Vice-Presidente da Repúbl~ca, que tem sido obJeto de indevidas
manipulações golplstas em nossa história republicana. Merece destaque,
tambêm, o controle de inconst1tucionalidade "por omissão" do legl.slador

~ bem cumprir uma obrigação constitucional, consoante já expressnmen
te previsto no art. 283 da Constituição Portuguesa de 1976. Com isso, o
~lbunal Constitucional assume um papel propulsor e de vigl.lánc~a quanto

ao cu~pr~mento pelas instituições governativas dos programas de cunho

80cial e econõmico ditados pela Lei Maior.
o

Releva notar, ademais, que a previsão ~ibunal Const1tu-

cional é feita nb capítulo relativo às "Garantias da ConstitUição", se
qulndo-se, desse modo,ro exitoso modelo italiano e portugues. Permite-se.
'com essa arrumação topográfica, manter nossa tradição republicana que

coloca o Supremo Tribunal Federal no vertice da organização Judicial,
o qual continuará exercendo as excelsas competências originárias e re
cursais que lhe têm endereçado os legisladores constituintes, exceção
feita das atr1buicrões ora cometida~a9r!bunal Constitucional, cujo pronu,!!

ciamento passa a ser defin~tivo e obri9a todos os õrgãos do Poder Jud!
etário, a bem dizer todos os Poderes do Estado.

Confiamos, por derradeiro, que a criação de um Tribundl

Constitucional nos moldes suger~dos, de perfil político-Jud~cante, de
co~posição híbrida e renová~el a cada nove anos, a~enderá ao à~narnl.~mo
da época presente e futura, propiciando a permanente adaptação da Cons
t1tuição às realidades emergentes. Além disso, prop~ciarâ a formação

de um patriót1co e vigoroso "s entJ.mento constJ.tucional lf de quer por
razões h1stórl.co-culturals que não cabe aqu1 d~scut~r, tanto carece o

grande povo brasile1ro: Esse sentlwento constituc10nal, do qual a Corte

Constitucional será o fiel depas1tárJ.o, é por certo a melhor garantia

das constltulções democráticas contra a tec~ação autorJ.tárl.a e os

percalços na traJetõria polit~ca dos povos CJltos. Aí o sentido da
oportuna advertêncl.a de PABLO LUCAS VERDO, o acatado cat.edrãt i co da

Universidade de Madri:

"En la meêl.àa que una ConstJ.tuc~ón

sea la autêntlca carta de ide~tidad

nacio~al de un paIs, es decl.r, tra~

criba, fielmente, los requeriw1entos
de aquél, la adhesl.ón afectiva de la
sociedad aumentará y permanecerá.

Esto dependerá no sõlo de las virtua
lidades del documento básico, también
de la clase política (Gobierno y
Oposiciõnl que aJuste su juego poli

tico al espíritu de la Carta Magna

(in "El sentimiento constitucional",
Ed. Reus. Madrid, 1985, pág. 149).



m-Comissão daOrganlzação.dos Poderes e SIstema de Governo • 345

Para impor andemento normal nos processos é preciso criar reoonsabí l ída
des esoecí ficas para os magistrados. -

As decisões que envolvem os magistrados devem ser homologadas pelo Le
gislativo como forma de controle e para evitar que se inquinem tais decisões de
prevalecimentos.

JUSTIFICATIVA

XI - Os juizes responderão civilmente, independentemente
de interpelação ou notificação prévia, pela excessiva demora na
prática dos atos de sua competência, ou por ação ou omissão eiva
das de dolo ou erro inexcusável.

XII - As decisões judiciais sobre responsabilidade civil
e criminal de magistrados serão homologadas pela Assembléia Na
cional da República ou pelas Assembléias Legislativas dos Estados,
ou revistas por decisão de dois terços das respectivas Casas Legis
lativas. -

Deputado Vivaldo Barbosa

Temos razões para acreditar, por fim, que nossO Tribunal
constitucional, estimulada pelos advogados constitucionalistas que pas
.ario a especializar-se para a atuaçio em seu plenário, bem como e
.obretudo pela vigilãncia de toda a cidadania que, de forma recíproca,
~ceberãoo estímulg da jurisprudência do Tribunal de Garantia d~ Cons
titu~ão, fará c~loreça a fê na constituição, única meio de torná-la
duradoura e servir de receita ã paz social.

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder Ju

diciário e Ministério Público.

:!J
.."... T111TO/olUITI'IC&t;io __,

m------------- AUTO. - - - - - - - - - - - - - -

ê
mr---------- PLu.bntl/tONlnÃo/.u.tOltl.~io------ ....

Comissão da Organização dos Poderes e Sist ema de governo

Dê-se nova redação ao Artigo 42, inciso I, alínea "C":

DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

COMISSAO DA ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVER~

r.T---------------TnTo/"'u'TI'~AÇio--- __,

r.-r--------- ,LUÃ'UO/CONlulo/.Ulcou..'io- -,

[!J-------------AUTOIt

.1lSTIFICATlVA

"c) irr~dutibilidade de vencimentos sujeita, entretanto,
aos impostos gerais, inclusive o de renda sobre a totalidade de
sua remuneração, e os impostos extraordinários".

A irredutibilidade de vencimentos deve ser protegida,não a ponto

no entanto,de escapar-se aos impostos gerais que afirmam a todos os cidadãos.
A palavra real,do Anteprojeto,criaria um privilégio para reajustes mensais de
vencimentos,já que a inflação é medida mensalmente.

'A cada lIlês os magistradJs teriam vencimentos reais.

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judicário e Ministério Pú..
blico.

- Suprima-se a palavra "privativamente" do caput do art.6Q o seu inciso Il e dê-
-se nova redação à alínea "c" do inciso IIl:

" c) projeto de lei sobre divisão e organização judiciários, criação e ex
tinção dos respectivos cargos da Magistratura e serviços auxiliares."

......---------------TUTO/olU.Tl'tC...ção------ ....,

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder Ju

diciário e Ministério Público.

Substituir no Artigo 32 a expressão "Tribunais Estaduais
e Regionais" pela expressão "Qualquer Tribunal".

A lei é que deve dispor sobre a criação e extinçaõ de cargos e não re
solução dos tribuanis .

Por outro lado, o processo legislativo em matéria do judiciário não d~

ve ficar restrito às iniciativas dos tribunais. Deve, ao contrário, ser aberto
às hipóteses previstas para o processo legislativo ordínãr ío. Não há oroque pr.!

vatizar o processo legislativo. D que se procura, hoje,é abrir novas hipóteses
de iniciativa.

JUSTIFICATIVA~
~Comissão de Or anização dos Poderes e Sist. de Governo

r-------------- ..U'fOll--------------

~---------'LlIlÂIlIO/coo...UÃo/.U1CO.,Sllo------ ....

:~--:;";;";;'=~~~ -..J

suprimir, no Artigo 32 , a expressão: "
em lista tríplice pelo respectivo Tribunal.

para indicação

Deputado VIVALDO BARBOSAJUSTIFICATIVA

A emenda abre a possibilidade do chamado quinto constitucional à parti
cipação de advogados e membros do Ministério Público a todos os tribunais.

Prevê, ainda, que as listas elaboradas nas respectivas instituições se
jam encaminhadas diretamente ao Legislativo, sem filtragem pelos tribunais.

_____________AUTOft--------------

EJ
= 'LUÀllIlO/COlilISlÃo/luICOMllllo-----------,

Comissão da Organização dos Poderes e Sist. de Governo

r:-r TUTO/,luITIrICAÇio----------------,

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder

Judiciário e Ministério Público.

Dê-se nova redação a alínea "c" do § 6Q do artigo 35:

~
r--------------AUTOIl--------- _

•_ Deputado Vivaldo Barbosa

1':"'1 'ultÃll.lo/cONISslo/.UlCOlllllllo---------_-,

Comissão de Organização dos ppderes e Sist. de Governo

~,

~

"c) _ os advogados, eleitos pelos inscritos na Ordem
dos Advogados do Brasil da respectiva região."

JUSTIFICATIVA
.."... UlT

O
/ olUI TI' lCAÇl o __,

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder Ju

diciário e Ministério Público.

D princípio constitucional há de prever a eleição direta dos advoga
dos por voto dos inscritos em cada região, e não por indicação de cada Conselho •
Seccional.

Acrescente-se incisos oa artigo 22=.
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__________ I'L••A"IO/COM.llio/'uaCOlllllio-----------,

• c.lISslIo DA CRGANIZAÇAO DOS PODERES E SITEMA DE GOVERt>IJ

CONSTITUINTE PAULO MAC~u;;N-I-----------) I~J
PUdlllQ/COUIIt10/1...(;OMIII1o----------

j
301240-9'

f!lL·..:~=..::I::S=SA:.::O:..::DA~CR:.::GAN:.:.:::ri:.A~ÇA~O:..::DO=S:...PO:..::DERE=::S...:E~S::IS:..:T::EMA..:..:..::DE~GO:.;VE;.::.:RN:l..::.. .

[!J
o ítem VII, do artigo 12 , do Relatório Final da Subcomissão do

Poder Judiciário e do Ministério Público, passará â ter a seguinte r~

dação:

A redação do título da Seção VIII do Relatório Final da Subcomi~

são do Poder Judiciário e do Ministério Público, passará a ter a se
guinte redação:

VII _ Tribunais e Juizes dos Estados edo Distrito Federal. DOS TRIBUNAIS E JUIZES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

JUS T I F I C A T I V A JUS T I F I C A T I V A

A Emenda visa eliminar os territórios para, em qualquer circun~

tância, transformar em Estados, as partes desmembradas.
A Emenda visa eliminar os territórios para, em qualquer circun~

tância, transformar em Estados, as partes desmembradas.

Existe, de
tituinte, de que

ou incorporados a

outro lado, entendimento consensual a nível da Cons
os Territórios deverão ser transformados em Estados
outras unidades Federativas.

Existe, de outro lado, entendimento consensual a nível da Cons
tituinte, de que os Territórios deverão ser transformados em Estados
ou incorporados a outras unidades Federativas.

tJ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

0=--------- 'Lld"IO/co.. I••lo/.UlCO.. I..io ~

c.lISSlIo DA CRGANIZAÇIlD DOS POOERES E SISTEMAS DE GOVERNO

~l
~

riI AUTOJt-------- _

(= CONSTITUINTE PAULO MACARINI

PJ ".r.Ál'Ilo/colIl•• lo/,UlCO.' ...t:

~ Cc.lI55P:O DA CRGANIZACAO DOS PODERES E SISTEWI DE GOVERNJ

r r-

~
~

O ítem VII, do artigo 22 do Relatório Final da Subcomissão do P~

der Judiciário e do Ministério Público, passará a ter a seguinte reda
ção:

_--------------TlXtO'JUITIPlCAÇ10- ----_

Acrescente-se à Seção IX, do Relat6rio Final da Subcomiss§o
do Poder Legislativo.

VII - A aposentadoria com vencimentos integrais será compulsória aos
setenta anos de idade ou por invalidez, comprovada e facultati
va aos J5 (trinta e cinco) anos de serviço, após dez anos de ~

fetivo exercício na judicatura;

JUS T I F I C A T I V A.

DO ORÇAMENTO
Art. - A proposta de orçamento anual da administraç§o direta e indl

reta conterá, obrigatoriamente, na parte relativa às desp~

sas para pagamento de condenações judiciais, previs§o de ve~

bas suficientes à integral liquidação do débito, devidamente
atualizado, segunda for apurado à data da efetiva quitaç§o.

JUS T I F I C A T I V A

Com a presente sugestão, pretendemos regular no texto
constitucional, um assunto que tem sido fonte de graves injustiças.
Trata-se do pagamento, por parte do Poder Público, de débitos resu!
tantes de condenações judiciais. Como se sabe, a lei faculta à F!
zenda pública pagá-los, segundo provisão orçamentária e na medida de
sua disponibilidade de caixa. Até aqui, embora o prejuízo do credor
em razão da demora no recebimento, é compreensível que assim o seja
porquanto não há como coagir o Estado a pagar com recursos inexi~

tentes.

Ocorre que quando a Justiça requisita o pamento daco~

denação, via precat6rio, o cálculo desta é 'feito com antecipaç§o e
o montante assim apurado fica inalterado, mesmo que a Fazenda Públ!
ca o quite anos ap6s a apuração. Numa econo.ia inflacionária como
e nossa, percebe-se, de pronto, a grande defasagem com qu~ o credor
recebe o que lhe é devido. ,

Em face disso, ~ossos tribunais vêm reconhecendo, pacifica.e~.

te, o direito do credor e haver a complementação da correção monet!
ria. Ela s6 se dá, no entanto, com a expedição de novo preéat6rio
que, por sua vez, será pago novamente com atraso, iniciando-se umci~

culo vicioso que s6 se encerrará no dia em que não mais tivermos i~

flação.
Embora a jurisprudência mais avançada venha asseverando que

"n!io existe impedimento legal ou constitucional na expedição de r~

quisit6rio com automática correção monetária, até efetiva satisfação
do julgado (RT 567/74)" (apud Theotonio Negrão, CPC- nota 5 ao art.
730), a realidade é que, sob o argumento da imprevisão orçamentária,
não se vem cumprindo esse entendimento.

Assim, para acabar ~e vez com esse descaso do Estado em reI!
ção aos cidadãos que dele são credores por indenizações resultantes
de injustiças praticadas pelos seus pr6prios prepostos, ou pela vi~

lentação de seu direito de propriedade pelas desapropriações - como

I'l.uAIIllo/c:o"IJtlo/IU.COM•••io _

§ único - Ficam criados, devendo ser instalados no prazo máximo de um
ano a contar da data da promulgação da Constituinte, Tribu

nais Regionais Federais, com séde no Distrito Federal e nas capitais
dos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grando do
Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

O § único, do artigo 56,
do relatório final da Subcomissão do Pojer Judiciário e do Mi
nistério Público, passará a ter a seguinte redação:

Estamos apresentando proposta identica no que diz respeito a a
posentadoria no sistema de Seguridade Social.

Entendemos qu~ os critérios tanto para os trabalhadores como p~

ra as demais categorias devam ser os mesmos.

JUS T I F I C A T I V A.

A descentralização do Tribunal Superior Federal é de fundamen
tal importân:ia para assegurar a presença da Justiça na Comunidade.
De outro lado é conveniente, desde já, criar os Tribunais Regionais
Federais, como medida prática de agilizar as decisões na Justiça Fe
deral.

auTOfl--

j
§-

I!J CONSTITUINTE PAULO MACARINI .C~ ..J EMI!I'fDA

tJ COMISSAO DA~ CC6 RlEB ESISlEM\ [E llMI«l j 301239-5,

..,..., TUTO/olU.TI'ICAÇio --,
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exemplos - sugerimos que ~ matéria passe a ser tratada no texto con~

titucional para não mais dar margem a interpretações restritivas dos

direitos do administrado.

fal tosos, bem como zelando pelo exercício regular do poder econômico e '

pela preservação de direitos e garantias individuais e sociais."

~ CONSTITUINTE PAULO MACARINI

C()otISSI10 DA ORGANIZA AO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

A provedoria comunitária deve ser uma das atividades Que o Mi

nistério Públ.ico deve assumir, como decorrência de suas atribuições. I: a forma '

de proteção aos interesses difusos e coletivos a que o Ministério Público há de

dedicar.

Suprima-se o item V, do artigo 10, do Relatório Final da Subcomis

são do Poder Legislativo.

DEPUTADO VIVAW) BARBOSA
m-------------AUTOllt
êJUS T I F I C A T I V A.

= TUTO/olUllTl'ICAÇÃO -,

Existe, a nível da Constituinte, entendimento consensual de que

os Territórios devem ser suprimidos da estrutura Federativa do Brasil.

Suprima-se o § 32 e 42 do artigo 22 , do Relatório Final da Subco

missão do Poder Legislativo.

Existe emenda proposta pela signatário em que esta competência

é fixada como sendo dos representanes do Distrito Federal no Congres

so Nacional.

C()otISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS POJERES E SISTEMA DE GOVERNO

§ 12 - A Ordem dos Advogados do Brasil, instituição autônoma e permônente,

entre outras atribuições legais, compete: a) defender a Co.,stituição, pugnar pela

boa aplicação das leis, e contribuir para o aperfeicoamento das instituições; bl i!!

tegrar necessariamente órgãos insti tuidos para a defesa dos Direitos I-Unanos.

§ 22 - As decisões judiciais Que resultem em condenações de advogado por atos

praticados no exercício de sua profissão, decorrente de processo instaurado em razão

de conflito com magistrado, serão homologadas pela Câmara dos Deputados, ou pelas

AsserJtJlaas Legislativas q.iandn envolverem magistrados estaduais. Por decisão de

dois terços de seus membros, a Câmara dos Deputados ou Assembléias Legislativas po

derão reexaminar a decisão judicial.

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e Ministério Pú
blico.

Dê-se nova redação ao art. 72:

Art. 72 - O advogado presta serviço de interesse público indispensável à ad 

ministração da justiça, é inviolável no exercício de sua profissão e no ârJtJito de

sua atividade, por suas manifestações escritas e orais, observada, no entanto, a

imunidade judiciária, na forma da lei.

=---------------TlJlTO/.lulTl'''AÇÃO--- -,

~
~

F I C A T I V A.JUS T

..LUÂAlO/co.....iol.lJICO., ..io---------_tJ C()otISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

..UTOII--------------,

e:CONSTITUINTE PAULO MACARINI

§ 3 e -Quando a decisão final houver sido proferida pelo Supremo Tribunal, a

homologação será, em q.ialquer caso; da coroetêrcta da Câmara dos Deputados.

§ .42 - Compete originariamente aos Tribunais de Justiça Julgar os crimes nes

te artigo mencionado.

r:"T---;:--===-:-': 'LI....."'O/I:O.I••lo/.u.co.'..1o----------,
• C()otISSIIO DA ORGANIZAç1IO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

= TlXTo/,lulTl'ICAÇÃO----------------,

§ 52 - Ao advogado é assegurado reunir-se reservadaeente a pessoa presa ou'd~

tida, mesro em regime de incomunicabilidade. I: assegurafc ao advogado acesso a in

quéritos ou investigações criminais sigilosas.

Suprima-se o item VIII do artigo 4 2 do Relatório Fin~l da Subc~

missão do Poder Legislativo:
JUSTIFICATIVA

Este é o alcance das propostas.

A inserção da Ordem dos Advogados do Brasil e do exercício da advo::acia na
Const í tuíçãa torna-se indispensável quando se procura elaborar uma Constituição com

compromissos demJcráticos.

Poderá parecer a muitos estranho.Mas, a proteção dos direitos individuais e

coletivos, a gôrantia da estabilidade das instituições, a continuidade do desenvo.!

vim~nto e as mudanças sociais pacíficas e civilizadas, renoosam na imensa e vasta

batalha dos tribunais e juizados, onde as normas e o direito adquirem vida e têm

sua concretude revelada ,!os cidadãos. Isto é serviço público dos mais relevantes.

Em torno dessa ampla batalha surgem muitos conflitos nJS embates cotidiams

entre advojedos, magistrados e membros do Ministério Público. I: preciso preservar

e cuidar dessa arena onde os conflitos se solucionam, a paz se alcança e a democra

cia se salva ptotegendo todos os seus agentes. O advogado é um agente fundaeental

em tojos os seus aspectos.C()otISSAD DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

::T"-------------A.'.I--------------

..".. , ..uÂlllo/cOIl.sslo/.UICOIU.do-----------,

A concessão da anistia é de competência exclusiva do

Congresso Nacional e independe de sanção ou veto Presidencial.

JUS T I F I C A T I V A

= TUTO/,lU.TI'ICAC;io -,

IDC DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministe rio

Púl:>1ico.

- Acrescente-se a seguinte alínea 10 inciso II do art. 45:

" exercer as funções de provedoria comunitária, apurando abusos e omissões

de qualquer autoridade, promovendo sua correção e a responsabilidade dos

Constituinte VIVALDO BARBOSA
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r:'lr---------------ft:UO/olUSTI'M:..;io------ ~

A vísão da igualdade de todos perante a lei e perante a justiça, não comoor
ta este tratamento discriminatório. -

AJustiça Militar somente comoorta ser organizada em tempos de guerra, por
todas as razões que cercam o ambiente de guerra.

r=1
~Comissão da Organização dos Poderes e Sist. de Governo

....,------------- &••0.---- _

..,.,,.--------- ,.LI~À_IO/co..I'J1o/.v.COIlI..io---- .....
.f? ~eputado Vivaldo Barbosa

Emenda no parecer do relator da Subcomissão do Poder Ju
diciário e Ministério Pdblico.

Dê-se a seguinte redação ao Artigo 13:

"Art. 13 - Os pagamentos devidos pelas Pessoas Jurídicas
de direito~~~i~~rtude de sentença judiciária,
far-se-ão na ordem de apresentação dos preca
t6rios e à conta dos créditos respectivos, pr~

ibida a designação de casos de pessoas nas d~

tações orçamentárias e nos créditos extra-or
çamentários abertos para esse fim.

§ 1Q - E obrigat6rio o pagamento dos débitos constan
tes de precat6rios judiciários apresentados até
primeiro de julho, no exercício financeiro su~

sequente, sob pena de apreensão da receita ne
cessária à sua liquidação.

FRANCISCO AMARAL
..,., .I..IMÂ'"0/COIlI••lo/IUlCOIlI..io---------_-,

PODER JUDIeI ARIO
Dá-se ao § 7Q e não como consta do ante projeto, manifestamente equl
vado, o 5l7Q, do item 111, do artigo 35 do ante projeto da Subcomis
são do Poder Judiciário e do Ministério Público a seguinte redação

"§7Q - Nas Juntas de Conciliação e Julgamento os re
presentantes classistas serão eleitos pelas diretorias dos sindica
tos de empregados e empregadores, com sede nos juizos sobre os quais
as Juntas exercerão sua competência territorial."

JUS T I F I C 11 ç 11 O

§ 2Q - Os prec~t6rios judiciários devem consignar o d~

bito em quantia certa, expressa em moeda nacio
nal. Não será admitida a expedição de mais de
dois precat6rios para o pagamento de uma s6 di
vida e dos acréscimos legalmente cabiveis.

§ 3Q - as dotações orçamentárias e os créditos abertos
ser~o consignados ao Poder Judiciário, recolhen
do-se as importâncias respectivas à repartiç~õ

competente, caberá ao Presidente do Tribunal
que proferir a decisão exequenda determinar o
pagamento, segundo as possibilidades do dep6si
to, e autorizar, a requerimento do credor pre
terido no seu direito de precedência, ouvido o
Chefe do Ministério Público, o sequestro da qua~

tia necessária à satisfação do débito.

A filosofia dominante na elaboração dos dispositi
vos constitucionais, no tocante à escolha dos Juizes classistas
foi do reconhecimento da representação da classe, por meio das dir~

torias dos órgãos classistas, Sindicato, federações ou confederações
Não há, porque, apenas nas Juntas de Conciliação e

Julgamento se defira a escolha do representante classista para os
associados. A prática tem demonstr~do que as assembléias sindicais
acabam sendo realizadas, com presença inexpressiva de associados.

Melhor e mais autêntico que se defira, até por um
princípio de igualdade das entidades, que caiba às diretorias dos
sindicatos dita escolhas ou eleições.

E evitar-se-a com isso que um sindicato de grande
contingente associativo acabe por dominar, pelo voto majoritário dos
trabalhadores dessa categoria, todos os cargos de vogais de todas as

..,., UXTO/olUIT"IC..çio----- ~

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se onde couber:
Art. - A União subsidiará os Estados para organização da De
fensoria Pública em todas as comarcas do País, na forma da Lei, para'
defesa das pessoas necessitadas, no processo civil ou criminal, com ~

bediência aos seguintes princípios:

§ Onico - Os Membros da Defensoria Pública dos Estados e dos
Territ6rios ingressarão nos cargos iniciais de carreira, mediante con
curso pdblico de provas e títulos; ap6s dois anos de ex;rcício, não ~

poderão ser demitidos senão por sentença judiciária ou em virtude de
processo administrativo em que se lhes faculte ampla defesa, nem remo
vidos a não ser mediante representaçã~ de Defensor Geral.Este será n~

meado pelo Governador do Estado, na forma da Lei, dentre os candida-~

tos indicados pela Seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e e_'
leito em votação secreta pela Assembléia Legislativa do Estado.

COMISSAo DA ORGANIZAÇ~~.~R~,f.P.~~fi~~.fi SISTEMAS DE

111 - C SUBCe~ISsAo DO POOER JUDICI~RIO

li "LI'(l~t OSWALDO LIMA FILHO

~
~

DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério P.'!.
blico

A previsão deste artigo 13Q é a disciplina que devem ter os orecatõ
rios judiciários, para se evitar conflitos e outros problemas decorrentes do 089;
mento de divida de pessoa de direito público. -

tJ COMISSAO DE lllGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA l:E GOVERNO
r:-r--------- .LUUlO/cOM.lllo/.UICOlll.sdo-----------

I!l~------------AUTOIt

C

- SUPrima-se a seção IV e dê-se ao artigo 38 a seguinte redação:

Art. 38 - ALei disciplinará a organização da Justiça Militar em tempos de
guerra externa.

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A ç 11 O

Assim como a Constituição prevê a organização do Mi
nistério Público dos Estados desde a Constituição de 1946, impõe-se a
criação da Defensoria Pública, sem o que, o Estado estaria asseguran
do acusação e negando a defesa aos seus cidadãos.

A Justiça Militar é discriminatória ao dar tratamento diferenciado a certas
categorias de servidores llÚblicos, por mais especializados que seja sua missão.
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COMISS o DA ORGANIZA~u~.ol~,~Ji.,,~~H~~~.J SISTEMAS DE GOVERNO
• 111 _ C SUBCO~ISS~O 00 PODER JUDICIÁRIO

~
~

"'OU, un " EMEI'tDA
301253-1

"" --, -:--__-;- TUTO'oIUITI'ICAçio- - - - - - - - - - - - - - - - -,
~_Acrescente-se onde couber: .Art. E vedado instituir alçada judiclal com base em discriminação mo-

netária.

JUS T I F I C A ç ~ O

Incluam-se, no art. 14, novos parágrafos, renumera~

do-se os demais, e modifica-se a redação do parágrafo 12, 22 e 32.

O critério de estabelecer alçada com fundamento em va
lor monetário constitui uma violação das regras de isonomia, que são i

nerentes e in~eparáveis à democrcia.

Art. 14 .•..........•.....••...........•.......•.•
§ ( ... ) No início de cada mandato presidencial, o

Conselho de Ministros apresentará, dentro de sessenta dias, para d~

liberação do Congrê§so Nacional, o Plano Nacional de Desenvolvimento

Introduz no Senado da República

representantes das Nações IndJ:genas.

Inclua-se no anteprojeto de texto constltuclonal,

na p81'te relatlva ao seeecc e NaçOes Indígenas, a seguinte

norma:

§ la _ Cada Estado e o DIstrIto Federal eleger50 /

três Senadores e respect.Ivos suplentes' com eandato de cinco

anos.

-Art.... O Senado da RepúblIca complSe-se de repr!:,
sentantes dos Estados, do DistrIto Federal e das Nações Ind!
genas, eleItos segundo o principio ...ajoritário, dent.re cida
d:Jos .. alares de trinta e cinco anos e no exercícIo dos dire.!,

tos pol1t1cos.

~.
~

§ 12 Em OS (cinco) dias, contados a partir da cons
tituição do Governo, o Primei~o-Ministro e todos os integrantes do
Conselho de Ministros devem apresentar, em sessãa conjunta do Con _
gresso Nacional, seu Plano de Governo, compatibilizado com o Plano
Nacional de Oesenvolvimento e indicando as medidas administrativas'
e legais propostas;

§ (í ..) A apresentação do Programa de Governo corres
ponde a pedido de confiança que o Congresso Nacional concederá ou '
não nos cinco dias subsequentes. Neste prazo, a matéria será debati
da com a participação ou não do Conselho oe Ministros, a critério da
Mesa do Congresso.

§ ( ... ) Encerrado esse debate, a confiança será vot
da pela. maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional e, se apr
vada, o Conselho de Ministros desde logo exercerá a plenitude de sua
Btribuições.

m,--------------k\llOltr: Constituinte ROBERTO FREIRE

1":1---------- p'uJUlolillO/çoWlssio/.tI.COWI..io-;-_-;--:::-__-;-;=.-,----...
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo/JrJ_

~
~.C.OMlssA"o DA

sU~COWSSJ\o

"oN STI TVI NTE
,- -=:- '1.uÁIl:lo/eOMluÃo/IUliCOMI.lÃo-----------

l!J O~GAIJI2Aç,8;"o DOS PObr~S :f 51'>1. Do GO'lJ

m..-------------c-0"00.---------------ê VL.bU//'ICO Pn./fO

S 2a _ As Nações Indígenas escoâbe rão, por proces

so que adotarem, seus tres Senadores e suplentes com candato

qulnquenal.

r."!----------------nll:TOIJUSllncaçÃo -,

Modifica a redação do art. 142 e acrescenta parágrafo:

§ ,a _ Os Senadores IndIgcnas ter:Jo o privIlégIo

de expressar-se ee suas l,{nguas eat.erne s , sendo os seus pro
nunciamentos traduzidos por especialIstas no conhecI.ento

dos seus. respectivos idIomas.

JUSllT1Cl\CIlO

"Art. 14 - O Chefe do Governo é nomeado pelo Presidente da
República, após aprovação pelo voto da maioria absoluta
dos membros do Congresso Nacional, dentre cidadãos brasi
leiros mais de Js anos, devendo ser membro do Congresso
Nacional.

sa O rcconhcchu:!nto pleno co absoluto às Ni:lçDes In-I
dIgcnas do seu direito éonstItucIonal e unIversal (DecI8raç~o

Universol dos Direitos do HomelD e Carta de DIreitos e Deveres
Econü'lDleos eos Estados - Resoluç§.o '.281 - XXVI da Assecnbléla
Ceral das NaçDes UnIdas, e. 12/12/74 ) :a preservação da sua
pr6pria .IdentIdade étnico-cultural resgatar4 a enorme dIvida
hist6rlco-soclal do Estado Brasileiro para co .. a humanidade.

A llJlprescritibilidade das terras indígenas e a i
nalterabilidade da sua destinação histórico-s6cio-cultural /

s§o princIpias constitucionais l,revers!vels e que deve'!! ser
garantidos ZlIt~ de arma na .:io. A propósito, .5 t:orças Armadas
nacionaIs granjeariam enorcne prestigio e slcn.patla do povo br!,
s11eiro se, E.2! força ~ leJ, assumissem o ênus da demarcação
das terras indigenas e sua proteçãc contra -grileiros· de to
do gênero que explor.am inescrupulosamente 05 índios, transa1

tlndo-lhes doenças infecto_contagiosas, causando, por esse 11~

do, • dizirnação de tribos inteIras. O Narco-tráfico interna
cional também se aproveita de idiossincrasias das culturas a

lDerIndiss para burlar a vigilância das autor1d.adcs s~nit:irlas

e polIciais.; Infelizmente, em alguns países da América Latina
coOt811 com & proteção de alguns militares coerentes e de aut!!.
rldades oe seorarteeaes ou pusilãnlcnes, quando nãc li\ovidas pe
la pr6pria ganâncIa.

A preservação dos remanescentes das cu! turas BlI'le
rlndlas pré-co).ornbianas é dever de toda Q hUlIQ.anidade w Cabe
nos, aos brasileiros, o privilégio, de sermos os guardiles i!!,
corruptí\'eis dos derradeIros santuários aJnda quase intocado,!
autêntJcos repositórios - das antIgas culturas dos nossos an-

~ cestrals. O reconhecImento inserto em norll8 constItucional do
direito de representatividade senatorial das NaçlSes IndIgenas
equivale lrrelftJsslvelmenle b proclamação da autonol:llla I!tnlco

cultural dos Povos AlDerlndlos do BrasIl.

Parágrafo único - A indicação do titular será feita. ou
vidos os representantes designados pelos partidos que in
tegram o Congresso Nacional.

Justi ficativa

Entendemos que a fonte principal para a imple~entação

do parlamentarismo é um Poder Legislativo forte e representativo 
crivado pelo voto popular, e é necessário que tenha o poder da es
colher e recusar o Chefe do Governo, através do voto de confiança
ou desconfiança, de acordo com o seu desempenho.

Roberto Freire/Augusto Carvalho/Fernando Santana

§ ( ••• ) A rejeição da confiança inportarã na demis

são do Chefe db Governo e do Conselho de 'lJ.nJ.stros no seu todo.

§ ( ..• ) O Conselho de Ministros pode solicitar ao
Congresso Nacional modificação do Plano Nacional de Desenvolvimento,
apreciação sobre uma declaração política geral, ou qualquer assunto
de relevante interesse nacional, sem que essa solicitação envolva a
questão da confiançã.

§ 22 Por iniciativa de 1/4 (um quarto), no mínimo,
e o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional,pod~
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rá este .6rgão aprovar moção de desconfiança, até 05 (cinco) dias '
depois de proposta, salvo circunstância excepcional.

§ 32 Se a moção de desconfiança não for votada no
prazo exigido, esse direito s6 poderá ser exercido ap6s um período
de 6 (seis) meses.

JUSTIFICAÇAO

O Anteprojeto estabelece apreciação 48 horas depois
de apresentada a moção de desconfiança, não podendo a discussão uI 
trapassar 3 dias. Entendemos que deve ser definindo um prazo de cin
co dias para discutir e votar. Os demais critérios podem ser tratado
no Regimento Interno.

JUSTIFICAÇAO

Suprima-se os artigos 112 e 122, do Anteprojeto da
Subcomissão do Poder Executivo, que dispõem sobre a Responsabilidade
do Presidente da República.

Entendemos ser desnecessário constar uma seção es
pecífica sobre os crimes de responsabilidade do Presidente da Repú
blica, no Capítulo "Do Poder Executivo". Deve ser prevista sim, no
Capítulo "Do Poder Législativo", definindo que o Congresso Nacional,
no relacionamento com os demais poderes, julgará o Presidente nestes
crimes. Sua responsabilidade está implícita no seu compromisso de
posse.

A nossa proposta'prev~ um Legislativo forte, que
compartilhe com um Presidente da República, eleito d,iretamente pelo
sistema de dois turnos, os encargos do Executivo, através da inter
mediação de mecanismos parlamentaristas. Vale dizer, que o Legislati
vo tenha o poder de escolher e reculsar os Ministros de Estado e o
seu coordenador - o Chefe do Governo - através do voto de confiança
ou desconfiança, conforme o seu desempenho. f

Na nossa proposta, não existe a figura da moção re
probat6ria. Por outro la~o, consideramos que 1/4 dos membros do Con
gresso Nacioeel, para aprese~tação de moção de desconfiança, é um
quorum ideal e estabelecemos um prazo menor para aprovação, que é
b~stante razoável, dentro do contexto da nossa proposta.

E preciso, ainda, prever a apresentação do Plano
Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao prazo para deliberaçãõ do
Congresso Nacionãl:"

A iniciativa da moção de desnnfiança passa a ser do
Congresso Nacional e não da Câmara dos Deputados, daí a justificação
de alteração na forma do anteprojeto, ~ que será motivo de novas
emendas a serem apresentadas.

ROBERTO FREIRE, A~GUSTO'EA~VALHO E FERNANDO SANTANA

comissllo fa Organ"!~~·~Q'6·"difs,u"&·O'ê'fese SIstema de Go
yerno/11.8

1:'I--------------TUTO!oIUSTI.IC.ÇÃO'------ --,

= AUTOII ---,

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

RnBERTO FREIREI FERNANDO SANTANA { QIJG!!5TO CQfl"PLJ,jO ~
Comissão 'da OrganI~à·ç'ã~odô's/·pO'de~es e Sistema deGover

~i

~

No caput do art. 15, onde se lê "Câmara dos Deputa
dos", leia-se "Congresso Nacional" e, em consequência, suprima-se o
artigo 16Q e seu parágrafo único; Suprima-se, ainda, no § 12 do me~

mo artigo, a expressão "moção reprobat6ria"; modifica-se a redação '
do § 22.e acrescenta-se novo parágrato.

Art. 15 .•.•...........•..•............•......•.

§ 22 A moção de desconfiança deve ser discutida e
votada; salvo circunstância excepcional, cinco dias depois de propos
ta.

§. ( ••• ) O Chefe do Governo poderá solidarizar-se
com o Ministro sob desconfiança e, nesse caso, a aprovação da moção
se estenderá aos demais integrantes do Conselho.

JUSTIFICAÇAO

No sistema bicameral, o Senado Federal, além de acu
mular funções exercidas pela Câmara dos Deputados, tem outras e im 
portantes atribuições. Temos insistido no sistema unicameral, por
princípio mais compatível com o regime parlamentarista e o Estado de
Direito democrático. Entretanto, não podemos negar a tendência polí
tic~ da composição do Congresso Nacional, que tem sido de manter o
bicameralismo.

Mas, ainda que num sistema bicameral, não podemos'
admitir que o Senado Federal continue exercendo papel muito'diverso
na hist6ria de nossas instituições, salvo raras exceções.

o Congresso Nacional terá a iniciativa e aprovará
moção de desconfiança ou confiança, assim como será ele, e não s6 a
Câmara dos Deputados, passível de dissolução na formação do Governo.

Na nossa proposta, não existe a figura da moçllo re
probat6ria, apenas a de desconfiança, que por si s6 já atende ao pa~l

lamentarismo que defendemos.

Suprima-se o Inciso X e modifica-se a redação do
Inciso IX do Art. 29 do Anteprojeto do Poder Executivo.

Art. 29.•....•.................................••.•.

IX - Propor ao Conselho de Mini~tros e ao Congresso
Nacional os projetos de lei que considerar necessá
rios à boa condução dos serviços públi~os e à execu
ção do Plano de Governo.

JUSTIFICAÇAO

A supressão se justifica pelo fato de que, na nossa
proposta de parlamentarismo, a iniciativa das leis cabe ao Conselho
de Ministros e não ao Presidénte da República.

A modificação se dá, retirando a proposição de Pro
jetos de Lei, pelo Primeiro-Ministro, ao Presidente da República. P~

de propor ao Conselho de Ministros e ao Congresso Nacional.

ROBERTO '"'IRE. AUGUSTO-;:;~m~w SANTANA ] 1 _I
,.,..,------'----- PLlI:NAliIIO/COloll:s,io/,uaCOlllssÃO • 301258-1

missão da Organização dos Poderes e Sistema de Gove
= . TUTO/"u$T1r1CAÇio --,

Altera a redação do art. 22 e seus parágrafos, no Anteprojeto do
Poder Legislativo.

"Art. 22 O Congresso Nacional compõe-se de quinhe!!.
tos e sessenta e um representantes do povo, eleitos dentrê cidadãos
maiores de dezoito anos, no exercício dos direitos políticos, por
voto obrigat6rio, direto e secre~o, observado o processo seguinte:

I - Os deputados serão eleitos pelo sistema propo~
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cional ao número de votos válidos dos eleitores, considerada a Na 
ção em sua totalidade e, para este efeito, os votos que cada partido
obtiver em cada um dos Estados e no Distrito Federal somar-se-ão pa

ra sua legenda.,
11 - o cálculo do quociente eleitoral efetuar-se-á

dividindo o total de votos válidos em âmbito nacional pelo número
de cadeiras. Separadas as unidades da Federação em que o conjunto
dos votos válidos não atinja o triplo do quociente eleitoral, e obs~

vado o disposto nos itens VI e VII, o número de votos válidos das
demaisunidades da Federação, será dividido pelo número de cadeiras

remanescentes.

Justificativa

o acréscimo visa preencher uma lac~na ntl Anteprojeto
que não define a respeito do novo mandato presidencial.

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

Constituinte ROBERTO FREIRE

Apesar da decisão da Subcomissão, em estabelecer o manda
to do President~ da República em 5 Scinco) anps, insist~~~s em 4

(quatro) anos, com possibilidade de reeleição para um segundo man- .
dato consecutivo, pois é este o anseio da sociedade civil, e a ree
leição neste caso não irá ferir o princípio democrático de alter
nância do Poder.

Esperamos que este Poder não ceda às pressõés de qualquer
ordem, pois só assim conquistará sua verdadeira independência.

Justificativa

"Art 5Q - O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos,
admitida a reeleição para um segundo mandato consecutivo,
exceto no caso de vacância provocada pela sua própria
renúncia ao cargo"

O art. 5Q , do anteprojeto da Subcomisôão do Poder Executivo, passa
a ter a seguinte redação:

~ ·"..·"'''f''IS..''·u....,...e
Comissão da Organizeão dos Poderes e Sistema de Governo
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C
111 - o quociente pàrtidário nas unidades da Federa 

ção que obtiveram mais que o triplo do quociente eleitoral será obt!
do através da divisão do total de votos válidos em cada uma delas, e
em cada legenda, pelo quociente eleitoral nacidnal, desprezadas as

sobras;
IV _ verificado pelo critério do item lI, o número

de cadeiras caberá nacionalmente a cada partido e, pelo critério do
item 111, Quantas cadeiras lhes cabem em cada Unidade da.Fedp.rAr~n.

proceder-se-á ao preenchimento delas com os candidatos de cada legen
da na ordem decrescente de. sua votação local; -

V - se houver cadeiras resultantes de soma de sobra
a que se refere o item 111, atribuir-se-ão aos Deputados mais vota _
dos por ordem nacional das legendas, entre os partidos que não tenh
obtido o quociente eleitoral, desde que com votação superior a cin _
coenta por cento do mesmo. Não existindo partidos dentro desses re _
quisitos, as sobras serão distribuídas entre os partidos que contri
buíram para as mesmas sobras, por ordem decrescente de votos;

VI - em qualquer caso, em cada unidade da Federação,
na qual a soma de votos válidos nos diferentes partidos não tiver
alcançado o triplo do quociente eleitoral, haverá sempre três repre
sentantes eleitos para o Congresso Nacional, e serão aqueles que ob
tiveram a maior votação local;

VII - as comunidades indígenas terão duas cadeiras p~

ra seus representantes no Congresso Nacional;

§ ( ... ) As eleições para Deputado se realizarão simul
taneamente em todo o País.

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

CONSTITUINTE PAULO MACARINI

XII - Conceder anistia.

Acrescente-se ao artigo 52, do Relat6rio Final da Subcomissão do
Poder Legislativo.

JUS T I F I C A T I V A.

A anistia, uma vez aprovada no Congresso Nacional, não poderá es
tar na dependência de veto ou sanção Presidencial. Trata-se de uma pr~

rogativa típica de exclusiva competência dos congressistas.

11-1li] ........" ......IoII .......II.lo'--------__] 301261.1
L'-_...;:lXJolI59O==..:::D\~ammJQ!l==~.::lXl5::::.:.:FUBt:S=::::.::E:..::SISlBoA=~IE~I:l:MIffi=~ .

l!l..------------- aUTOR
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r::'lr--------------- TIXTO!"UU.pH:AÇlo,------ -,

Para que possamos obter, enfim, no Brasil, a "ver-
dade eleitoral", será necessária a introdução de um processo eleitoral
será necessária a introdução de um processo eleitoral radicalmente
novo, verdadeiramehte proporcional, com a adoção do quociente eleito
ral nacional4 ~ não mais por Estado, para a eleição do Congresso Naa
cional, preservada a representação mínima de 3 (três) deputados por
Estado, abolido o Senado Federal e reservadas duas cadeiras para a
representação dos índios.

Os Deputados Federais representariam o povo que vi
ve nos Municípios e nos Estados, não tendo mais razão de ser a ins
tituição do bicameralismo.

JUSTIFICAÇAO

§ ( .•• ) Cada legislatura do Congresso Nacional tem a
duração de quatro anos.

ROBERTO FREIRE AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA
~ -=-- PL[NAIlIO/cOIlISSÃO/IUICOIiUI'ÃO--------

Comissão da Organi%ação dos Poderes e Sistema de GõYer3

w..------------- .lUTaR'

l- Constituinte ROBERTO FREIRE

r.'I--------------- Tl:XTo/olunl6'lCAçAO'- --,

r.lr--------- ,.LlN.lIlro/co..I'.io/.u.CO..,•• io ~

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Acrescenta-oe no art. 9Q do antep~Djeto da ~ubcomissão do Poder
Executivo, após a palavra "eleitoral", o seguinte dispositivo;

Modifica a redação do art. 12, suprimindo-se, em
consequência, todos os artigos que contrariem tal dispositivo.

"O Presidente eleito iniciará novo período de 4 anos". "Art. lll. O Poder Leg:islativo é exercido pelo Con
gresso Nacional, constituido por Deputados Federais."
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JUSTIFICAÇ1l0 Justi ficativa

Defendemos o sistema unicameralista, na perspectiva
do parlamentarismo. -o conjunto de tarefas que serão atribuídas ao
Congresso Nacional, com o amplo alargamento de sua esfera de inter 
venção, exigirão uma viragem total no seu funcionamento. A institui
ção do bicameralismo, anacrônica em sua natureza, tem nos mostrado,
ao longo da história, um pap~l muito diverso, exercido pelo Senado

Federal, salvo raras exceções.

Trata-se de uma adequação ao sistema"unicameralista que defendemos.

Roberto Freire/Fernando Santana/Agusto Carvalho

'=T" AUTOIt _

",, 'L.IlÁ'uo/CO..II.lo/.~CO.I.sio----------_,

,..,... TIXTO/.lUUI'ICAeio --,

As competências previstas nos incisos 111, IV e V do
art. 92 passam a constar das competências privativasdo Congresso

Nac i ona l , no ar t. 52 , do l\Nl'EProJEID 00 PCOER IEGISIATIVO.

Constituinte Roberto Freire

f":"I------~---,LuâJlIO/c:OIil.ssio/IUSCOllllllo --,

Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

Acrescenta-se ao art. 192 novo inciso ..IlO l\NI'EPRCIJEI'O 00 PCIER lEGISIATI
VO.

Art. 192 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VII - moções

Justi ficati va
Justi ficati va

Independente da aprovação do sistema unicameral, as
moções de confiança ou desconfiança deverão ser de iniciativa
do Congresso Nacional, aprovadas por maioria absoluta dos seus

mpmhros.
Roberto Freire/~ernando Santana/Augusto Carvalho

Essa figura legislativa deve constar do processo pois
dará ao Congresso, além das eventuais moções de confiança e/ou
desconfiança; a-prerrogativa de apresentar moções de solidariedade
ou repúdio a povos atingidos por atitudes incompatíveis com a De
mocracia assim como o caso da moção prevista no enciso VI do art.
92 ddo anteprojeto

Roberto Freire/FernaAdo Santana/Augusto Carvalho

de GovérJ

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA

Altera a redação do Art. 16 e, em consequência, do
seu parágrafo 62:

...------'---- PL~"".IO/c:OIol15$io/IiU.. CO.,'IS..O----- _

r;-r--------------- TUlTO/.lU"IfICIoÇÃO

8 'EIl'IEJ'IDA
301264-6

Altera o inciso V do art. 52 do anteprojeto do Poder Legislativo:

Art. 52

m--------------- flllTOI.luITIPICAÇio--------------+--,

",, , ...."IUO/COIlI1l10/."'.co....1o--------__-,
~

..- AUTOIt

•_ Constituinte Roberto Freire

..............................................
V - aprovar a incorporação ou desmembramento de áreas de
Estados, após a realização de plebiscito junto às comuni
dades envolvidas, sob qualeur âmbito.

Art. 16 O Congresso Nacional desenvolverá as suas ,
atividades de 20 de janeiro a 20 de dezembro de cada ano, como disp~

ser seu Regimento Interno.

Justi fi cação

É importante que as comunidades participem deste processo
e, portanto, devem ser ouvidas. Na forma do anteprojeto, em parti
cipação se dá apenas de modo indireto e por isso somos contrários a

ela.

§ 62 O Congresso Nacional reunir-se-á a 3 de janei
ro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e
a eleição da Mesa Diretora, devendo, para tal, que os órgãos competen
tes apurem e divulguem os resultados eleitorais e procedam à diploma
ção dos eleitos até trinta dias após as eleições.

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho J~STIFICAÇIl0'

Comissão da Or aniza ão dos Poderes e Sistema de Governo
r=-r TllITO/.lUITI'IC&/fÃO _

Oado o novo papel desse ente democrático, na cons 
trução política de um País novo, não há nenhum sentido no prolonga 
mento do recesso. O Congresso deverá funcionar por um período de te~

po maior do que hoje, durante todo o ano.
No início da legislatura, não vemos porquê não ser

assumido, pelo novo congressista, o mais rápido possível, o seu man
dato. A Justiça Eleitoral deverá se instrumentalizar eficazmente para
garantir, em trinta dias, a posse.

As atribuições constantes do art. 10 como competências privativas
do senado Federal passam a constar no rol das atribuições do art. 92 do

ANJ.'EPROJEIO 00 PCmR IEGI:SIATIVO.
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JUSTIFICAÇ/lO

r.;--------------- ttllTololUST!f'ICAÇ;,O----- -,

Suprima-se, no inciso I do Art. 14 a expressão "e de
Prefeituras de Capitais, ou eventualmente prefeito".

1"':1r-::---:--:::---,-:::-- PLtNÂA10/COlollssio/IlUDCO"lS,;,O --=--,.---;--::~---,
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Gover

Justi fica ti va

Defendemos a criação, na esfera do Poder Judiciário,"
Tribunal Constitucional, que teria como competência bá$ica o con
trole da inconstitucionalidade e ilegalidade de atos e normas/es
tando o seu Presidente apto para exercer, a Presidência da Repú
blica no caso de vaga e/ou impedimento, após o Presidente da Câma
ra dos Oeputados e do Senado Federal.

~
~

AIIGIISTO ·CARVA! HD E EERNANDn SANTANA "JROBERTO FREIRE

Não é ad~issível a manutenção de dois cargos elegí
veis. ~ uma falta de respeito para com a população de uma Capital ou
Município dar essa prerrogativa,ao Deputado, que a qualquer momento,
moti vado por qualquer motivo ,p~lfe "l'e·tlTtl1ar- 'aó' -CQngr:E!6so'1'4àcímial.

Roberto Freire /Fernando Santana/Augusto Carvalho

".

anização dos Poderes e Sistema de Governo

Constituinte RORERTO FREIRE
l:.--------------- aUTO"

,-,--------- I'UNAllllO/cOIlISSio/.UI:O.,IJdo--- -.I§EMENDA :
301269-7

~ AUTOI(

~OBERTO FREIRE, FERNANDO SANTANA E AGUSTO DE CARVALHO

1":"Ir---------- f'I.ENIII'lIO/COIllI'sio/.UICOUISdo--------__-.

Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Govern

A redação dos incisos I, VII, XVII, do art. 10 do Antepro
jeto da Subcomissão do Poder Executivo passa a ser a seguinte:

"Art. 12 O Poder Executivo é exercido pelo Presidente
República, que é o Chefe do Estado, pelo Chefe do G~

verno e pelo Conselho de Ministros"

Art. 10 - ......•....•..•...•..•.....•............•.
I - nomear o chefe do Governo e por indicação deste, os

demais Ministros, e demití-los por sua iniciativa ou
quando o Congresso lhes negar confiança;

JUSTIFICAÇI\o

A modificação se faz necessária tendo a vista o regi
me parlamentarista de governo que queremos adotar e
na forma do anteprojeto a figura do Chefe do Governo
não é colocada na forma devida.

VII - dissolver o Congresso Nacional e convocar eleiçaes
extraordinárias;

XVII - exercer o comando supremo das Forças Armadas,

Justificariva

1":'1r---------------TUTO/,lUSTlflCAÇÃO'-----------------,

Constituinte ROBERTO FREIRE

-

Comi ssão da Orgaoi ração dos poderes e Sistema de Governo

A nossa posição é a de que não só a Cãmara dos Deputados
será dissolvida- mas o Congresso Nacional, daí as alteraçaes.

Por outro lado, a atribuição de prover os'seus postos de
oficiais-generais e nomear os comandantes das Forças Armadas é do
Chefe de Governo e não do Presidente da República, rio sistema par
lamentarista de governo que pleiteamos.

No inciso I, esta redação também é mais compatível com o
que' defendemos.

~
~

. Pl.EUItIO/COlollssi.o/aulcOM'.sio-----------cr
.,..... AUTOIt--------------

l:

Suprima-se no artigo ~2 do anteprojeto da Subcomissão do Poder
Executivo a expressão "e, se este não estiver reunido, perante o
Supremo Tribunal Federal".

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto CArvalho

Justi ficativa

Constituinte ROBERTO FREIRE

Comissão da Or aniza ão dos Poderes e Sistema de Governo J~r.8

l:.------------- "U101t--- _

r.1---------------TEXTO/"uITlrlcAQio -,

1":"1r--------- PUNA'UO/COIl12.i.O'"UICOIIllUio -,

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto ~arvalho

Não é admissível, de forma alguma, a hipótese do Presi
dente da República tomar posse perante outro órgão que não seja

o Congresso Nacional.

os incisos VIII, XIV, XIX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, são do artigo
102 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo, passam a in-
tegrar o conjunto de atribuiçaes do art. 34. '

~ TUTO/olUSTIFICAÇio----------------,

Justi ficativa

No sistema parlamentarista, que defendemos como alterna
tiva viável para o nosso País, tais competências são exclusivas do
Conselho de Ministros e não do Presidente da República.

No art. 82 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo, onde
se lê "e o do Conselho de Ministros, leia-se "e o do Tribunal

const í tuCt.onal".
Roberto freire/fernando Santana/Augusto Carvalho
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Art. 20 Recysada a aprovação, o Presidente da Rep~

blica deverá, em igual prazo, apresentar outro nome. Se este também
for recusado, apresentará, no mesmo prazo, outro nome. Enquanto não
for apr~yado o nome, nos prazos previstos, o Presidente assumirá as
funções de Chefe do Governo.

EIlIENDA
301274-3

Constituinte ROBERTO FREIRE

r.1--------- 'UHÂII;IO/couISIÃO/IUICOUIISÃO -,._-,...,

Comissão da ar ardzação dos Poderes e Sistema de Governo rTT.S

1!Jr-------------auTClR
ê

Altera a redação do art. 132 do anteprojeto do Poder Executivo.

Art. 132 - O Conselho de Ministros orienta e conduz a po
lítica geral do País e é o órgão superior da administração
pública federal, enquanto merecer a confiança do Congresso
Nacional. O Governo é, pois, constituído pelo Chefe do
Governo e pelos Ministros que o integram.

Justi ficati va

Art. 21. Verificando o Presidente da República a
impossibilidade de constituir o Conselho de Ministros com apoio pa~

lamentar, após três indicações, dissolverá o Congresso Nacional e
convocará eleições.

Art. 22. Dissolvido o Congresso Nacional, o"Presi
dente da República nomeará um Conselho de Ministros, de caráter pl~

ripartidário.
§ ( ... ) O"decreto que determinar a dissolução do

Congresso Nacional precisará os motivos do ato, será amplamente di
vulgado e convocará a nova eleição para dentro de noventa dias.

No parlamentarismo, é essa a constituição do governo.

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

§ ( ..• ) A competência para dissolver o Congresso N~

cional não poderá ser utilizada pelo Presidente da República nos úl
timos 6 (seis) meses de seu mandato, no primeiro e no último semestr
da legislatura em curso, ou durante a vigência de estado de alarme,
de calamidade ou de sítio.

JUSTIFICAÇAO

Suprima-se o inciso XXIX do art. 10 do Anteprojeto do Poder Exe
cutivo e, no parágrafo único do mesmo artigo, a parte referente ao
inciso XXV.

Justi ficativa

.É inadlmissível que um Poder como o Legislativo, ao cons
truir politicamente um novo ordenamento jurídico para o País, tenha
uma posição tão submissa junto aos generais militares, cedendo às
pressões, prevendo a não sujeição a moção de desconfiança. Signifi
ca legislar por exceção, e isto contraria, definitivamente, não só
o regime de governo que queremos, como também os princípios do Es
tado"de Direito democrático.

A supressão da delegação de poderes, do Presidente da
Repúb~ica ao Primeiro Ministro, é consequência de outra emenda
apresentada, que coloca a atribuição prevista no inciso XXV como do
Conselho de Ministros e não do Presidente da República.

~
~

Nessa propo~ta, prev~~de forma sumar~a, que o Pre
sidente da República é quem sempre nomeará o Chefe de Governo, mas
dependerá de aprovação do Congresso Nacional. Se este não o fizer,s~

rá dissolvido e o Presidente convocará novas eleições. Os parágrafos
dos artigos foram suprimidos, com exceção do parágrafo 4Q , que deve

ser manti do.
Trata-se de localizar, dentro do Estado de Direito

Oemocrático, o papel e o status do Congresso Nacional, como instru
mento permanente,mais privilegiado na consecução das mudanças e do
trânsito para uma sociedade mais igualitária, previsto no próprio
texto constitucional .

EMENDA N2

,-------------"UTOII----- _
PJ DEPUTADO VALTER PEREIRA

EIlIENDA
301275-1

anização dos Poderes e Sistema de Governo

pr=;;:stltlllnte ROBERTO FREIRE
~---------- 'LrNÁlIllO!COUISsio/IUICOUllS;;O -.,

Roberto Freire/Fernando Santana/Augusto Carvalho

Dê-se ao art. 3~ do Anteprojeto da Sub
comissão do Poder executivo, a segu!Dte-fê~ação:

/.

AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA
<':1-------'-:--,--- PLU""lO/cOMlssioIIUICOlilllSio__-, -,

da Organização dos Poderes e Sistema

=---------------TUTO/olUSTI'ICAÇio- -,

!Art. 32 - O Presidente e o Vice Presi
dente da República serão eleitos simultaneamente, em todo o País,
dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exercício
dos direitos políticos, por sufrágio universal direto e secreto,90
(noventa) dias antes do término do mandato presidencial.

Substitua-se os artigos 17, 20, 21 f do Antepro
jeto do Poder Executivo pelos seguintes dispositivos\ o Art. 22 fica
em consequência, suprimido.

Art. 17. Em caso de vaga do cargo de PrimeirO-Minis
tro, O Presidente da República, no prazo de cinco dias, submeterá à
aprovação do Congresso Nacional, pelo voto da maioria absoluta de
seus membros, a indicação do novo titular, ouvidos os representantes
designados pelos partidos que integram o Congresso Nacional. Aprova
da a indicação, o Presidente da República nomeá-lo-á, dentro de qua
renta e oito horas.

Parágrafo Onico - Substitui o Preside~

te, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no caso de vaga, o Vice
Presidente.

JUS T I F I C A ç A O

A presente proposta visa a democrati
zar, ainda mais, o processo eleitoral para escolha não só do Pr~

sidente, mas, também, do Vice Presidente da República, já que am
bos passam a ser eleitos pelo voto secreto, direto e universal.
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........-------------.UTO.-------------__------J11,-30'1·'28-..1 .... 1m 'LlNÁ,uo/COM,"lo'IUKoau..lo - ~

CCOMISSAo DE ORGlNÍZAÇio MS PODERES E SISTEMA DE r..oVERNo

(l SENADOR LEOPOLDO PERES~
~

~------------- .UT••---------------

.LUÁltIO/CO... sdo/IUICO.. 'lIlo 1f: COMISSAO DA ORGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

f? GERAlpO AlCKMIN

JUSTIFICAÇÃO

ART. 14 .

lI! - Liçenciado pela respectiva Câmara, por qualquer perIodo,

quando será convocado o Suplente respectivo.

=----------------TIXTO'oIUITlPteAÇÃO---- ...,

llJ SUBSTITUA-SE O f TEM IH DO ART. 14 DO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISSÃO

DO PODER LEGISLATIVO PELO QUE SE SEGUE:

's"-, .
, EIlIEI'IDA

1 r" 301212.. .
.J ,

Não ê justo que o Estado rêpre;entado fique sem representante

em qualquer tempo e período em que o titular esteja licenciado.

A Constituição anterior criou uma discriminação devido a minucias

regimentais, acarretando verdadeira acefalia legislativa. quando

os titular es, licenciados por período inferior 8 cento e vinte

dias, acarretavam uma vacancia temporária que prejudicava, como

prejudica atualmante, a missão que o eleitorado atribue â sua

bancada.

Justi ficação

"§ 22 - As serventias vagas deverão
ser colocadas em concurso público /
de provas e títulos entre os escre
ventes da carreira extra-judicial,/
para promoção e remoção, ressalvado
o direito de acesso ao cargo de ti
tular aos atuais escreventes substi
tutos, legalmente investidos na fun
ÇãO. 11

Essa nos parece a forma mais justa e coe
rente de disciplinar o acesso as serventias extra-judiciais, posto /
que não prejudica o direito dos atuais escreventes sobstitutos e ofi
ciais-maiores que, por sua expériéncia e dedicação, não devem ser 01
vidados, a bem do próprio serviço prestado a comunidade. Da mesma I
forma, garantido o direito desses, daí por diante é justo permitir /
que o cargo de titular das serventias fosse ocupado pelos demais es
creventes da carreira aprovados em concurso público de títulos e do
cumentos.

Dé-se ao § 22, do art. 13, do Anteproje
to do Relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Pu
blico, a seguinte redação:

..,., uno/..UITlfteAÇio -.

Suprima-se o restante ao parágrafo único do art. 18, após a palavra "ootro" •

l:O:OBERT8 FREIRE/AblGblSHJ GAR'lP.UHl E FERNMmO SQmQNA-~
PLtlOAIUCl/coliI.ssÃo/suaeolit.uÃo :::=:l

da Organização dos Poderes e Sistema de~

-------Ttllto/.lu!>TI',C.lI;i.o--------- _

. JUSTIFICATIVA

Assegura a necessária estabilida:le no governo, i1rpedinlo-se a instituciooali~

da instabilidade polItica.

~ procrastina decisões.

EMEnDA
301213-2

]

., ,_._ ._ .. .J
'-.1
I

I

JUSTIFICATIVA

.' tGo há sentido prático na norma que se penaliza.

Suprima-se, no Anteprojeto do Poder Executivo, os
artigos 40, 41, 42, 43 e.44, que dispõem sobre o Conselho da Repú
blica. Em consequência, suprima-se expressões, dispositivos ou re
ferências sobre este Conselho.

JUSTIFICAÇAO

Não é necessária a existência, no regime parlamen
tarista, de outro Conselho que não seja o Conselho de Ministros.

ROBERTO FREIRE, AUGUSTO CARVALHO E FERNANDO SANTANA ~
~

~~---- ..- )I .=0.1
mr---------- PLIliI ...JlKl/COlfIUlo/.II.'O•••do_,-- -,--..,. ......., 30 i
C CXMISS1iD UI I J!i3W::á::fe as b .::or..:. /:, "J 1214-1

.-------- TnToIJU$tl'lcAç.i.o------ ~ _

Suprima-se os artigos 26, §§§ 12, 22 e 32 e, em
consequência, o inciso III do art. 29.

1':'1........--------------- TUTO/.lu.Tlrll:at;io ...,

1
1Idi~ ao parágrafo único do art. 19, a expres.são:

JUSTIFICAÇAO " sem prejuIzo da noçao da desCCl'lfiança coletiva".

Não é admissível, no regime parlamentarista que
defendemos, que o Presidente, por sua iniciativa, exonere o Primeiro
Ministro, tendo sido aprovado o seu nome pela maioria absoluta do
Congresso Nacional. Este, sim, ao recusar a confiança, é quem tem
competência para destituí-lo do seu cargo.

JUSTIFICATIVA

o acrésc:iJlo prqx:sto, visa inpedix defoma1a interpretação posslve1 oc:m a
redação atual.

,
q
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JUSTIFICATIVA

em qualquer teIlpo, extraordinarianente ccnvocado pelo PresJ.dente da a=píiblica,

para tal efeito.S
·

EMEI'IDA

301~9
SUBXMIsslfD In - b

r:-r---------------- TUTO/olUsT.'lcaçio----------------__,

1";""1---------- I'LINU;lo/ce;,IIISlÃo/aulcO•lIu io - - - - - - - - - - ---,

ldita-se no início do Item XVII a expressão. "Através do Prineiro Ministro".

E: extrernarrente perigoso a delegação legislativa ,ccntenplada na ncmna do ante

projeto. cabe coibi-la.
JUSTIFICATIVA

No sistema parlanentar de gcr.rerno, não pode ser quebrado o liane de coofiança entxe

o Presidente da a=püblica e o Prineiro Ministro.

..,.,,------------- nxTO/.lUSTlfIC&l;io--------- -,

.,..,.. AUTO,.---------------

r-"lr---------- ....INl.lUo/co_ISlio/luuDllunio-------------,

a:mS5JD In / SUBCDlIss1io .XII - b

r-"lr-_~--------_----TUTO/.lUlTlPlc.çio------------------,

Supr:lJna-se o Item VIII do artigo 10.

JUSTIFICATIVA

SUpi::lJna-se no Item XIX, XXII, XXIII, XXIV a expressão ecnselho da aapiiblica. A inJ.ciativa das leis, por parte do Executivo, no reg1Jre parlanentarista, deve

caber ao Ccnselho de Ministros, através do Prineiro Ministro, ou de qualquer ,

um de seus nenbros, can o apoio deles.

JUSTIFICATIVA

Não cabe tal "oooselho", no a=gille parJ.arneÍ1tarista.

rr;rr "...."",..".,',,",.,,,..
SS1jD III I S!JBCXMIssjíJ;) III - b

~
~

a:mS5JD III / SUBXMIS5JD.rn - b- ._-------_ ..

=------------- TuTotJUITIJ'I(;AÇio -,

Supr:lJna-se no Item VII do artigo 10 a expressão " e ouvido o Ccnselho da aapúbli

ca" e adite-se 00 final, a expressão" na fama estabelecida nesta Constituição".

Supr:lJna-se o Item XXIX do artigo 10. JUSITFICATIVA

JUSTIFICATIVA

t:..r----------------TlXTO/olUITI'K:AÇio----------------..,

através de llOI:Illa Iúbrida, pretensanente anenizar resis~ ,

de fnete.

- - - - - - - )1I 3O~1··29--~1 Ir:T---------- 'lllU,JIIO/COIfIUio/IUICQlfIS1io ~ ~

SUpr:lJna-se o item II e IH do artigo 10.

JUSITFlCATIVA

tJ a:.MIssJD III / SUBXMIssl'iD UI - .b.

Não encontranos sentido 00 Ccnselho da aapública.

De outro lado, é prudente o acrêscíno preposto.

r:-r TIlIfO/olUITI'ICAÇiO-----------------,

o man:1aIlento que se quer erradicar, é grave deformação do sistema parl.anentar de

governo.

2,~ tentativa de,

cí.as militares a um

~ t'IEPl1.l2IDO Jcst MI\RIA El1Ml\EL .u"'------~S
0.---------- .I.INiIUO/C.CIlj'I$liO/luar;o. lsl lo - - - ] =
C a:msslfD III / SUBXMIss1io III - b , .

SUpr:lJna-se o Item XI.

JUSTIFICATIVA

Não cabe o ecnselho da a=píiblica, tal CCJ1D foi concebido no reg1Jre parlanenta

rista.

cabe ao Presidente da !'€Pública a escolha do Prineiro Ministro. l'pÓs a sua nare

ação, a extensão da coofiança, determina a autalania do Prineiro Ministro. Caso

ccntrário, tem-se a :resp:rlSabilidade dividida.

aMIS5JD III I SUIlCXJoIISS1D m - b

DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

ffl
.-- - - - - - - - - .LllfUIO/COWISSio/.UICOMIISlo•

_ W,usSAO DA ClRGANTZACIlO ooS f'OIlERES E SISTEMA DE GDYEROO

(1.-------------- AuTO.

r:'1---------------- TUTO/olUSTlrICAçio------ -,

.uTOI----------.-- ---]

~
r---------- ,,1.1.. ""lo/cOlllssio/IUI'01l1l..10--------

f!J
r::-lr- Tl:ITO/~IIST.,ICAÇio---- ..,

M:ld1fique-se a redação do Item YJ(/ do art. 10, adotarr3o-se a seguinte.

YJ(/ - Declarar guerra, dePois de autorizado pela Q:lngresso Nac1ala1, que será,

Emenda ao carecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público.
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- Suprima-se a parte final a partir de "podendo efetuar ... " da alínea ~ do inciso

II do art. 45 e acrescerüe-Ihe alínea .9.:
Sémente a lei, como emanação do Legislativa e da Executivo como delegados

da soberania e da poder popular, é Que poderá dispor sobre o funcionamento e es

trutura das instituições e sómente a lei poderá criar ou extinguir cargos.

" g - efetuar correição na polícia judiciária."

Deputado VIVALDO BAR30SA
(lr------------- AUTOIt

JUS T I F I C A T I_~

Para o bom controle da administração pública e em decorrência do exer
cicio de suas atribuições, o Ministério Público há de efetuar correições na PO 

lícia judiciária. 10 seu dever e não sua faculdade.

Emenda ao p3recer do relator da Subcomissão da Poder Judiciário e dJ Ministério
Público:

10 preciso estabelecer controle sobre a atuaçãa do Ministério p(blico na

área mais sensível que o próprio Ministério Público quer atuar privativamente;

promover ou não a ação penal.A sociedaEle não pode mais ficar inerte diante de ~rqui

vamentos injustificados ou de inércia do Ministério Público.Se a ação penal há de SeJ

monopólio das instituições para evitar-se os casos de vingança pessoal, o controle

dessa decisão deverá ser o mais amolo nossfvel e deve ser dado adequada

tratamento às suas conseqllências.O episódio do Rio C"ntro é p~r demais 

revelador da necessidades desse controle.

.JJSTIFlCATlVA

- Dê-se ao § 12 do artigJ 45 a seguinte redação:

" § 12 - Qualquer cãdadãce as~s da Câmara Federal e do Senado F"de

rai : _das Assembléias Legislativas Estaduais,Os Conselhos Fede

ral e Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil poderão reque

rer ao Promotor-Geral o desarquivamento de qualquer procedimen
to investigatório criminal ou de peças de informação e inter

por recurso ao Colégio Superior do do ato de manut"nção de ar

Quivamento.Em caso de denegação da recurso Qualquer das casas

da Co,gresso Nacional ou Assembléia Legislativa,conforme o caso;

ooderão convocar o Promotor=Geral nara.en audiência pública,

prestar esclarecimentos. _3erca do arquivamento.Se concluir por
ocorrência de culpa ou doãc.oor voto de dois terços de seus mem
bros,o Senado Federal,a Câmara dos Deputados e as Assembléias

Legislativas promoverão a substituição da Promotor-Geral e as

suas respectivas MESAS ficarão intitulad3s a promover a resoec
tiva ação penal por crime de responsabilidade.

Oeputajo VIV~LOO B~RBO~:'-------------------------II ....;.. I
301294-8

JUSTIFICATIVA

Emenda ao 'parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário

e do Ministério publico:

-Dê-se ao § 32 do artigo 43 a seguinte redação:

" § 32- Cada Ministério Público será chefiado pelo respec

tivo Promotor~G~tal,escolhidodentre os membros do quadro corres

pondente,com mais de dez anos de carreira:

a) Os membros da instituição,através de escrutínio

secreto,formarão lista sextupla a ser submetida ao Poder Legisla

tivo competente,que escolherá um dentre os nomes indicados.

b) O mandato,não renovável,do Promotor-Geral será de

quatro anos,mas não ultrapassará a legislatura seguinte.

c) O Promotor-Geral poderá ser destitui do pelo Poder
Legislativo competente,pelo voto de,no mínimo,dois terços de seus

integrantes.

O Ministério Público há de fazer independência funcional, mas não deve

ser uma instituição fechada em si mesma. A democracia não comoorta instituiões

fechadas. Ao contrário, imoóe controles ncourares sobre as instituições.

No caso, o Ministério Público, em suas funções, vincula-se ao Legisla
tivo eomo. controlador da exata e fiel execução das leis elaboradas pelo Legislati
vo. Porisso, a eleição do Promotor Geral pelo Legislativo é a forma mais adequada
de controle popular exigido pela democracia.

",., tuTO/~uIlIfICAÇi.O---------------__,

1":1;--------- ,..UUIO/COMISSlo/'u.CClllllldo--------__~

DE ORG~NIZ~Ç~O DOS PODERES E 8ISTEM~ DE GOVERNO

Emenda ao parecer do relator da Subcomissao do Poder Judiciário e

Ministério Público.

Suprima-se na alínea "b" do art. 21, a expressão contida ao final

"sempre Que isso fgr possivel".

.......-D-E-P-U-T-Il-D-O-V-I-V-~-L-D-O-B-~-R-B-O-SÂlJTOR--------------

,.", Tuto/olUITIFICAÇÃO-----------------..

'l.INÂIlIO/cOM'UÃo/ll)tCONIUlo-------- _

O.TO••-------

JJ

I:.= I
CI).1ISSIIO DA ORGANIZAÇIlO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO _

(!l DEPUTADO VIVALDO BARBOSA

,.,.,;---- TUTOf,lUITIFICAÇio------ ---,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e- do Ministério
Público.

- Dê-se nova redação ao art. 46, revogando o seu parágrafo único.

" Art. 46 - Ao Ministério Público fica assegurado autonomia funcional, admi

nistrativa e financeira, com dotação orçamentária própria e gl~

bal. A lei disporá sobre sua organização e seu funcionamento -;

bem como sobre formas de criação, extinção e provimento de seus
cargos, funções e serviços auxiliares.

JUSTIFICATIV~

JUSTIFICIlTIVIl

Não há razão de ser para a ressalva já que a Justiçà rederal es

tá organizando em to~as as capitais do país, onde sempre será possivel
a ey.istência deadvogad~s militantes, ou seja, de atuação no foro fede
ral.

A autonomia do Ministério Público não poderá implicar na criação de cargas,

que nem a Presidente da República ou Governadores de Estada têm camoetência para

fazê-lo. Nem tamoouco permitirá a definição de suas atribuições e estruturação

de seus órgãos par decisão própria.

,.,.,---------------TIXTO/olUITIFIC&;ÃO--- ......,

Emenda ao parecer do relator da-Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério

Público:

SuPrimir a alínea "a" do inciso II da artigo 72,a palavra"púbUca"
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.JJSTIFlCATIVA

o texto em~ndado concedo aos magistrados una faixa de ativídsdes incompa
tíveis com sua função,como seria,por exemplo,o exercício de atos de comércio.

, '

l:J I:EPUTADO VIVALDO BARBOSA

{!J ........,.0....1011110...'..10

CGlISSAO DA OOGANIZAÇIU) DOS PeXElES E SISTEMA DE GOVER!'lJ

""---------------TlXTO!"U.fIPICAÇio----------------,

Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério ~
bUco:

- Substitui o inciso IV, do art. SQ, a expressão "editar normas" pelo termo "pr~
verti.

JUS T I r I c !I. I-I.::!~

cional para apresentaçeo das conclusões • parecer do
órgeo .obre as contas da Unieo e órgeos da administr~.

çeo direta' e indireta.

S li 'o relator geral e os ~elatores parciais do Tri
bunal dé Contas da Unieo ficarão à disposição das C2
missões,Técnica~ das duas Casas do Congresso Nacional
para explicitaçeo do parecer respectivo sobre as contas
d~ uniio, da administraçeo diret~ e indireta, autarqui
as, empresas públicas, sóciedades de economia mista' e'
fundações instituídas ou mantidas total ou parcialmente
pelo Poder Público.

S 21 O disposto neste artigo aplica-se igualmente
aos Conselheiros dos TribYnais de Contas dos Estados e
dos M~i~ípio~.·

••r,~4·1 eh !~_~:- ~ !~"'.;_.JYSTIFICAClo.

A fiscalizaçeo das finanças públicas pelo parlamento é
uma conquista oriunda do Estado liberal e decorre do principio da

jaoberania popular. O povo, através de lIeus representantes, auto
~iza o Estado a exigir de cada cidadão prestação pecuniária para a
~.alizaçio de .elUl múltiplail finaÍida~es; como contrapartida, tem

o direito de lIer informado quanto ao emprego de tais recursos •
•A emenda mantém a competência aàninistrativa própria, no camoo regula

IIlef\tar interno. Evita, porém, a possibilidade de una interpretação amol1ativa,
entregaria ao judiciário a possibilidade de legislar sobre variados aspectos da

'Prestação jurisdicional, e até mesmo,' Quiçá, sobre processo.

A Constituição vigente atribui ao Congresso Nacional
exercitar a fiscalização financeira e orçamentária da União, dete~

~inando ainda q~e o controle.externo será exercido com o auxílio
do Tribunal de Contas da união.

Parágrafo único: ~ assegurada também legitimidade processual a
pessoas ~u grupos de pessoas que tenham interesses afins decorrentes

do mesmo vínculo jurídico ou de fato.

~rt. 9Q - ~s'pessoas jur!dicas representativas organizadas na
forma da lei, terãcr'legitimidade para pleitear ou defender, judicial
e administrativamente, os interesses coletivos e individuais de seus

associados.

Emenda ao parecer do r~~ator da Su~comissão do Poder Judiciário
e Ministério Público.

Dê-se ao art. 9Q a seguinte redação e acrescente-se-Ihe pará
grafo único.

acolhidat .sta a nossa sugestão que, esperamos, 8eja
pelos nobres Constituintes. ~

A proposta parece-nos extremamente democrática, eis que
os Ministros e Conselheiros são co-responsáve~s, perante a op~

nião pública, pela eficácia do contr~le externo, que pretendemos
sério e transparente, como forma de fortalecimento e credibilidade
das instituições públicas •.

_Os T~ibunais de Contas são, pois, órgãos técnicos, en
carregados de auxiliar os Parlamentos na tarefa de fis~alizar o
empr~go dos dinheiros públicos. Como tal; entendemos pertínente e
necessário que os membros destes Tribunais de Contas compareçam
perante as Casas Legislativas o~ perante as Comissões Técnicas dos

Parlamentos para ap~esentare~ as concl~sões a que chegaram sobre
as contas q~e as autorida~es, nos variados níveis da hierarq~ia

administrativa, estão obrigados a prestar, até mesmo como s~bsídio

para a formação de juízo e julgamento pela instância superior.

'LI.áJlIO/CClNI.l1o/IUlC:OIII••lo )
t?t0MISSPO D~ ORG~NIZ~ÇPO DOS PODERES E SISTEM~ DE GOVERNO

.fU-------------"UTOII--------------

JUST!rrC~TIV~

Reconh~cer às entidades associativ~s a faculdade de representar
em juizo os interesses coletivos e individuais de seus associados, c~

mo substituto processual, será de grande valia na proteção dos chama
dos interessses difusos e daqueles que digam respeito a uma coletivl

dade de cidadãos.

,- AUTO" _

,- .LtN.&IlI0/ÇOlussio/suaCOllll',lo-----------

COnstituinte VIV~LDO B~RBOS~

z'e COV.

o pessoal a serviço do Poder Executivo da administra _
ção direta da União, Estados, Municípios, Territórios e Distrito r~

dera I não poderá ultrapassar a 1% da população total destas unidades
administrativas nem tampouco seus gastos com pessoàl poderão exceder
60% dos respectivos ~rçamentos.

União
liA

l
Incl~e-~J onde couber. no anteproj.to da Comi••io

~l.ÚEM")i-~4~";~.-(;'o9'V';uç"Õj)'~.

-Art. o. iaembro. do '1'ribunal de Conta. da
·compar.c.rão ~~.nt•••••ão· ••pecial do Congr.sso

do
JUSTIFICAÇAO

O uso da máquinâ estatal para objetivos pessoais e de
grupos políticos sempre trouxe enormes prejuízos ao País.

Ao inchaço desmedido,seguem-se como consequências os
baixos salários, a desmotivação e corrupção e a influência.
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r-_==----,,.--;-_:--_= ':'TIEXTO/otUIfIPICAÇão ...,

lI!-A- (l1JcJ.AJ ,-.$E oAJDe qow~.-:.:

PROJETO, PROPOSTA OE LEI OU RESOLUÇ~O pode ser consIde
r~da "O E U R G ~ N C I A", com procedimentos rápioos, previst~s • no
Regimento Interno do Congr~sso Nacional, que'~icará ImpedIdo de delIb~

rar qualquer outra matérIa enq~ã~tp não decIdi-lo •

Rep~bl!

cúja ilJl,

JUS1I.FlCACAO

ção direta entre os seus membros e nomeado pelo Presidente da
CS, ~om previa autorIzação do ÇOD9~~ss~.~acional, para mandato
ração e extinção serão reguladas em lei~

Instituiçõ~s modernas e democráticas exigem o fim de e~

pregos cartorIais.
Por isso as funções mais'importantes devem ter o crivo

eletIvo, sob controle popular ou dos representantes que compõem o ~o~

gresso NacIonal, psra apartidariamente se valorizar os competentes e
os de elevado espirito público.

____________ AUTOR _

_________ 'LlNÁRIOIl:oWISS40/'UICOW"SÃo------------,

.'lJSTlf"ICAÇIlO

• Col~-se mele coo.blr:
O Congresso Nacit-:l8l nomeará una~ de Petiçi5es , ~ qual

~te tratar das sol1citaçrleS dirigidas 110 pOder Legislativo, pOr qJa1c,Jllf

pessoa, 1ncI1viwalou coleUv~te.

Com o excesso de pessoal não há como remunerar adequ~ I
damente o funcionalismo. Assim seu trabalho cai em produtividade e
eficiência, deixando o poder público sem as necessárias defesas co~

tra interesses de empreiteiros, fornecedores e beneficiários.
Mecanismos eficientes de controle de produç~o e prod~

tividade aliados a uma põlftIca respo~sável de cargos e salários,
aprimoramento permanente são indispensáveis para que o poder público
forme e mantenha a seu serviço um corpo funcional que necessariamen-

I te deve ser o melhor e mais eficiente, pois defende e representa os
~r~~ses da população e não de ind~s ou empresas particulares.

. I
Josg LUIZ MAIA

"Art. - O art. 59 da seção I, do capItulo lI, do
Executivo, passa a ter a seguinte redação:

..,..,.. puúllm/cOil.ldo/auacoIl1llio _

= TlXTO/olUITI'ICa;io --,

SU!lCCMISSl!o DO PCtlER E:XEX:IJl'I\U

m:r-------------AUTOIt
ê

Art. 59 - Ser~ proclamado eleito Presidente o candid!
to que obtiver maioria absoluta de votos
excluldoSos brancos e os nulos - dos ele!
tores legalmente cadastrados em metade e
mais uma das unidades federadas.

-I!: preciso IIle1s celericlacle e atenç!lo b sol1citeçl5es pcpulares

encan1mada5 ao Poder Legislativo.
Oeve o ttlVO Legislativo abrir-se as deIIlandas individuais ou cole

tivas, facilitando tramitaç!lo e resultados.
O pOVO precisa' ter ~re li disposlçllo~ de mentlros do

Poder • transfotmando-o em efetiva Casa cio Povo.

l
____________ A'oI"I'OIl. _

(:J rv f L, ON FRir;)f{ ,'C-H

fica instituídp o Tribunal Constitucional.

JUS T I F I C A C A O

o Tribunal Constitucional fica instituído para contro
le da constitucio~p~!dade das leis, dirimir conflitos entre unidades
da Federação, entre os poderes e para a execução da Constituição.

JLJSTIfICAÇIlO

o regime constitucional estável depende, básicamente, da prática
leal das instituições e o respeito generalizado ao texto da ConstI
tuição.

Ma~ é por isso que precisamos de céleres decfsões qu~

do se ferir o texto.
A simples existência de normas jurídicas não signIfica

sua ,~strita observância mas o ~iPo de princípios adotados no arcabo~

ço constitucional da sociedade constitúcional é a expressão de
princípios gerais da vida social e de ~ma Ideologia.

O crescente esvaziamento das regiões mais pobres do
paIs tem sido causa determinante de uma corrida migratória sem prece
entes em nossa história. Com isso, os centros mais economicamente e~

'táveis registram incontrolável cre$cimento populacional, que se refl~

'te, diretamente, na ampliação igualmente espa~tosa de seu contingente
leitoral.

A guisa de ilustração, bastaria citar o fato, ocorri
o no último pleito nacional, de que um Senador eleito pelo Estado de
ão Paulo obteve, sozinho, mais número de SUfrágios que o necessãrio -
registrado - para eleger todos os governadores da Amazônia. Istosi~

ifica dizer que três ou quatro unidades da Federação, com essas ca
acteristicas, podem eleger o Presidente da República, mesmo que este
ão venha a obter o apoio eleitora~ do restante dO PaIs.

,''---------------------- JUSTIFICAClI.O

Fere-se, assim, ao que nos parece, o princIpio da re-
presentatividade e da legitimidade, uma vez que o candidato eleito
nessas condições pQd~~se julgar inteiramente descompromissado com
aqueles Estados onde não obteye maioria de votos, criando-se o arqu!
tipo (indesejável) da figura do Presidente de uma parte do Brasil,
justamente aquela que, pelo voto, lhe garantiu ascender no Poder.

c
?Q})ê.e~ 5

tem por chefe o Procurador
triplice resu). tante ele, e!e,!

,.- -' .UTOIt _

Ff2.. ''6 DIG I c. fi
________ 'LUÂJIIO/CO.,"slo/.u.COM.ssio------------,

(!tOMiS:5";O'ÕA QIfB!J'Atj).AÇA-iJ 7}()~
s :;,;s 1ê"M4 7> fi. <SOl! tE 6K °"XTOI'"""'04\lo-----'_.-=--- ---.

W

I O MInistérIo PúblIco federal
Geral da repúblIca, escolhidO dentre ristã
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F~ Jost MARIA EYMl\EL- 'Uf.' J§
lli--------- .1....lUO/e.O.,IS.iO/.uacO....ie----------

J
=

C I.. CDlISSlIo rn _

Evidente que isso pode vir a ocorrer, com enormes pr~

juizos para a unidade nacional e - o que é pior - prodigalizando a

formação de oligopólios politicos que se não compatib~lizam com o

ideal de Democracia que todos almejamos.

o Presidente da República, para sê-lo, efetivamente,

precisa da confiança expressa pela maioria da Federação. E essa ex-

pressão só pode ser conseguida nas urnas.

I!J aUTORr: PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

r:-r---------------TUTO/.rUITI'tCA;io-----'----- -,

SUBCXMISSlIo DO PaER JlDICIARIO
Dê-se ao artigo 36, § IR, a seguinte redação:

Os lideres religiosos, sindicais, 'l'tc•••que defendam determinadas posturas gover

narrentais, tanbém não o patrocinam?

Por outro lado, em linguagem centenporânea, o patrocínio tanbém se CXlllii.nrle a::rn

praroção, custeio, financianento •••

Sei,pelos antecedentes históricos, que O d:>jetivo do atual mandarrento constituci~

na! é evitar que o deputado a1vogado, seja contratado pelo ente público, para de

fendé-lo a que crfaraa uma limitação à indepeOOéncia do par1allentar.

A redação atual, todavia, em interpretação apressada, pode levar ao entendinento

de que o parlanentar não pode advogar contrá o Estado, o que é si.Jrplesnente um

absurdo, e eatpletamente contraria ao espirito de separação dos poderes.

A IlOITa redação, eliroina praticanente todas as possiveis deformações de interpre-

tação.

J

SUprima-se toda a secção VIII

," JUSTIFIC'ATIVA

• Subcomisslfo -IlI-b
=-:::....,...,....,--;_=-::=;--:: TUTO/.rUSTlFfC&çio---------------,

,,§ IR - Havendo impasse nos conflitos coletivos do trabalho, as pa~

tes poderão. eleger a Justiça do Trabalho como árbitro."

JUSTIFICAÇ/lO

Não há sentido no instituto do Q:nselho da R=pÜblica. no regiIle parlanEntarista.

Trata-se de figura estranha ao governo de gabinete, e sanente coosti1:uira desne

cessário fata: de desequilibrio e procrastinação de decisÕes.

~ oogss1io rrr I

I!J ."••---}§ê jlFWI'1\OO Ja?! M1\RIA EYMAEL - E/lIIEI'IDA
P1.CUllIO/coula.to'luICOIl.Ui:o----------

J
301312-0

Convém adotar-se a expressão "conflitos coletivos
do trabalho", para perfeita distinção destes dos "dissfdios colet,!
vos", que supõem a propositura em Juízo da ação denoAlinada de"diss,f
dio cole ti vo", em oposição aos "diss.!dios individuais", como previ,!
to no "caput" do próprio artigo 36.

[!f -- 'Uf.'--- -;------._----,- §
!E't1l'AIlO ,Jg;S M1IRIA rolI\EL - _ _ _ _ ..J EMEI'IDA

~ , ,,,......... J 301309-0-
SS1jD In / SDllCCMISSlío In - ];I

Subcomlsslfo III-b

SUprima-se a e>lpressão Q:nselho da !lepÚblica no art. 21- caput, art. 22- c:aput,

art. 26 - c:aput e art. ~7 ítem XVI.

JUSTIFICATIVA
''l'InOlolUSl'l.IC&;;,O -,

1d1te-se no art. 11, após a palavra "invioláveis", a expressão em qualquer tellpO

e lugar.

o Q:nselho da R=pÜblica é entida:le estranha no sistema par1allentarista de governo.

~
~

---------- PL.III""IO/COMIUlo/IU8CO••uio-- ---,tJcx::MISSl!D In /

JUSTIFICATIVA

Dá alcance pleno, a :1iiviõ1abilida:le, a exenplo do que já está coosagrado no ~

girrento Interno da llssellbléia C1:rlstituinte:

Art. 29

§ 29 - Os C1:rlstituintes são invioláveis por suas q;liniões, palavras e votos

no e><erclcio de suas funções em qualquer tellpO e lugar, não poclerrlo ser PJ:2

cessados crim1nalJrente, nem presos sem licença da llssellbléia NaciOllal ecos

tituinte, salvo em caso de flagrante de crime inafençável.

9Jprima-se no art. 21 - § 39 toda a expressão seguida a "cãrnara dos Deputados".

JUSTIFICATIVA

'---------------- --
________ J de- Gabinete a fi a do Q:nselho da ública.

aMISSlIo III /

Subcomissão lll-b
SUprima-se no art. 30, item III a e><pressão "após a apreciação do Presidente

da República" e no ítem VI a expressão" cem a aprovação do Presidente da ~

pública" •

JUSTIFICATIVA

r.-r--------- PLIUl".IO/coIfISSÃo/.UICOVUllio -,

tJ DE1'lJI'ADO Jost MARIA EYMAEí<

r.l---------------TuTot,lUSTI'ICA;io--- --,

M:xlifique-se a redação do item In do art.12, que passará a ser a seguinte:

In - patrocinar, quando Gdvogado, causa em que a procuração, "ad Juditia" ou

~~ lhe tenha sido ootorgada por qualquer uma das entida:les a que se refere

O inciso I.

r-------------- ..\.ITO.---------------

,."., TIXTO/JUSTlfIC.l,Ç;,O ,

JUSTIFICATIVA

A-redação da atual C1:rlstituição, basicanente, reprcduaada no ante-projeto, é ab

solutanente coofusa, prestando-se a várias interpretações:

O que é patrocinar? O jornalista que defende uma causa, tani:lém não o patrocina?

No regime parlamentarista, a iniciativa governativa do presidente da república

esgota-se na indicação do Primeiro - Ministro.

ApÓs a iniciativa de governo, passa ao Primeiro Ministro.
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.~

~

,-------------- AUTOll.--- _

fi I'LUUlO/co... uio/aUlCOMIUio

ê ORGANIZAÇllo DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

[:J PLíNIO "ARRUDA SAMPAIO

r.r---------- .L....."'O/co.".i.o/.UKO.luio.-------------.
• Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo

1':'1,---------------- TUTO/.llolITI'lI:Açio,- - - - - - - - - - - - - - - - --,

Ao Ante-projeto da Subcomissão do Poder Judiciário .•.

Dê-se ao Art. 40, do Anteprojeto da Subcomissão de Organização do
Poder Judiciário e do Ministério Público, a seguinte redação:

Art. 40 • A Justiça Militar compete processar e~julgar os incur
sos nos crimes militares definidos por lei.

(Suprima-se o parágrafo 22 e mantenha-se o parágrafo 12 que pass2.

ra a ser o " único 11.)

/';'1,----------------- T1EXToJ"USTIrICAÇÁO----- -,

SUBa:Ml:SS!Io 00 l'OOER JUDICIl\RIO

Substituam-se os artigos 12 e seu § único e o 13 e
seus §§ lQ e 2Q do Ante Projeto, pelo seguinte artigo:

Art. : As serventias judiciais e extrajudiciais são oficiais,
remunerados seus titulares e servidores exclusivamente pelos cofres
públicos, estando .p~_primeiras subordinadas ao Tribunal do repectl
vo foro e as extrajudiciais aos Tribunais de Justiça dos Estados,
do Distrito Federal e Territórios

JUSTIFICAÇIlD

~
~

PL!NIO ARRUDA SAMPAIO

JUSTITICArÃO

Os atos cartoriais de qualquer tipo constituem ser
viços tipicamente públicos. Não podem ser confundidos com ativida
des econômicas sujeitas aos riscos do mercado e por isso mesmo en
tregues ao setor privado. A oficialização pura e s~mples de todas
as serventias abrirá caminho para uma racionalização dos atos regis
trais e notariais e a consequente eliminação de registros, atos e
formalidades que só servem para atrapalhar o mundo dos negócios e
criar encargos financeiros desnecessários à população.

r:-r---------- 'LUAllSO/cOMISlio/luac:oauaio_=---=-:=-= --,
ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GO\~RNO

r="I----------------TEUO/,JUSTIPIC"Çi.O- -,

SUBCX:MISS!Io 00 FOOER JUDICIARIO

Mod~fi'!ue-se no art. 13 a eXTlressão "subordinados" nela
eXl1ressão lI::iscalizados fl

•

~
~anizado dos Poderes e Sistemas de Governo

Art. 39 - OSuperior Tribunal Militar compor-se-á de quinze Mini~

tros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a e~

colha pelo Senado Federal, sendo três entre oficiais-generais da ativa da Mari
nha, quatro entre oficiais-generais da ativa do Exército, três entre oficiais
generais da ativa da Aeronáutica e cinco entre civis.

Ao Ante-projeto da Subcomissão do Poder Judiciário •..
Dê-se a seguinte redação ao Art. 39 e seu parágrafo 12 referente

à composição do Superior Tribunal Militar, no Anteprojeto da Subcomissão do Po
der Judiciário e do Ministério Público:

O objetivo desta Emenda é propiciar à Justiça Militar meios para
a aplicação equaneme dos instrumentos legais que a institucionalizam.

'""' ' ...UAllIO/ÇO".It1o/."'.cO".•lio-------------,

L!lr-------------- .&UTOIt----------------,
[- Constituinte Bonifácio de Andrada

1":"1 TU.TO/<l.UST1F\ea.çicJ-----------------,

§ 12 - Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da Re
pública dentre cidadãos de notório saber jurídico e idoneidade moral, sendo pe
lo menos, um dentre Juizes-AuditQ.I'es, um dentre representantes do Ministério
Público Militar e um dentre advogados com mais de 10 anos de exercício da pro
fissão.

l!:!.§'I.!.f..!.f.Al..!..Y.A
A composição atual ( quinze Ministros ) -permite, alem da celeri

dade, um maio'! cuidado por parte dos Ministros I no exame dos pleitos submetidos
à Justiça Militar.

De acordo com as Atas ca sessão de vota~ão do Antenro
jeto (oã~. 22/1) , a Subcomissão, contra o ~eu voto, anrovou, oor
sugestão do Deoutado !i'ichel Te~er, Ul'la redao;:ão nue fala em "fis
cal~zac::-ão' e não "subord1nac.:"ão". No anteoroJeto ~ue aT"'lresentei }:

sava-se a exnressão "subordina,:,ão" e no avulso do AnteTlroieto a
Tlrovado não se fez a modifica~ão. Estou aoresentando a EMenda no~

que, como Relator, estou obr2 Nado a transcrever estr2ta e rinoro

sarnente o que ~oi aorovado na Subcomissão. ruero, contudo, adver
t~r que, co~o Const~tu~nte, sou contrário â Çormula anrov?da e,
usando da faculdade ~ue Me concede o Re01mento Interno, estou a

Tlresentando em seoarado emenda que restabelece o texto ~n~c~al de
~eu Antenrojeto e que oficializa todas as serventias.

SISTEMA DE GOVERNO

ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTE!i'A DE GOVERNO

SUECCMISS!Io 00 FOOER JUDICIARIO

(l PL!NIO ARRUDA SAM;?AIO )~

~~ ,l.u.a,uo/coul..lo/auacoiuado- - - - - - - - - - ---,~

1':'1,-- TUTO/..lUSTIf'IC..,;io -,das re

Slll3CXMISSl\D 00 1'CDER JUDICIARIO
Dê-se ao artigo 35, § 62, letra "a", a seguinte re

dação:
"a} os magistrados, escolhidos e nomeados com observância

gras do art.2º, incisos lI, 111 e IV".

..,.r---------------- TUTO!.lUITlfICAÇio-----------------,

JUSTIFICAÇI\O
Substitua-se no item 111 do art. 41, a exoressão "juízes

est.aduaas " 1")or IIjuIzes federais".

Há necessidade de harmonizar o critério de acesso
dos Juízes do Trabalho aos Tribunais Regionais do Trabalho com as
regras do art. 22, incisos lI, 111 e IV, dando-se prevalência a e~

tas, pois são instituídas como principias gerais aplicáveis a toda

a Magistratura.

JUSTIFICArÃO

o erro gráfico consiste em escrever "e staduaJ.s lI em

vez de "federaJ.s" • Constou do nrimeiro avulso (antenroieto sem
emendas), Tlermaneceu no sequndo avulso (antenrojeto a~rovado oan
emendas e subemendas) e não foi corrin~do no terceiro avulso
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JUSTIFICA{"J;;o

r.r- TIXTO/olUSTI'tcAÇ1c) -,

......-_..,.- =--=_ 0....'-------------

stJB:X:mSSlID 00 FCIER JtDICIARIO
Acrescente-se o seguinte narágrafo único ao art. 51

Art. __: São órgãos da Justiça do Trabalho:

I - Tribunal Superior do Trabalho;
11 - Tribunais Regionais do Trabalho;

111 - Juízos do Trabalho.

§ 1 - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de onze Ministros
vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, com aprov~

ção do Congresso Nacional, escolhidos em lista tríplice elab~

rada pela Seção Especial do Supremo Tribunal Federal.
§ 2 - Haverá um Tribunal Regional do Trabalho em cada capital, fi

xando a lei o número e as respectivas sedes dos Juízos do Tr~

balho, podendo, nas comarcas onde não forém instituídas, atr!
buir sua jurisdição aos juizes de direito.

§ 3 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos exclusiva
mente de juízes e vitalícios, observado, no que couber o Cap!
tulo, das Disposições Gerais e o disposto nas alíneas "a" e
"b", do artigo 20.

§ 4 - Haverá em todos os graus de jurisdição Conselheiros classi~

tas; eleitos por período de três anos, permitida uma reele!
ção por igual perí~do, com vencimentos e garantias que a lei
determinar. Os Conselheiros deverão estar presentes nas se~

sões de julgamento, podendo auxiliar na Conciliação e na Ins
trução e opinar sobre o pleito.

§ 5 - Poderão ser criados por lei outros órgãos da Justiça do Trab~

lho.

§ 6 - A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição,
competência, garantias e condições de exercício de seus 6~

gãos e membros.
JUSTIFICAÇ/io

~
~

PLINIO ARRUDA SAMPAIO

Por inadvertência, não se T.ez no texto anrovado na Sub
comissão, a ressalva necessária nara resguardar a situa~ão dos E~

tados '!ue ornanizaram seus serviços de deT.ensoria !Jública nor nil:o
de Procuradorias especializadas

ante~ro~eto anrovado nela Subcomissão) anesar de ter s~do ass~

nalado em todas essas etanas e de ter havido, em tocas elas,co~

senso sobre a necessidade da corre~ão (ná~ina 41/1 d2S Notas t~

,!u~gráficas).

"Parágrafo único - Os serviços de assistência jurídica e judiciá
r~a noderão ser atribuídos, pelos Estados e nelo Distrito Fede~a~

a 3Uas ~rocuradorias, observados os ~rincípios estabelecidos nes
te artigo' •

r---------- .L.UÚIC/........IoI_----------tI ORGANIZAf'.!O DOS PODERES E -SISTE'\A DE GOVERNO

.---:----=--:===~O.TO.--.:-------------

f!J

r::-r TUTO/oltlUIPICAÇ1o -,

A emenda visa adaptar a estrutura da Justiça do Tr~

balho à substituição dos juizes classistas por "Conselheiros cla~
sistas".

SllOO:MISSI\o IX> PCDER oJWICIARIO

Acrescente-se um naránraT.o 39 ao art.35:

"Pará!Jrafo 39 - Os ministros indicados oor lista trínlice só nade
rão ser nomeados nelo ?residente da República, anós anrov2~ão .da
sua escolha em audiência nública, nelo Connresso Nacional.

Justifica-se a substituição em nome da efetividade
de princípio da representação classista na Justiça do Trabalho

Para que este princípio tenha de fato vigência, é
preciso que os representantes claSSistas sejam eleitos e não co
optados pelo sistema político, via procedimento de seleção e nome~
ção.

JUSTIFlCAC'..ÃO

A emenda visa uniformizar o ~rocesso de acesso aos Trib~

nais Suneriores do PaIs. Trata-se de condicionar as escolhas do
Presidente da Renública ã anrovação do Con~resso Nacional.

Representantes eleitos terão dificuldade em manter
a imparcialidade que se requer do juiz. Por que fazer juiz quem é
fiscal? Como Conselheiro, o representante classista terá de estar
presente em todos os atos de jurisdição trabalhista, mas com~ um
fiscal da su~ classe. Não como juiz. Enquanto Conselheiro, poderá
interferir na instrução e opinar sobre O feito. E isto ajudará mais
a produção de justiça do que a ficção de um juiz que, de fato, não
é juiz.

Coostitulote Aonlfáclo de Andrada

Art. 35•....•••
§ 62 - Os meni:lros dos Tribunais Regionais do Trabalho serão:

a) os magistrados, nomeados pelo Presidente da RepLtlUça, alternada
damente, por anti5f!idade e por merecimento, sendo escolhidos em
lista triplice elaborada pelo próprio Tribu1al, com juízes da
respectiva região.

.JJSnFICATIVA

A adoção do critério de nomeação" alternadamente, por antiguldi!
dade e por merecimento, nos Tribu1ais de 211 Instância, está disposto no ante 
projeto da Subcomissão de Organização do Poder Judiciário e do Ministério Pú _
bUco, em relação aos Tribunais de modo geral. mantendo-se consagrado princi -

O art. 35, parág. 612 passa a ter
a seguinte redação:

r.J--------~ .LI.uw/ÇQMlulo/~IIio-- _,

Comiss!lo da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

0.-------------··...--------------
t

r.r--------------- TlXTO/.lUITI'ICAÇÃO'--------- ,

PODERES E SISTEMA DE GOVERN

PLINIO ARRUDA S~'lPAIO

Sunrirna-se a narte final do art. 43, I "e ã Justi~a do

Distrito Federal e Territórios".

JUSTIFlCAr.ÃO

Trata-se de evidente erro gráfico. O M~nistério Público
do Distrito Federal e dos ~erritórios está Mencionado (corretame~

te) no parg~rafo 19 do inciso 11 do mesmo artigo.

~ PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

stJB:X:mSSlID 00 KIER JUDICIARIO

=---------.LIlIlÃaao/COltUU1ol~u.Ic -,

Substitua-se o artigo 35 do Ante Projeto aprovado
na Subcomis-são, pelo seguinte texto:~00 FCIER JtDICIARIO

r:r---------------UXTO'oIUITIVk:&ÇÃO- .,

~L· 11 -\
,- ..."""'"'.......101_....---------_,1 301323-5

~L·~O!:R~GAN~!.:!:I~Z!!A~Ç.!~O~D::O~S~!?~O:.:D:::E~RE::.:::S_E::...;S::.:I:::S:.:TEMA=:.:..D::;E:.....:G=Xl:..;VE..::.:..RN~O .
r.r TIlXTOiolUITI.tcAÇ1o -,



pio Lfliversal. OCOrre que errbora previsto em outro artigo, o texto objeto da
presente emenda está redigido de Ioodo que pode permitir confusão, excluindo o
princípio da antiguidade da hipótese mencionada.

Aemenda visa explicitar a noma constitucional tantJém quanto
aos Tr1bLflais Regionais do Trabalho, resguardando-se o referido preceito.

CONSTITUINTE BDNIFACID D~u';:NDRADA ~7

l:? COMISSllO DO PODER"~~~~T'Í~~----------'''''I ~
.....--------------T..TO!<lUITIFICAÇ1o---------------,

Emenda do Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Executivo.

Acrescenta-se ao Art.2D 2 § 32 com a seguinte redação:

§.32 - O Presidente da República na hip6tese de receber a
lista tríplice para nomeação do Primeiro Ministro 56 em caso exce
~cional poderá recusar os nomes dos seus integrantes para o que de
verá apresentar suas razões ao Conselho da República.

~ubstitua-se o Art. 22 pelo seguinte:

Art. 22- Se configurar a hip6tese do Art. 21 o Presiden
te da República poderá nomear flOVO Primeiro Ministro, ouvindo o
Conselho da República, deixando assim de dissolver a Câmara dos De
putados, o que poderá fazê-lo, se no prazo de dez dias for votada I

~oção reprobat6ria contra o nome que designar.

Suprima-se no Art. 29 do Item I.

l!!~llf.lf~ll!~. ~ .

.0 texto do anteprojeto não indica a hip6tese de recusa '
do Presidente da República em face da lista tríplice que for en
caminhada, daí a emenda para dar soluçRo a esse problema.

A nova redação do Art. 22 visa abrir condições para que
a Câmara dos Deputados participe, adotando ou reprovando a decisão
presidencial, e neste último caso submetendo-se a dissolução •

.,'
No Art. 29 quando se suprime o Item I, o que se pretende

., retirar do texto uma determinação a nosso ver i16gica, é que não'
há nenhum sentido de se exonerar o Primeiro Ministro e todo o Gabi
nete no início de uma legislatura, pois que o resultado das eleições
poderá significar uma vit6ria do seu partido e portanto de fortale 
~iment9 de sua liderança.

A'

------------AU""'---------- _
Milhomem Neto

Governo

....----'-----------TUTO/oIUlTlPtCAOIo---------------,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário

Inclua-se onde couber.

Art. Ressalvados os assuntos que sejam do interesse do 'sta
do ou que envolvam a sua segurança, nenhum Juízo oU,Tribunal po
derá realizar sessões secretas 'para a instrução ou o julgamento de I

processos.
§ 6nico- a proibição deste artigo não compreende a instrução

e o julgamento dos processos correspondentes às questões de fa.l
11a.

Justificação

~m -Comissão da~ dos Poderes e SIstema de Governo • 363

For outro lado, fatos existem em Que a sociedade deve reconh!
cer os poderes do estado em restringir a publicidade para o re~ua!

do de situações Que, se públicas, poderiam tornar vulneráveis as
condições de segurança do país.

Da mesma forma nas Questões de famUa Que digam respeito à

casamento, filiaçã9, separação ou divórcio entre conjuges, prestação
de alimentos e guarda de menores, tendo em vista resguardo de inte=
resses pessoai~, deve o Estado restringir a publicidade de seus atos
somente ~s parte envolvidas no processo ou que nele tenham compro
vado interesse jurídico o qual deverá correr em se9redn de justiça.

m------------ AUf Oit - - - - - - - - - - __-,

utado Gumercindo Milhomem Neto
r.r--------- I'LIN ... uo/COMI..lo/IUlCO•• ulo --,

dos Poderes e Sistema de Governo

Emend~ so Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

o art 46 terá a seguinte redação:

o.~
Art. 46 - ~ente da República e ~ Presidente do Supre

mo Tribunal Federal prestarão o compromisso de manter, defender e
cumprir a Constituição em Sessão solene a ser convocada pelo Pre
sidente do Congresso Nacional.

§ único - No mesmo dia, o Fresidente da República enviará ao
Congresso Nacional para aprovação, os nomes das autoridades previs
tas no inciso IV do artigo 10.

Justi ficação

A emenda visa adaptar o texto à não aprovação do cargo
de 12 Minstro.

m,..------------Aurolt
c: Depytado Gym§peindo Milhomem Neto

Poderes e Sistema de Governo

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

Suprimir o art. 45

Justiflcaçllo

Toda a Constitufção evidentemente entrará em vigor na data de sua
pratl.llg:l;ão,ressalvad:l~ as disposiçi5es transit6rias,e seria uma
te:reridade,face a efervescência em que se encontra a sociedade
brasileira,impedir-se por 5 anos qualquer m.JdaflÇa na Constituição.

A publicidade de tOQOS os atos do poder judiciário é
çllo que deve ser intrlSeca lIs suas atividades.

condi-
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Justi ficação

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

Émenda visa adaptar o texto à supressão do cargo de 12 Ministro

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.

Justificaçlio

A emendà fundamenta-se na necessidade da criaçlio do Congres
Nacional unicameral.

A manutenção da Federaçlio tem sido o argume~to para a exis
tência do Senado Federal. No entanto, a ditadura militar prevaleceu
-se dentre outros do pr6prio Senado Federal,' como ~lnstrumento pOli
tico, para praticamente extinguir a República Federativa.

Na verdade, o Senado tem sido um organismo identificado aos
objetivos do poder autoritário conservador e por ele Modelado ao
longo de nossa hist6ria.

~ um organismo político mais estável formado par cidadãos mais idosos,
portanto, menos favorável à mudança e Que embora resistindo, vem
passando por mudanças.Que sugerem a sua extinçlio.

Na Constituição de 1824, o Senado era formado por membros v!
talícios com mais de 40 anos (exceção feita aos princípes da Casa
real Que eram senadores por direito aos 25), eleitos dentre indi
víduos de posses(BOO$OO), em listas tríplices, para escolha do iM
perador.

Já na Constituição de IB9l, o mandato dos Senadores passou a
9 anos e a idade mínima para 35 anos de idade. Apesar disso, não
poderia o Senado proferir senten9a condenat6ria { o Senado tem en
tre suas prerrogativas julgar as mais altas autoridades do Execu
tivo) com menos de 21 3 dos votos aléín da ser;presidido.Pélo Vice-Pre
sidente Que detinha voto de Qualidade.

Se, na Constituição de 1934, o mandato foi reduzido para 8
anos, em 1937 foi criada a figura do Senador nomeado pelo Presiden
te da República e dos Senadores eleitos pelas.Assembléi~~. 'legis
lativas ( com a possibilidade de veto pelo governador),dentre ex-go_
vernadores ou ex-presidentes. Quanto ao Senado, era presidido por um
Ministro nomeado pelo presidente~

As mudanças introduzidas na Constituição de 1946 eliminaraM
os aspectos mais acintosos porém mantiveram o Senado como colégio
eleitoral da alta cúpula da Magistratura e como tribunal das mais •
altas autoridades, presidido pelo vice-presidente com voto de qua
lidade.

A composição do Senado com membros "biônicos" conforme o gol
pe e o pacote político de 1977 apenas confirm~. o uso que deste or
ganismo político tem feito o poder executivo, ~pesar das ~udanças !
corridas ao longo da hist6ria.

Nlio é, portanto, ao federalismo e sim ao autoritarismo que
tem servido esse instrumento em nossa hist6ria política.

Acresce o fato de que hoje, pela sua composiçlio _ 3 senadores
por Estado -, o senado é um organismo discriminador das regiões
mais Populosas e Que são também as mais industrializadas e urbani
zadas, portanto menos sujeitas ao "voto de cabresto" e ao clien
telismo político.

Sua extinção é portanto um ato de justiça•

~
~

Dep.Cumercindo Milhoem Neto

o art. 38 terá a seguinte redação:

Art 38 - O Ministro de Estado assume, no setor que lhe é con
fiado, a plena responsabilidade de seus atos e decisões e responde
perante o Congresso Nacional.

, Não há razão para a criação deste Conselho,uma vez que
as atribuições que lhe são propostas são mais pertinentes
( incisos III,IV,V e VI ) ao Congresso Nacional.Quanto às
outras ( incisos I e 11 ),optamos pela não existência do car_

go de 12 Ministro e pela impossibilidade de dissolução do Con_
gresso Nacional.

Suprimir os arts.: 4q,41,42,43 e 44

Justificação

."..---------...""""'...IU1o/-----------71• Com.da Organizaç-ao dos Poderes e Sistema de Governo'

r------------- AU,..,- - - - - - - - - - - - -l:

..... TllTO/.UITIPtul;lo---------------,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

Dê-se a seguinte redação ao inciso V do art. 37 e art. 39
eliminando-se o art. 16 e seu parágrafo.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.

Art. 37.
V- Comparecer perante o Congresso Nacional, em plenário ou

nas Comissões, Quando convocado.

Suprimir os incisos 111 e IV do art. 37~,

Art. 39 - Os Ministros de Estado não podem recusar-se a com
parecer'perante o Congresso Nacional Quando expressamente convoca
dos e Quando a proposta de convocação obtiver ap~ovação por maio
ria absoluta de votos, em plenário ou na Comisseés.

Emenda visa adptar o

Justificação ~

texto ~ supressão~tro.
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1":'1----------------n;:I(fO/.luSTlFICAÇio------ ,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

v - aprovar seu Regimento Interno.l!J AUTOI!

ê Deputado Gumer'cindo Milhomem Neto

,.,, .l.INAIlIO/cOllll•• iotluacOIllI..io-- -,

Com.da Organiza -ao dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
301334·1

A emenda visa

Justificação

adaptar o texto à supressão ~stro.

D inciso I do art. 37 terá a seguinte redação:

I - Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos
e entidades da administração federal na área de sua competência.

=- Tf:XTotolusTI'ICAÇio ,

Justi ficação

A emenda visa adaptar o texto à supressão~ro.

Deputado Gumercindo Milhomem Neto

,.,,- "LI.IIAJIlIO/CON1••io/.u.toIllIUio------------,

Com.da Organizaç-ao dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
301337·5

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

o Art. 33 terá a seguinte redação:

Art. 33 - D Fresidente da República presidirá o Conselho de

______________ AI1TO" _

tJ Deputado Gumercindo Milhomem Neto
,.,, 'l.IlIllÁlllO/CQlfll.io/.U.COIllI..io --,

Com.da Orqanizaç-ao dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
301335·9

Ministros
§ único - As deliberações do Conselho de Ministros serão to

madas por maioria de votos cabendo ao Fresidente a decisão em empa
te ainda que produzido pelo seu vo.

Justi ficação
1":'1 tUTOt.lUSTlfICA.I;io •

o Conselho de Ministros será sempre convocado pelo Fresidente.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

D §2º do art 35 terá a seguinte redação:

§ 2º _ Os Secretários e Subsecretários de Estado são respon

sáveis perante o respectivo Ministro de Estado.

Justi ficação

A emenda visa

( CllJ"rr' b-~
adaptar o texto à supressão~nisto.

l: Deputado Gumercindo Milhomem Neto
1":"1----------PLIUIU10/cOIllIUÃo/IU1co1uuio-----------,

Com.da Organiza -ao dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
301338-3

r:-r l'UTotolUITl'ICAÇio ...

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

\..J!- &>'>--1
e seus parágrafos~~. 23, art.24 e

Justificação
A emenda visa combinar a manutenção da autoridade representa

tiva do Fresidente da República, conquistado pelo voto direto, de
nomear o ministério, com a independência e autoridade também do po
der legislativo que não pode ser dissolvido no regime proposto,pe
lo executivo, que assim se tornaria ditatorial.

Suprimir os art. 21, 22
art. 25.

EMENDA
301336-7

Com.da Organiza -ao dos Poderes e Sistema de Governo
= T!I(TO/,lIJITlfICAqÃO ,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

o art. 34 terá a seguinte redação:

1":"1---------- 'l.UUlo/COIllI"ÃO"U'C~I"io-----------,

PU Deputado Gumercindo Milhomem Netp

I - aprovar as propostas de lei ou quaisquer proposições do
Fresidente da República, ou dos Ministros de Estado;

11 aprovar o plano de governo e apreciar matéria referen-
te à sua execução;

111 - deliberar sobre atos e decisões que afetem a esfera de
competência de mais de um Ministério;

!V - elaborar a proposta de orçamento da União e submetê-la
ao Fresidente da República, antes de ser enviada ao Congresso Na

cional .
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r.r---------------TlXTo/"u.Tt'tcAÇÃO---------------....
Poderes e Sistema de Governo

Oe utado Gumercindo Milhomem Neto
r:-r--------- 'LUÁNO/c:.O.. I••io/~..io--- ,

r:T------------- AUTO.-----------__-,l!l 0.,00-----) EJc: Deputado Gumercindo Milhomem Neto ~A

301339-1...,-_--::-- --:: 'LUÁRIO/COMlSllo/&UKOIUIÜO----------,

• Com.da Organizaç-ao dos Poderes e Sistema de Governo

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo. Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

o art. 13 terá a seguinte redação:
Suprimir os arts. 14,20.26,27,28,29,30,31 e seus paragrafo&

Justi f í cação
Art. 13. O Foder Executivo é chefiado pelo Presidente da Re

pública, com a colaboração dos Ministros do Estado.

Trata-se de emenda visando adequar o .exto constituêional à
necessidade de um executivo representativo - o P.residente - que não
pode ser substituido em suas responsabilidades referentes à alta
administração outorgadas pelo voto direto dos eleitores.

Justi ficação.

A emenda visa corrigir o anteprojeto estabelecendo o regime
presidencialista.

AUTOO--------------) EJ
Deputado Gumercindo Milhomem Neto ~A

r:-r-----------, .LI.....I ......iJJ/_o....iJJ--::-:--:----:,......-=-~--, 301340-5
Com.da Organizaç-ao dos Poderes e Sistema de GovernO''-- .J

r:-r TIITO/"UITI'~10----------------,

(!l Deputado Fumercindo Milhomem Neto

dos Poderes e Sistema de Governo

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.
r;-r---------------TUTO/..u.TI'.ca;io------ ....

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

o art. 19 passa a ter a seguinte redação:

Art. 19. A moção de desconfiança coletiva não produzirá efe!
to até a posse dos novos integrantes do Conselho de Ministros, de
vendo o ato de exoneração ser assinado no mesmo dia.

Suprimir o ítem XI do art. 10
Justificação

A emenda visa adaptar o texto à supressão do Conselho da
República.

Justificação

A emenda visa adaptar o texto à supressão do carga de Primei
ro Ministro e à supressão da moção reprobatória.

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

r.r---------------TlxTO/oI".TI'lC4Çlo------- ...,

l!J Gunercindo Milhomem Neto

JI~I=-_--- .LI...../coown.lo/_Nlo--- , 301344-8

.....===::..;;=.an=i:;;z:::s:::l,-..;a:o::...;d:o:::.::s...:,p.:::o.:::d::;:e:,:rc::e:.:s:...:e::..,:S:.:i:.:s:.;t::emll==-d::;e::...;Go::.:::,v:.;e::;;r:;n::,o::"-I

r:T Tl:XTOlolun.FIC&Çlo -,

r:-r--------- 'L......IO/ÇOIilII.lo/.u.co....io------------,
Poderes e Sistema de Governo

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

o art. 15 passa a ter a seguinte redação: Suprimir o inciso X do art. 10

Art. 15 _ Oecorridos os seis meses da nomeação, poderá a Câ
mara dos Deputados, par iniciativa de, no mínimo 1/3 (um terço) e
pelo voto da maioria de seus membros, aprovar moção de desconfian
ça individual, plural, ou coletiva, conforme se dirija - respectiv!
mente _ a um determinado Ministro, a mais de um ou ao Conselho de
Ministros como um todo.

Justi ficação

O poder de veto s projetos de lei concedido ao Presidente da
República transforma o executivo em super poder, limitaódo o legis
lativo em suas prerrogativas.

Justi ficação

A emenda visa submeter o ministério ao Flano Nacional
senvolvimento e respectivo Orçamento Programa elaborados pelo
dente da República e aprovados pelo Congresso Nacional.

de De
Fresi-
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Com.da Organiza -ao dos Poderes e Sistema de Governo

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

Suprimir o item VII do srt. 10.

Justi ficação
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Justificação

A emenda visa garantir também a democratização na indicação de Magist~

dos Federais e Governadores dos Territórios Federais, sLilmetendo-as a aprova
ção do Congresso ~cional.

A emenda visa suprimir este inciso Que é
res para o Fresidente da República dissolver a
dos a QualQuer momento o Que tornaria o regime

genérico e dá
Câmara dos

ditatorial.

pode
Deputo! (!J Deputado Gumercindo Milh~:m-N-e-t-o----------II _I

r:-r--------- .ud...' ....II.JIJI_...Io----------, 301348-1
~....l::l~~~!:.lE::.:.:~t.....::~..::::::.::...:;p.:::od::::::e~r.::e:::s...::e...::S=i.::s.::tem=a.::....;d=e.::....;Go=v:.:e::r::n::o'--'

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

o inciso 111 do art. lO passa ter a seguinte redação:

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

Suprimir inciso V do art. 10.

Justificação

111 - nomear e exonerar os Ministros de Estado, ouvido o Con
gresso Nacional.

Justificação

Garante-se a autoridade presidencial conquistada pelo voto
para a nomeação do ministério, harmonizada pela aprovação do mes
mo pelo Congresso Nacional

Aprovada a emenda que submete as referidas nomeações à
vação pelo congresso, torna-se desnecessário este inciso.

apro:'

fi AUTOft

r: Deputado Gumercindo Milhomem Neto

l!J 'LIIÚ.MOIc.OIl'S,lo/~"lo

CCom.da orqaDiZaç-ao dos Poderes e Sistema de r-ouerno

~
~

,.....-----------.....-------------I!Jc: Deputado Gumercindo Milhomem Neto
.... 'uowoo,_...JoI............-----------,

Com.da Organizaç-ao dos Poderes e Sistema de Governo

~
~

~--------------T..TO/~U.TI'KlAÇÃO--------------..,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

o inciso 11 do art 10 passa a ter a seguinte redação:

11 - elaborar e submeter à aprovação do Congresso Nacional o
Flano Nacional de Desenvolvimento, com o Orçamento Frograma corre~

pondente;

Justi ficação
..". TIXfO/i1Jnl'KlAÇ1o .....

Emends ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

o inciso IV do art. 10 terá a segunte redação:

IV - Nomesr, após aprovsção do Congresso Nacional, os Ministros
~ Supremo Tribunal Federal. do Tribunal de Contas da União, dos
Tribunais Superiores, o Frocurador Geral da República, os Chefes
de Missão Diplomátic~ de caráter permanente. o Fresidente e os di
retores do Banco Central do Brasil, os juizes dos Tribunais Fede
rais. o Consultor Geral da República e os ~overnadores de Territó
rips;

Compete ao presidente, eleito pelo voto direto e compram!
tido perante os milhões de eleitores com um programa de governo, a
responsabilidade de elaborar o Flano Nacional de Desenvolvimento e
seu repectivo Orçamento Freograma,a serem aprovados pelo Congresso
Nacional.
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=- TIXTO/ofU."'ICAÇÃO ..

l!l AUTORr: Deputado Gumercindo Milhomem Neto 11-1.....ÚlD/COIIJ> , ----------j 301350-2
~..•......c..o...m!U.l.d""a"--,O...rlolg...a...n""i",z<ila~ç,--...a...o,-"d"'QU5......P",oél;ue,,,r",e"'5,,-,e S...1;us"'tl:Je"'m"'aa-aa-tó=:e:_........

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

Justi ficação

A realização das eleições no período proposto,constitui-se
em elemento encurtador da distância Que passará a existir entre
a nova ordem constitucional e a crescente falta de representati
vidade governamental.

O inciso I do art. 10 passa a ter a seguinte redação:

I - Estabelecer as diretrizes da política administrativa fe-
deral e exercer a sua direção superior, dispondo sobre a estru-
tura, as atribuições e o funcionamento dos órgãos da administração I

federal;

Justi ficação

A partir dos compromissos programáticos assumidos perante o
eleitorado durante.o período eleitoral, deve o presidente execer a
administração superior, dé acordo com o Flano Nacional de Desenvo!
vimento por ele também elaborado (também de acordo com os mesmos~

promissos) e aprovado pelo Congresso Nacional.

Dep Gtmerc'ry1o Milbryrem Neto

Com.da Orqanizalirao dos Poderes e Sistema de Goyerno
!= TIXTO/~ITI'IOAC10_-----_--------,

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo

No art. 12, substitua-se a expressão "senada Federal" pela
expressão "Congresso Nacional"

.JJSTIFICAÇAO

o Congresso Nacional é órgllo mais representativo que o Se
nada Federal.~

~
= TllXTO!"USTlFtca.ç1o ..,

r.'"I .LbÁIIIKl/'Ofm.lo/auKoatl"io ~,

Poderes e Sistema de Governo

r.:-r------------- O• T••--------------,

Milhomem Neto

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

o Art. 5Q terá a seguinte redação:

Tradicionalmente o momento do voto tem sido o mais importan
te dentre os poucos momentos em Que o poder político é compartilhado'
com os eleitores no Brasil. É também período propício à grande mob!
lização, necessária ao consegOente enfrentamento dos nossos proble
mas. Aumentar as distâncias entre as eleições significaria, porta~

to diminuir estas possibilidades.

Emenda so Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo.

Dê-se ao inciso XIV do art 10 a seguinte redação:

_____________ O.TOJ -;

(!J Deputado Gumercindo Milhomem Neto 1=:[:
\r.:-r T••TO'_n'IOAÇio- - - - - - - - - - - - - - - ,

r:-r--------- ...""...,.-....,------------,
Com.da Organiza -ao dos Poderes e Sistema de Governo

4 (Qua-

Justi ficação

Art. 5Q - o mandato do Fresidente da República é de
tro) anos, vedada a reeleição.

XIV - Celebrar tratados, convenções e atos internacionais
"ad referendum" do Congresso Nacional

Justi ficaçllo

O Congresso Nacional é órgão mais representativo Que o Senado Fede
ral

r.'"I
TIXTO

, í1ulTl' c açl o ,

11_1r.'"I--------- " 10" '..10-------------, 301352.9
Com.da organizaç-ao dos Poderes e Sistema de Governo"'---- ~_ __=:..._ _J

l!J
~ Deputado Gymercindo Milhomem Netp

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

Acrescente-se o art. 50

Art. 50 - Até seis meses após a promulgação desta Constitui
ção, realizar-se- ão eleições para a presidência fa República, bem
como para o Congresso Nacional,de acordo com esta Constituição.
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(? tJF~ 4%,0;;" tíli,,f J8-,
W .UMÁIUO!GONlllÁo/IUlCOlQuiD-_________ EMEI'IDA
C tOMISsllo DA ORGANIZAÇl\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO ) 301358-8

r;;--------------TPTO/.u.,.t'ttAl;io----------- -,

EMENDA
301355-3

Deputado Gumercindo Milhomem Neto
",.. ,1.I-.(~/GO..lldo/lWCll.INÃo'---------~

m. a Or aniza -ao dos Poderes e Sistema de Governo

l!J..-------------- AUTO"

r;or--------------l'I.J.TO/olU.,.lflt-.çio,----------------.

Emenda do Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo. Dá nova redação ao art. 36 "caput" do Anteprojeto aprovado pela Subcomls

são do Poder Judiciário e do Ministério Público: -

o inciso XIX do art 10 terá a seguinte redação

XIX - decretar a intervenção federal ouvido o Conselho de Mi
tros e o Congresso Nacional. e promover a sua execução.

ART. 36 - Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar 05 dlssfdlos

IndIvIduaIs e coletIvos entre empregados e """regadores, acIdentes do trabo!!.

lho e outras controvérsias oriundas das relações do trabalho, Inclusive en

tre Sindicato e empregador.

Justi fie ação

,A emenda visa adaptar o texto à supressão do Conselho da Re
pública JUSTlFltAtJlO: Foi apresentada Emenda suprimindo, Integrálmente, a Seção VII

do anteprojeto, extinguindo, assim, a Justiça agrária e, cOhseqUentemente,sua

competêncIa.

11

_--------------TUTO/JUITI'ICAÇÃO---------------,

=--------------TIITOf.iUSTI'M:&C1o- - - - - - - - - -,

~ Dl\. Sl1BCXKISSl'O DO PCIEl. JIDICIlIRIO

Onde couber:

~------------.u_------------~
Deputado Gumercindo Milhomem Neto

'1.••ÁAKl/COMIIdol.-cOlllNlo )

tJ COIII.da Organizaç-ao dos Poderes e Sistema do ('..óyerDo

~
~

l!l AUTOJtê "Constituinte FLORICENO PAIXIIO

fi ,UlfAllIO/Cll... s.lo/SUlCOIIIUio

r:CO.iSSfto da Organizaçfto"dos Poderes e Slste.as de GaveTaJ 8
"

EIIIEI'IDA '
301359-6

Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Foder Executivo

Suprimir o inciso XXIX do art. 10.

Justi f í cação

Não podemos aceitar razões que sugiram discriminação de po
der entre ministérios ou ainda a tutela de ministros das armas so
bre o executivo.

Art.- As entidades representativas de Ambito nacional, cons
tituídas na forma da lei, poderãõ propor ação de inconstit~
cionalidade de~ ou ato d d • -, o po er publico, perante o 6rgfto
do Poder Judiciário competente. .

Parágrafo Unico- A decisfto que reconhecer a inconstitu
cionalidade será irrecorrível, revogando imediatamente a
partir da sua publicação a lei ou o ato praticado.

Art.- Na falta de lei que torne eficaz uma normai constit,!!
c onal, as entidades represen~ativas'de~Ambito nacional,
constituída~ na forma da lei, poderão requerer ao Poder
Judiciário que determine a regulamentaçUo da norma ao 6rgfto
competente.

!" CONSTITUINTE PAULO ""AR';;;" ) f - 'I
fi .LUoÚllOIe.....Io/__----------) , • 301357-0
CCOMISSIIO DA lJlGANlZAClJO DOS POOERES E SISIDVI DE GDVERIf) . •
= nlTO/NITJ'ICAÇ1o -,

Parágrafo Unico - Caso a regulamentação não ocorra em prazo
razoável ( 90 dias) o Poder Judiciário fica autorizado ~

determinar os critérios de ap!icaçfto da ~orma constitucio
nal. Nesse ~aso a decisão terá força de lei para todos ;
se~á irrecorrível, passando a suprir a falta da regulamen
tacS.9. -

Suprima-se~ § 2Q r~ letras a e b do artigo 23, do Relat6rio
Final da Subcomissão do Poder Legislativo.

JUS T 1 f I C A T 1 V A.

Não devem existir restrições ao poder de legislar dos membros
do Congresso nacional.

Art.- ~' emenda constituélonal aprovada-que 'tenha recebido
voto contrário de dois quintos dos membros do Congresso
Nacional, e a emenda constitucional rej~itada que tenha
recebido voto favorável de dois quintos dos membros do
Congresso Nacional, poderão ser submetidas a referendo po
pular se a medida for requerimento por um quinto de ~r~
sistas ou por um por cento dos eleitores, no prazo de
cento e vinte dias, contados da votaçfto.

Art.- As leis e os atos federais, de interesse nacional,
serão'submetidos e referendo popular, sempre que isso s~

Ja requerido por um número mínimo eleitores correspon
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dente a um por cento do eleitorado nacional, distribuído
proporcionalmente entre cinco Estados da Federação.

Emenda modificativa do inciso III, do art. 45, do
capItulo lI, do Ministério PUblico; e supressiva

do art. 53, do CapItulo IV, das Disposições Trans!
tórias

_____________ AUTDIl-------------,
tJ LL.IZ HENRIQUE

.".. TlXTO/,lUSTIFtCAÇAO'---------------,

processo
subscrita

tributáriasParágrafo nnico - As leis orçamentárias e
não serão. submetidas a referendo popular.

Art.- Fica assegurada a iniciativa popular no
de emenda da Constituição, mediante proposta
por um número mInimo de eleitores no mlnimo.

Parágrafo 12 - Apresentada a proposta, o Congresso
a discutirá e votará em caráter prioritário, no prazo má
ximo de cento e oitenta dias.

Parágrafo 22 - Decorrido esse prazo, o projeto vai
automaticamente à votação.

Parágrafo 32 - Não tendo sido votado até o encerramento da
sessão legislativa, o projeto estará reinsc~ito para a votação
na sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão
da legislatura subseqOente.

Art. - Os sindicatos, as associações profissinnais e as demais
'entidades associativas regularmente instituldas são parte legI
tima para pleitear ou defender os direitos e os interesses,col~

tivosou individuais, de seus filiados, em qualquer instância )~
dicial ou administrativa.

'Art. - A ação popular é sempre gratuita. Seu autor, ainda que
vencido, não responderá. por custas, honoráFios ou quaisquer ou
tras despesas processuais.

Art. - Qua~quer cidadão ou entidade associativa regularmente
constitulda,temo direito de mover, na forma da lei,ação contra
servidor público, membro do Poder Legislativo, do Poder Execut!
vo ou do Pode~ Judiciário, sempre que houver manifesta ilegali- .
dade ou abuso de poder.

Art. - Qualquer entidade associativa, regularmente instituída, é
parte legítima para propor ação de ~esconstituição ou proibição
de atos praticados, ou que possam vir a ser praticados, por pe~

soa de direito púhlico ou privado, quando tais atos, embora fOL

malmente regulares, lesem o patrimOnio público, os bens de uso co
mum do povo, os bens de reconhecido valor artístico, estético ou
histórico, -os interesses legítimos dos consumidores, a natureza e
o equlíbrio ecológico, os meios de vida dos indígenas, a saúde pQ
blica, a administração da Justiça e os direitos humanos.

Art. - Qualquer cidadão, sindicato, partido polltico ou outra en
tIdade associativa regularmente instituída tem direito à informa
ção sobre os atos do governo e das entidades controladas pelo po:
der público, relativos à gestão dos interesses coletivos, na for
ma estabelecida em lei.

Parágrafo único - As informações requeridas serão prestadas
~o prazo da lei, sob pena de crime de responsabilidade.

Art. - A atividade do governo, nas etapas de elaboração dos pla
nos, acompanhamento e controle, teráa participação dos represen _
tantes da com4nidáde.

JUSTIFICATIVA

A inclusão dos.dispositivos acima na futura Carta Magna ~

proposta pelo Movimento Gaúcho da Constituinte, integrada por qu!
se uma centena de entidades regularmente constituldas no Rio Gran
de do Sul. As sugestões, que representam o resultado de um longo
processo'de discussão, visam a a~segurar um mínimo de participa
ção da sociedade civil organizada na vida Política do PaIs.

Modifique-se a redação do inciso III, do art. 45, adotando-se a s~

quinte:

III - O exercIcio de outras .funções que lhe forem atribuldas por lei,

desde que co~patIveis com sua 'finalidade, sendo-lhe vedada a
representação judicial e consultoria jurIdica das pessoas de
direito pUblico, salvo, quanto ao Ministério PUblico Federal,a
representação judicial da União Federal.

- Suprima-se o art. 53

JUSTIFICATIVA

A defesa do patrimônio coletivo, orientada pelo
princIpio da legalidade - e tendo em vista o controle dos atos admi
nistrativos e a responsabilidade civil, penal e administrativa dos

agentes estatais - constitui mister que extrapola em muito o âmbito
dos critérios de mera administ~p0ão. A relevância dos bens, interes
ses e serviços que ela envolve, outrossim, exige - como, aliás, se

exige para a tutela dos denominados interesses difusos - que seja
atribuIda, na defesa federal, à única instituição apta, normativa e
filosoficamente, a esse indel~gãvel otIcio.

O anteprojeto, entretanto, ignorando essas consid~

rações, veda ao Ministério PÚblico ~ederal a representação judicial
das pessoas de dirE'ito pUbU:co. Vale d~zer, retira da órbita das
atribuições do Ministério Público Federal a representaçãc ,judicial
da União, deixando-a ao desamparo da defesa que atualmente lhe é d~

da, a qual é exercida com invejável independéncia, porque comprometi
da apenas com a lei e com os valores basilares da nacionalidade.

e necessário, em razão disso, restabelecer, quanto

ao Ministêrio PUblico Federal, a titularidade para a representação
judicial da União.

Justamente por abrigar o Ministério PUblico Fed~

ral, dentre suas excelsas funções, a representação judicial da Nação

Brasileira, é que o Procuratório da União Federal aproveita e se b~

neficia dos princIpios que informam a atuação do custos legis (fi~

cal da lei), como sejam a independência funcional, o compromisso com
a legalidade e o desassombro em face dos poderosos que exorbitam ~
to dentro quanto fora da Administração PUblica.

Não é por outra razão que as mais prestigiadas e
democrâticas Constituições da era contemporânea atribuem ao Minist~

rio P_Ublico, com exclusividade, o encargo de representar em juIzo o
Estado Nacional.

e o que se vê nas Constituições da Colffibia (v.art.

143), da Grécia (v. art. 90, n9 1), de Honduras (v. arts. 229 e 231),
do México (v. arts. 102 e seguintes), de Moçambique (v. art. 75), de
Portugal (v. art. 224, item 1) e do Peru (v. art. 2509, Itens 1 e 3).

Nos Estados Unidos da América - fonte primordial
do constitucionalismo brasileiro - embora sem previsão na Carta Ma~

na, o Attorney General exerce tanto a representação da União em jul

zo quanto as funções de fiscal da lei, em um sistema em que a re~~

réncia à Lei Maior encontrou e mantém sua mais elevada consagraçao
histórica.

Pelo visto, não é por mera coincidência, ou por
simples tradição, que as funções de representante do Estado e da S2
ciedade, justamente com a de fiscal da lei, se colocam sob a respo~

sabilidade de uma instituição única, o Ministério PUblico, tanto na
Nação berço do moderno consti.tucionalismo, como em outras em que a
democracia veio a ser conquistada quando já se vislumbravam as novas

perspectivas que o ano 2000 abrirá para a humanidade.

Em todos esses exempl~s, há um ponto comum: a sob~

rania popular e o interesse pUbliCO, como bases da organização con~

titucional. Diante disso, fácil é perceber-se que somente uma insti
tuição definida a nIvel constitucional, àtuando com independência e
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n- o julganento das a:ntas dos administradores e demlls respoo

sãveis par bens e valores públioos da aàninistração direta e :indireta;

III- a realização de fiscalização, investigaQÕeS, inspeçÕes e

aOOi~ orçanEntária, financeira, operacialal e patr:im:Jnial dos órgãos e enti_

dadas da aànW.stração direta oo:indireta dos Poderes legislativo, Executivo e
e JlXIiciãrio, inclusive autarqu.iãS, eupresas públicas, sociedade de eo:xnnia mis-

ta e furrlaçÕes públicas;

"1:11- a apreciação da eficiência e dos resultados das atividades

dos órgãos e entidades públicas;

V- a apreciação, para fins de registro, da legalidade das aetm.l

lacões de cargo e das ooncessées iniciais de aposentadorias, refo:cnas e pensões,

ressalvadas as meJ.bJrias posteriores; e

VI-~ as licita~ píblicas do Governo Federal e da

Administração Inilreta, :!Irpugnan1o-as, em qualquer fase, quanch detectar~

ridades.

Justi ficação

§ 19 O Trihuna1 de Q:.rrt;as prestará â câIrara dos Dep.Itados, ao ~

nado Federal e as suas Canissées as infannacões que forem solicitadas scbre a

fiscalização financeira, ~ia e pà.triDDnial, e sobre o resultado das aOOi

torias, inspecQÕeS e decisões, além de~, par seus IleItu:os, a qualquer

d.\ls casas, nediante cx::nvocação.

§ 29 O Primeiro MInistro poderá ordenar a execução 00 registro

<bs atos. a que se ref&e o inciso V, ad referendum do Congresso Nac:ialal.

Art. 53. O Trihuna1 de Cootas, de ofIcio 00 par deteIminação de

qualquer das casas do Congresso Nacialal, de suas canissées 00 par solicitação

do Ministério Público, verificOOa a ilegalidade de qualquer despesa, deverá:

I- proteger o ativo patriDDnial <b áz:gão ou entidade;

n- estabelcer prazo para que o órgão 00 entidade adote as pr0

vidências nemssárias para o exato ClJ!Pt"mento da lei;
III- sustar, se~ ateIrlldo, a execução do ato 1IlpJgnado, CXIlU

nicard:l a decisão â Câmara dos Dep.Itados e ao Senado Federal~

"1:11- aplicar aos respalSáveis' as sançÕes previstas em lei; e
V- ~tar, Cl:lIlf'ame o caso, à Câmara dos Deputados, ao se-

nado Federal, aos Poderes Executivo eu Judiciário, sd:lre as in:egularidades 00 a
"busos apJrados.

Art. 5.4<'0 TrlD.ma1 de Cantas da ttUão, lXIll sede ro Distrito ~

dlmü. e quadro ptÓprio de pessoal, tem jurisdição 9J1 todo o PaIs e definirá as

n:mnas para o exen::Icio de suas atribuiQÕeS.

§ 19 O Tr:lbuna1 exerce, no que COJber, as atribuiQÕeS dos~

nais Sqleriores do 1'tJder Judiciário, e sua organização será definida em lei.

§ 29 Os seus Ministros serão eleitos"pelo Congresso Nacional,

através da manifestação de dois terços de seus representantes.

§ 39 O registro dos canlidatos far-se-ã pelos partidos polItioos,

junto à Mesa Diretora do Congresso Nacialal. HavE!IXbvários candidatos, os <bis

prilrehcs oclocados, no pr:lmeuo escrutínio, disputarão a indicação para o cargo,

em ana seguOOa votação•

§ 49 Os candidatos deverão ter idade IIÚn:lJna de trinta e cinco a

nos e náxitna de sessenta e cinco aros, diplana universitário 0CIIplt}.wJ. lXIll as

funcões que irâ desalpenhar, bem 0CJl0 notória e ilibada rep>taeão.

§ 59 O IllaIilato ao eleito será de ciIlco aros.

§ 69 As ncnnas aqui eJ!PreSSaB deverão ser respeitadas, tanto ro

ânbito estadual = ro ânbito JDJnic:lpa1.

§ 79 Este dispositivo a:nstituc:iooal 0CIIeÇará a ser aplicado na

DEdida em que surgUan vagas nesses Tribunais, em dea:lÔ:ência da aposentadoria

00 DDrte de seus titulares.

Art. 55. O Tr:!bJna1 de a:mtas dará parecer prévio, em sessenta

dias, sobre as oontas que o Pr:l1re:!= Ministro deverá~ anua1Irente, até

31 de março do exerclcio suJ:>sequente.

Parigz:afo ;rnim Não serrlp rtfflo'iYi? o prazo a que se refere es=

A presente emenda objetiva a obtenção da técnl
ca legislativa, moldada no desejável ordenamento dos dispositivos
constitucionais.

Nunca é demais reafir~ar o desejável_intuito da
~riação, com o capítulo ~a forma ora proposta, do Quarto Poder da R~

pública, ou seja, o Poder ,F!scalizado~.

Com a snexação, a esse mesmo Capítulo, das dis
posições atinentes à formação e competências do Tribunal de Contas ~

estará completo o ciclo fiscalizat6rio da nação. O Ministério Públi
co zelsndo pela defesa ds sociedade e fazendo cumprir ss le~s. -

N:I Anteprojeto da Sdxrmissão do 1'tJder legislativo, supr1Jlan-se

arts. 36 a 39.

____________ OUTO. -,

di Seja :1ncluIda a seguinte Seção m- Do Trftulal de Cootas

Seção III

Do Tr:1l:lunal de Qlntas da t1Iião

• ob o princIpio dá legalidade - vale dizer, orientada pela expressão

legItima da soberania popular, pode exercer, com necessária eficácia

e sem limitações discricionárias, a fiel defesa do interesse pUblic~

de que é titular o Estado de Direité, em nome da Nação a ele subj.ê

cente.

t oportuno lembrar, bem a propósito, que o antepr2

jeto elaborado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais ,

instituIda pelo Decreto n9 91.450/85 e que contou com a presidência

do ilustre Senador Afonso Arinos de Melo Franco, exibe, no art. 312,

§ 39, normas substancialmente semelhante àquela ora sugerida.

A supressão, do art. 53, por fim, é consequência ne

cessária da preservação da competência do Ministério PUblico para r;

;presentar judiciallbente a união Federal. Com efeito, cabendo aos mem

bros do Miniatério PUblico Federal exercer essa representação, peru;
n~cerão integrados em carreira cujas atribuições abrangem tal inc~

c

N:I Anteprojeto da 9Jbcanl ssão do 1'tJder Judiciário, 9J1 seu CapI

tulo n, façall-ae as seguintes alteraQÕeS:

ai O CapItulo n passa a denaD1nar-se:

CAPI'roUl rr
Do Ministério Púb].io:), da Defenaaria Pública e do Tribunal de

Qlntas da Ulião. '

b) Os arts. 43 a 46 passa a ooostituir a Seção I, a saber:

seção I

Do Mbrlstério Púb].io:)

e) Os arts. 47 a 51 passam a ooostituir a seção rr, suprimindo

se a lleIlÇão ao CapItulo III:e~se os artigos das DisposiQÕeS Transi-
tórias e seu CapItulo: Seção n

Da Defensoria Pública

A presente emenda supressiva tornou-se neoessãria face à tJ:ans

ção dos dispositivos alusivos ao Tr:1l:lunal de Q:.rrt;as na seção III do CapItulo n
Anteprojeto da SUbcx:missão do 1'tJder Judiciário, par .iniciativa do subscritor.

ta-se, CXlIlIlElqUenta1Ente, apenas, do estabeledmento de OCleZências na fOIlla1iza

- das lIEIlCia1adas prqlOGtas.

Art. 52. O Tr1blnal de. Q:.rrt;as da QiliÍo, áz:gão auxiliar do 1'tJder

. Jegislativo, ellIl!I:CeI:á, lIEldiante ccnt:zole exterJlO:

1- a apteeiaçio das a:mtas do Gc:Ivemo da t1Iião~

~ DEPUTADO SILVIO ABREU

r;or-------------- TlllTO'JUITI'K:loÇio---------------,

r.t-------------- T1XTO' .luaTII"te4ÇÃO- - - - - - - - - - - - - - -,

1""'-----0._----1E]-----

.~. •.."'...,•._01·,_....-----------,1 =="c: CXMISSllO IE ClGINIZ1dD In! Ji"CIEIl$ E SIS'1DIl\ IE G::I'JEIm .
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Dê-se áo Caput do Art •. 12 a seguinte redação i

Art. 12 - Os Deputados n!lo poderão~ desde a posse:

Dê-se ao § 32 do Art. 13 a seguinte redação:
§ 32 - Noscaso do inciso 111, a perda de Mandato será de

clarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocaç!lo de
qualquer de seus membros, de partido político ou do primeiro su
plente, assegurada plena defesa.

CONSTITUINTE JOACI GOESU'tCll'l--------------

COMISSl10 DA lllGANIZA 110 DOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO _ III a

r------------- AUT••-- ----,

W ,.Uulllo/co"'I,,10/IUICO.I..io

CCOMISSAO DA lllGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO _ III a

f? CONSTITUINTE JOACI GDES

r:;r------~--- 'I.E."JIIO/CO..lsslo/.utcOIUlSlo ....,

A Defensoria Pública na relevante incumbência
de advogar os direitos individuais dos carentes. E,' finalmente, o
Tribunal de Contas na fiscalização dos atos do poder público.

Além do novo ordenamento ora proposto, vale br~

ve menção à grande conquista social, decorrente da institucionaliza
Ção da Defensoria Pública. Com tão imprecindivel avanço, a justiça
nacional passará a ser facultada à grande massa da população, repr~

sentada por 80% dos brasileiros, que por carência financeira, perm~

necem impedidos de exercer o remédio judicial para postulações geral
mente justas. Ademais, será a obra de democratização da própria ju~

tiça, além de moderniza-la na eficiência, e, sobretudo, de faculta
la ao acesso de todos os seguimentos comunitários.

Cumpre ressaltar, em derradeiro, o grande significado I

do capítulo em tela, sobretudo na forma ora proposta, como grande
instrumental, decorrente de um eficiente ordenamento constitucional,
para a adequada fiscalização e proteção dos organismos governamenta
1s, dos direitos individuais e coletivos e, sobretud~em direção ao
cumprimento da proprias leis.

Os dispositivos alusivos ao 'l:rl1:Junal de Olntas da Ulião, CCIlD se

lê,~ nera transcrição d:> anteprojeto oferecid:> pela S..!lxml1ssão d:> l\:)

der Legislativo, necessárias à fcmnalização da presente atenda.

r------------- AUTOA--------- _I? CONSTITUINTE JOACI GOES

AUTOJt §
CONSTITUINTE JOACI GOES J EMEI'IDA

PLIIf.AIHO/çOlillll1o/auacO.IUlo I 301363-4
ClJoIISSIlO DA lllGANIZAÇ/m DOS POOERES E SISTEMA DE GOVEIWJ _ III ~

Suprimam-se o Caput do Art. 26 e os Parágrafos 12 e 22.

Dê-s~ éo § 32 do Art. 11 a seguinte redação:
§ 32 -No caso de flagrante de crim~ inafiánçável, os autos

serão re~etidos dentro de vinte e quatro horas à Câmara, para
que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva
sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.

CONSTITUINTE JOACI GOE~

1'I..II:•• IIIO/ (;0 .. ,"10/I\lICO..."10-----------,

• COMISSlIO DA lllGANIZA 110 005 PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

Dê-se ao Parágrafo ~nico do Art. 15 a seguinte redação:
Parágrafo ~nico - A remuneração dos Deputados será suficient

para assegurar sua independência.

r.'I--------....,....- .LUlUIO/c:o .. ISSÃO/.uaCOIlI ..io-- ....,

ClJoIISSI10 DA lllGANIZAÇl10 005 PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

Dê-se ao § 72 do Art. 11 a seguinte redação:
§ 72 Á incotporação às Forças Armadas, de peputados, embora

militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia
licença da Câmara.

~
~CC)·lISSI10 DA DRGANIZAÇllO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

...- "UTOII-----------:-------,

tJ CONSITUINTE JOACI GOES
,.,, PLIIUIllIO/c:O.. ':;sÃO/su.'ONI",io-----------,

Suprimªm-se todos os incisos do Art. 42.
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Nacional
resoluções.

r:-r 1'IXTO/JUSTIF
1
et çi o --,

Dê-se aos incisos a e b do § 92 do Art. 16 a seguinte redação:
a) pelo Presidente'da Câmara dos Deputados, em caso de

decretação de estado de sítio ou de intervenção federal;
b) pelo Presidente da República, ou por requerimento

da maioria dos membros da Câmara dos Deputados em caso de
urgência ou interesse público relevante.

(? CONSTITUINTE JOACI GOES

1":1---------- I'LIHÁIl:IO/colm:,io/sullcOlu'$io _

COMISSI10 DA ORGANIZAçnO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO _ III

Dê-se aO,Caput do Art. 29. a seguinte redação:
Art. 29 - A competência exclusiva d~ Congres~o

será exercida através de decretos legislativos e

J~
~

r:-r---------------TlXTO/olUaTlPtCAÇÃO--------------_...,

Dê-se ao c~ut do, Art. 13 a seguinte redação:
Perderá o mandato o Deputado:

~'------------------------
~
~

-------------.lUTOJl--------- ----,

fDCONSTITUINTE JOACI GDES

m----------------TUTO/olU!ITI'I~"çio- _

Dê-se ao § 32 do Art. 20 a seguinte redação:
§ 32 - A proposta será discutida e votada em sessão extraoL

dtnária da Câmara dos Deputados, em dois turnos, considerando
se aprovada quanto obtiver, em ambas as votações.

~
~

CONSTITUINTE JOACI GOES

L!J' 'LUUIO/co...úc/~o..Mio

Crnnssoo D!\ OOf.ANTZAÇllO lXlS p!IfBFS ÊSISTEMA DE Q'lYEBNJ - UI ª

W....------------AUTOJl--------------
C

\---------------------------

Dê-se ao § 42 do Art. 20 a seguinte redação:
§ 42 - A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da

Câmara dos Deputados, com o respectivo número de ordem.

= TcXTotolusTlfle..'io --,

~ 'l.['d,flIO/cONI,SÃO/'110COMISSÃO

~no DA QRGANIZACSO DOS PODERES E SISTEMA.Df GDVfR~ -

e:! AUTOIII

:CDNSTITUINTE - JOACI GDES

,,'11'011--------------1

C04.ISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO - III

Cl:JlSTlTUINTE JOACI GOES

Supr)ma-te o Caput do Art. 22 e dê-se ao parágrafo 22 a se
guinte redação:

§ 22 - 9 número de Deputados por Estado ou Distrito rede
ral será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcionalme~

te à população, com os ajustes necessários para que nenhum E~

tado'ou o Distrito rederal tenham menos de onze ou mais de
sessenta e três Deputados.

m lIXTOIJU'tlfleAÇÃO -,

(!Jr---------- ."IIIfÁflIO/ÇO..I''lio/'UllCON''S~O------ _

eT - - - - - - - - - - - - - auToltoJ
lnISTITUINTE JOACI GOES

COMISSI10 DA CRGANIZAçnO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

m TlIT0/,nrulPttA-;1o -,

Dê-se po § 22 do Art. 11 a seguinte redação:
§ 22 - Se a Câmara indeferir o pecUdo de ' 'licença ou sobre

ele não deliberar não correrá prescrição enquanto perdurar o
mandato do parlamentar.

~
~

.,...-------------av"'.--------------
l!J " .....o/Co., ..10/lulCov'.si. ---)

C ClJ.lISSI10 DA ORGANIZAcnO lXlS PODERES E SISTEMA DE GOYERt(! - TU a

li' Ç!)§TlTUINTE ;'JOACI GOES

Dê-se ao Caput do Art. 21 a seguinte redação:
Art. 21 - As leis complementares somente serão aprovadas se

oDtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara dos
Deputados, observadas as demais disposições para a tramitação
das leis ordinárias.
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= TEXTO/.rusTIFlc.lÇ10----------------,
= TuTot.rUST1f'CAÇio --,

~ CONSTITUINTE JOACI GOES 11-1fi ..LU.... IOfCO .. 'U;,O/IUICOIII ..iO---------_

j
_ 301382·1 'J

CCOolISSAO DA ORGANIZACAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a .

~
~COMISSAO DA ORGANIZA AO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

.,..,.. &UTOII _

,..,, rLu....IO/CO...1SsÃo/.I1.CO..IUio-------------,

l:J CONSTITUINTE JOACI GOES

Dê-se ao § 52 do Art. 11 a seguinte redação:
§ 52~_ As prerrogativas processuais dos Deputados,arrolados

como testemunhas, não subsistirão, se deixã!;m eles de aten
der, s~m.justa causa, no prazo de trinta dias, ao convite j~

dicial.

Dê-se ao Inciso 111 do Art. 13 a seguinte redação:
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa

anual, à terça parte das sessões ordinárias das comissões ou da
Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada p~

la respectiva Casa; .

= TUTO/.lI.ISTIFll:At;ÃO ---,

Dê-se ao § 22 do Art. 13 e seguinte redação:
Nos casos dos incisos I e !I deste artigo, 6 perda do ma~

dato será decidida pela Câmara dos Deputados ou, por voto secre
to, mediante provocação de qualquer de seus membros, de Mesa ou
de partido político.

= TlITO!oIUlTlfl:açÀO -,

r:-r----------- 'LIUJUO/cON,,,lo/IU.COIUlaiO-----------,tJ COolISSAD DA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVER!,o - III a

I

e? CONSTITUINíE JOACI GOES

sobre
de
ou

Dê-se ao § 62 do Art. 11 a seguinte redação:
(

§ 62 - Os Deputados não serão obri]ados a~testemunhar

informações recebidas ou prestadas durante o exercício
suas funções, nem sobre as pessoas que a eles confiaram
deles receberam informações.

,- .. I1TOIII _

.,- -" 'u-."'II0/co lol." i o/ 5UI ' 0...5510-----------,

~ COMISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

t' CONSTITUINTE JOACI GOES

= . TUTO/olUIT1'IC.lÇÃO --,

Dê-se ao § 52 do Art. 13 a seguinte redação:
§ 52 _ Nos casos previstos no inciso IV, a perda ou suspensão

será declarada pela Mesa.

CONSTITUINTE JOACI GOES

l!J I'LUAllIO/cDlIlstiO/luICOllllliO

'j
I =J

C COolISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA I:E GOVERKl - III-a .

Dê-se ao § 62 do Art. 16 a seguinte redaç§o:
§ 62 - A Câmara dos Deputados reunir-se-á em sessões

preparatórias, a partir de 12 de fevereiro, no primeiro ano
da legislatura, para a posse de seus membros e eleiç§o da Me
sa para osoquais é vedada a reeleição na mesma legislatura.-

r:-r---------------TuTotolulTlFICAç10----------------,

w..-------------&UfO_--------------,
ê

~
~'

l:J CONSTITUINTE JOACI GOES A.TO' ]

.. Lr:N.UllO/COIllISSÃO'IUICOIIISSio -----,

t"lCOolISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III JI J

...- &I1TOIl _

..,.., 'LIU.·O/COUI"io/SUICOMIUÃO---- EJ
'''II

EMENDA '
301381-2

e! CONSTITUINTE JOACI GDES
'LIHÃ"IO/C;O.. lJlio/.U.COIlIU.io ~

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA I:E GOVERNJ - III a S " i
~,

. 301385-5

= TlXTO/olUST"IC~io---------------_,

Supr~ma-se o § 42 do Art. 24.
Dê-se a~ § 62 do Art. 27 a seguinte redaç§o:

§ 62 - Se a' :lei não for promulgada .Jlentro..de quarenta e
oito horas pelo Presidente da República, nos casos de § 32 e
do § 42 , ó Presidente da CAmara dos Deputados promulgará, e,
se este não o fizer em igual prazo, fa-lo-á o Vice-Presiden
te da Câmara do~ Deputados.
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~
~

CONSTITUINTE JOACI GO~S

,...- 'LUAIlIO/COu.ssÃo/aulcOllllllio----------

tJ COMISSIIO DA CflGANIZACIIO OOS PODERES E SISTEMA DF GOVERNO - UI a

_____________ 1010. _

tJ
~---------~--AUTOIt--------------

l!1 """'''''0.'''10''0.".,..10
C eGlISSIIO DA CflGANIZAÇIlO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERi'lJ - IH a

(I CONSTITUINTE JOACI GOES

~ . TElCTO/olUIlTI'I!:&Ç;,O-----------------,

Dê-se ao § 4Q do Art. 27 a seguiate redação:
§ 4Q ~ O Presidente da República comunicará as razões do

Veto ou do pedido de reconsideração aõ'Presidente da Câmara
dos Deputados o qual será apreciado dentro de trinta dias, a
contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto que
obtiver o voto da maioria absoluta dos membros do congresso,
se o veto não formantido, será o projeto enviado, para promul
gação, ao Presidente da República.

Dê-se ao Caputdo Art. 14 a seguiote redação:
Não perde o mandato o Deputado:

-------------IO'O.-- ~

Dê-se ao § 5Q do Art. 24 a seguinte redação:
Ds pr~zos não correrão nos períodos de rec:s?o, ou durante

a dissolução da Câmara dos Deputados. -

ro-lISSIIO DA CflGANIZAÇIlO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERt\O - HI a

tJ CONSTITUINTE JOACI GOES

r:-r--.,...------- .U:H ..R10/cONlssio/.u.COlrilISsio ~

~ IO'O' _

~ .LUAJtlO/COlllUio/IUICOIU"io----------

tJ ClJ'tISSIIO DA CflGANIZAÇIlO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERi'lJ - IH a

,PJ CONSTITUINTE JOACI GOES

Dê-se ao Caput do Art. 27 a seguinte redação:
A Câm~ra dos Deputados enviará o projeto de lei ao Presi

dente da República, que, aquiescendo, ~ sanci~nará.

npr..lntaolo
DI-li lO ClPUt do Art. " I Ilgulntl ~ldlOlol

Art. " - OI Deputldol rlrlo JUI I lubltdlo,
I IJudl di CUltO.

r:-r--------- 'LIUIlAluo/cONlSdol'UICOIlUISÃO --=-.--------
e? ro-lISSIID DA CflGANIZAÇIlO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERi'lJ - HI a

~---.:'------------TlXTO/"u'TI"C.çio----''------------_,

e? CONSTITUINTE JOACI ODES

De-se ao § lO do Art. 27 a seguinte redação:
Não s~rão objeto de delegação os at~s da c9mpetência excl~

siva do Congresso Nacional, nem a legislação sobre:

• eGlISSIIO DA CflGANIZA 110 OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERi'lJ - IH a

______________ 1010. _

~ CO'lSTITUINTE JOACI GOES

fi """"ru.", :lO." "'" .... .:=J I ....,.,. I
fi . 'LUAIIIIO/cClMIs';'o/liua:o ..."io --, 301389-8
ê ro-lISSIIO DA ORGANIZAÇIlO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERt\O - IHa )

CONSTITUINTE JOACI GOES

..,.. TllllTO/olUSTI',CAÇio----------------,

Suprima-se o § 8Q do Art~ 27.

Dê-se ao § 4Q do Art. 16 a seguinte redação:
§ 4Q - Além de reunião para outros fios previstos nesta

éonstituição, a Câmara dos Deputados, reunir-se-á para:
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OO'6TITUINTE JDACI GOES
,..-------------OUTOO--------------

;---------- 'LUÂ"IO/cOIlISlÃo/.UlCOlllllio--------__tJ COMISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO - II I a

(!J CONSTITUINTE JOACI GOES
;- I'LEN,lI110/COUISSÃo/IUICON.ssio ~

(!l C(J.1ISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO - IlIa )

,..- OUT"---------------
[:J

= TUTO/.lUlTlfleAçio --,
=---------------TEXTO/olUSTlfICAÇÃO----------------,

Dê-se ao Caput do Art. 17 a seguinte redação:
Art. 17 - Durante o recesso, haverá uma comissão Represe~

tativa do Congresso Nacional, composta por Deputados,eleitos na
penúltima reunião da sessão legislativa, com atribuições defini
das no regimento, cuja finalidade será a de garantir as prer
rogativas do Poder Legislativo.

Suprima-se o ~aput do Art. 10.

______ T'l!llTO/.lUnlftCAçio-----------------,

r;-r---------------nXTO/olUITIFlCAÇio----- ---,

e a Cê
projeto

Dê-se ao § 22 do Art. 24 a seguinte redação:
§ 22 ~ O Presidente da República poderá sol~citar,

mara dos Deputados aprovar, em caso de urgência, que o
seja aprec~ado dentro do prazo de trinta dias.

,..-------------AUTOJt---------- _

COMISSAll DA ORClANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a
'Lr"."10/cOIolIS.io/.u.COIlIISio--- _

(l CONSTITUINTE JOACI GOES

~
~

r---------- I'LIN,1I110/CONlssio/5uaCOlIls,io

(!J COo1ISSAO DA OOGANIZACAO OOS POQER"S E SISTEMA OE GflVERf1l - n!

r-:-------------OUT"--------------
l:J ~ONSTITUn,TE JOACI GOES

Dê-se ao Caput do Art. 18 a seguinte redação:
A Câmara dos Deputados tem comissões permanentes e tem

porárias, constituidas na forma e com as atribuições previstas
no regimento ou no ato de que resultar a sua criação.

(l OO'6TITUINTE JOACI GOES

PLIEH'UllO/cOI.U"io/IU.COIlI"io----------

COMISSAll DA ORGANIZAÇAO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a
1':'T TUTO/"Ulll'ICAÇio ,

r:"I----------------TrxTo/,tUlTlfl:AÇio----------------,

Dê-se a~ § 12 do Art. 24 a seguinte redação:
Os projetos de lei de que trata este artigo; se

o Presidente da República e a Câmara dos Deputados
serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias,
seu recebimento na Câmara dos Deputados.

o solicitar
aprovar
a contar do

Dê-se ao § 22 do Art. 18 a seguinte redação:
§ 22 - As comissões de inquérito, que gozam dos poderes de

investigação próprios das autoridades judiciais, além das que
se constituirem na forma do inciso VIII do parágrafo anterior ,
serão criadas pela Câmara dos Deputados, para a apuração de fa
to determinado e por prazo certo, mediante requerimento de um
terço de seus membros.

,..- OUTO.--------------

I':'T~--------------TU:TO'olUSTlflC"AÇio----------------,

1':'T T[iTO/olusTlrlc"çio----------------,

~
~

,l-I:N..'uo/cONlssio/SUICOIllI"ÃO-----------.,

Supr~ma-se o § 42 do Art. 24.

C(J.1ISSAO DA OOGANIZAÇAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - IH a

,..- IoUTOII _

l: CONSTITUINTE JOACI GOES

~
~

dos Oe-
Dê-se ao Inciso I do Art. 20 a seguinte redação:

I _ de um terço, no minimo, dos membros da Câmara

putados.

= TaITO'...u',lrlC...;iO

__________ I'LlN .."IO/COloll',io/IUICOtll"io ~

f!JC(J.1ISSAO DA ORGANIZACAO OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - IlIy J

(l cnN<.,TUlIINTE JnACI IjnES

Suprima~se o § 72 do Art. 27.
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~
~

,--------------.UT••--------- _

f!l 'U:NAluo/co.. ".io/IUlCOMIUio

~ COMISSM DA ffiGANIZAÇl10 OOS POOERES E SISTEMA DE GOVER!'{) - lU a

(!J CONSTITUINTE JOACI COES~
~

PlUÀIlIO/COIll."io/IUICOMISSÃO -.

tJCOMISSAO DA ORGANIZACI10 OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - Ul a J

tJ CONSTITUINTE JOACI GOES

Dê-se § 12 , § 22 e § 52 do Art. 24 a seguinte redação:

§ 12 - Os projetos de lei de que trata este artigo, se o
solicitar o Presidente da República e a Câmara dos Deputados
aprovar, serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a
contar do seu recebimento na C~a dos Deputados.

Dê-se 60 Caput do Art~ 11 a seguinte redação:
Art. 11 - D; Deputados são invioláVeis poi àt~s praticados

durante 9 mandato, decorrentes de suas opiniões, palavras e
votos.

§ 22 - O Presidente da República poderá solicitar, e a
Câmara dos Deputados aprovar, em caso de urgência, que o proj~

to seja apreciado dentro do prazo de trinta dias.
§ 5º - Os prazos não. correrão nos períodos de recesso, ou

durante a dissolução da CâmaBa dos Deputados.

(J CONSTITUINTE JOACI GOES

COMISSI1O DA ORGANIZAÇl10 OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO _ UI a

~ "UTOII _

~
~

Suprimam-se o Art. 32 e seus parágrafos.

CONSTITUINTE JDACI COES

ea.tISSM DA ffiGANIZAÇI1D OOS POOERES E SISTEMA DE GOVEINJ - m a

Dê-se ao Caput do Art. 23 a seguinte redação:
Art. 23 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias

cabe a qualquer membro ou Comissão da C!.mara dos Deputados, ao
Presidente da República e aos Tribunais federais com juriSdição
em todo o território nacional.

.-------------&uto'"---------- _
l7
.- -'- nCM,;lllo/CCl ..IJsio/.U.COIU..io----- ~

tJ
~ .

~

Suprimpm-se o Art. 52 e todos os seus incisos •

..... ••T••--------------

CONSTITUINTE JDACI GOES

ea.tISSM DA ffiGANIZAÇI10 OOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNJ - !II a

Suprim~se o Caput do ARt. 92 e dê-se ao inciso 11 do mesmo
Art. a seguinte redação:

11 - proceder à tomada de contas do Primeiro-Ministro, qua~

do não apresentadas dentro de sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa;

..... .UT•• _

l:
_--------- ...I .... "101co.. 1SS10/.&I&CO..'.,Io-----------

I:

Dê-se ao Caput do Art. 12 a seguinte redação:
O po~er Legislativo é·unicameral e será exer.cido pela C~

mara dos Deputados.
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der LegIslativo deve caber a substantIva definição qo que int~

ressa à Segurança NacIonal, como Instãncla prIvilegiada que é

de representação instItucIonal dos anseios do povo. A esta defl

nlção devem dar consequências e execução os poderes competelltes.

(!J C()lSTITUINTE JOACI GOES
r------------- AUT.A'- _ 11_1",--------- 'LUAflIO/CCllIssio/luaCOluuÃO -------.., 301410-0

....._lUl_I_S_SAO_~DA.....:llR...;.G:..AN"-=IZ:..A~ÇA...;.O:...::DO::S~PtXElES==~E:....::S::::IS~T.:::EMA::::....DE~.:::GO~V~E~RNO~::.-~Io=.I=-I~a'-.J

Dê-se ia Caput do Art. 82 a seguinte redação:
Art. 82 - Salvo disposição constitucional~em contrário, as

deliberações da Câmara e de suas comissões serão tomadas por
.aioria dos votos, presente no mínimo um quinto de seus mem
bros.

A definIção das atribu1ções do Poder LegIslativo

frente à nova ordem constitucional é um dos pontos centrais do

debate nessa Assembléia Nacional ConstituInte. O objetivo da

presente sugestão é o de fIxar essas atribuições no que se ref~

re à Segurança Nacional.

Independentemente da decisão fInal que essa Asse~

bléia venha a adotar quanto à forma de governo em sí mesma, i~

cluse a eventual adoção do SIstema ParlamentarIsta de Governo,

fica clara a necessidade de se ampliar o poder de decisão e a

responsabIlidade do Legislativo sobre as questões de real i~

teresse nacional.

VOe

Abrir mão da definIção dessas competências quanto à Seg~

rança NacIonal, significaria para esta AssembléIa Naional constit~

inte a omissão frente a um aspecto fundamental do Regime que ela

pretende encerrar e substituir. ~ o marco hist6rico que ela pr6pr~

representa que justifica a adoção de um ArtIgo especIfico sobre o

cruzamento entre as competências do LegIslativo e as necessidades'

de segurança da Nação •

A situação de guerra é a lllais crítIca quanto à Segurança

Nacional. Afeta profundamente a vida do PaIs e exige para o seu e~

frentamento a unIdade do.povo. Da mesma forma, a feitura da paz a~

semelha-se a uma costura sobre feridas que atingem todo o corpo da

Nação e de suas instituições. A radIcal idade dessas sItuações e~

pIica porque quase todas as tradições constitucionais de povos I!

A relevância do tema da Segurança Nacional, cuja

Bpropriaç~o já deu espaço a dIferentes tipos de distorções e.

períodos histórIcos anteriores, ~az dele Ulll mote obrigatórIo p~

ra a atuação do Poder LegIslativo:
A ação isolada do Poder Executivo ou das Forças de Seg~

rança, sempre será lllenos consistente e lllais arriscada do que à

aç§o harmônica e legitimadora de que particIpa o Poder Legislati-
do Pre
de com-

Subcomissão

Dê-se ao Caput do Art. 42 a seguinte redação:
Art. 42 - Cabe a Câmara dos Deputados, com a sanção

sidente da República, dispor sobre todas as matérIas
petêncla da União.

Emenda Aditiva ao Relat6rio da
do Poder Legislativo.

DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

lU CONSTITUINTE JOACI GC€S
r------------AU~.A-------------) §

........-.....:...'-'-.::....::.:..=:...=~-----------~ EMENDA
301411·8I':T--------- "LlIIUIO/CO"lssic./:ou'C.OIfI'~;'O ~

lUlISSAO DA llRGANIZAÇAO DOS PODERES E SISTEMA o:: GOVERNO - IH a

.-- AUT.. _

(!l

,.".,,-- TtxTO'oIU.,".UGÂo.---------------j"-

1":"1,-:;:--------- .LldJlIO/COIUS.lo/IUIlCOIlI.,lo,----------

•. DA ORGANIZAçl\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Art. 42 sobre a competência
exclusiva ~o Congresso NacIonal ~s seguintes Itens relatIvos à

Segurança NacIonal.

11 - DelimItar zonas de fronteIra e outras de
interesse para a Segurança Nacional.

111 ~ Aprovar planos de ocupação e de desenvol
vlmento em zonas de fronteira ou de Segurança Nacional.

IV - Aprovar anualmente os programas de pe~

quisa e de produção industrial nos setores nuclear, espacial, de
informática, de telecomunicações e de armamentos, que sejam de
senvolvldos pelo Estado ou com a sua participação.

V - Suspender operações de Importação e de
exportação referentes aos setores defin!dos no Item anterior,
sempre que não convenham à Segurança Nacional.

fi x,!!.va que sImplifica o respaldo popular à sua organização, à

ção dos seus objetivos e à sua atuação.

.Deve caber ao Poder LegislatIvo a inequívoca defini

vres contemplam nesses casos a obrigat6riaa~ ao Poder

gislatlvo.

o enfrentamento das sItuações lllais cíticas quanto à Seg~

rança Nacional, sobretudo as que envolvam ameaças do exterIor, ju~

tlticam o esforço nacional de organização e manutenção de forças '

ar.adas regulares.

t na hist6ria do Brasil, as Forças Armadas sempre desem

penharam papel determinante na pr6pria definição do Projeto Naci~

nal. e se constituem na mais forte instituição do País.

As demandas de sacrifício popular para a manutenção das

Forças Armadas, sobretudo dIante da estrutura que estas requerem

justifIcam a necessIdade do controle e da particIpação legislat!

Na- Estabelecer a política de Segurança
cional.

a concepção de
aos Interesses e à
conflIto entre o E

ocrátic

ção dos espaços terrestres, marítimos e aéreos sobre os quais

exercerá a sOQcrania nacIonal. AssIm, serão fIxados os limites '

físicos para a preservação da Segurança Nacional e para a orien-
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taç60 das ações dcr Estado nos planos interno e externo, balizan

do as necessidades de defesa e o potencial de desenvolvimento

econômico do País.

A presença ou aç~o de {orças estrangeiras dett~ I

desses limites, ou de forçàs nacionais fora deles, constituem sl

No seu co~junto, a presente pro~osta visa contribuir

~ara uma solução eq~ilibrada e negociada entre as áreas Civil e

Militar, definindo a intervenção democ r a t Lzado r a e institucional.!..

tuações politicamente delicadas a exigir

também políticas.

apreciaç~o e decisão'

zadora dJ Poder Legislativo nas questões afetas à SegJrança

clonal.

Na

ratlficadJ ou modificado pela Asse~bléia N3cional Constituinte 0:.1

pelo poder Legislativo dela decorrente.

Se o Legislativo fixa limites físicos para o exerci

cio da soberania nacional, precisa definir zonas prioritárias p~

ra a preservação da segurança do País, particularmente a faixa '

contígua à fronteira,onde os esforços de ocupação devem obedecer

ao princípio da minimização dos conflitos e a condições de ex1

gências especiaIs. As formas de ocupação dessas zonas devem con~

tituir preocupação constante da Nação e do poder que a represen

ta, acima dos interesses de cada Partido, Coverno ou Unidade Fe

derativa. São pólíticas de interesses nacionais permanentes.

culdades, resguardando a Segurança Nacional. Para tanto, o P~

der Legislativo deverá ser informado com antecedência daquelas'

transações. •
No exercício das suas atribuições quanto a Segurança

Nacional, o Legislativo se obriga à responsabilidad~ no trato com

t j divulg~çX ~ coloqJ~ em risco a ordem p_ú
info~mações secre as, cu a • a~

blica, as instituiçõ~s, a Paz ou os interesses nacionais. Nesse

sentido, tanto em seus 6rg~os técnicos quanto em plenário, o L~

gisiativo deve precaver-se contra o va~a~ento das referidas info~

mações e atrib:J~r resp:lnsabilid3d.~s e penalid3des aos seus me!!!

bros e servidores. O m!!canismo hoje existe~te para a garantiade~

EMENDA
3001414·2

~
~

Constituinte INOC~NCIO OLIVEIRA

A tradição histórica de nosso País vem demonstrando que
a nOSsa realidade melhor se adapta ao regime presidencialista, não
nos devemos esquecer também que o sistema que ora se quer revogar

não convém ser instituído em momentos de profundas modificações como
a que agora atravessamos.

Por outro lado, vivemos nestes últimos anos um período
de forte predominância do Poder Executivo, tendência que pretende-
mos amenizar, com a introduçâo de um maior fortalecimento do Poder
Legislativo através de novas prerrogqtivas previstas no anteprojeto
da Subcomissão específica, de maneira a que realmente possa efeti
var-se uma verdadeira equipotência dos poderes constituídos.

J1JSTIFICAÇÃO

Justi ficação:

ANTEPROJETO DA SUBCOMISSÃO DO PODER EXECUTIVO.
Sejam suprimidos elou alterados todos oC dispositivos que se

referem ao Sistema de Governo Parlamentqrista, a fim de que seja
mantido o Sistema Presidencialista, que deverá ser conjugado com
o fortalecimento do Poder Legislativo.

Incluir. onde convier. nas Disposições Transitórias:
"Art .... - A primeira eleição de que trata o drt. 52

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

Entendo que a mesma Emenda à Constituição vlgente,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 Ve 
readores 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 composi 
ções políticas, no mais significativo momento da transição democráti

ca.

...,----------.........UO/'o.....1o/..,;O.I...O ---,

COM.DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SIST. DE GOVERNO

~......,... PLUAJlIO/COMIUio'IUICOIfIUio------------,

• omU'São da Organização dosPoderes e Sistema de Governo

COEPUTADO DAL TON CANABRAVA .u".

= TIUTotolUSTI1lCA
Çio

-,

r1II-b - Subcomissão do Poder Executivo

serexercício sigiloso é o das sessões secretas, qu~ deveráse.

A atualidade impõe especiais cuidados estratégicos

em relaç~o a alguns setores de tecnologia de ponta, que pelo p~

tencial destrutivo, sua capacidade de controle social e de inte~

ferência na vida de cada cidadão, passam a ter profundas implic~

ç~es para a Segurança Nacional. Esses setores vem adquirindo

enorme importância no contexto da Produção e da Balança Comer-"

eial do País, sem que, no entanto, a sociedade disponha de qual

quer ins1rumento de controie em relaçno a ele l • A aprovaç~ pelo. , r
Legislativo dos planos de pesquisas e de produção industrial p~

10 Estado em determinados setores, permItirá uma maior fiscaliz~

ç~o e mais zelo quanto à sua adequação permanente aos interesses

da segurança da Nação.

Particularmente problemático é o comércio internac!

onal dessa produção tecnol6gica. As tensões atuais da política'

de informática, os perigos da corrida armamentista, o papel me~

gente do Brasil no comércio internacional de armas, o acordo n~

elear Brasil e Alemanha, os acidentes nucleares recentes e o e~

cândalo Irã e Contras, são exemplos evid~ntes do cuidado que

esta questão requer.

Se coubesse ao legislativo à aprovação oe cada op~

ração de exportaç~o e importação pertinente e em vista dos

aspectos funcionais desse Poder, estas operações seriam dificul

tadas, com ~rejuízos para a balança comercial e para o desenvol

vimento tecno16gico nacional.A competencia de suspendê-la no e~

tanto Quando for o caso, contorna satisfatoriamente essas.dlfi-
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tJ DEPUTADO DAL TON CANABRAVA

• JJlssão de Or aniza ão dos Poderes e Sistema de Govern

EMENDA
301415-1

Iilr-------------- louTOII-- _r: DEPUTADD DALTON CANABRAVA

r="rTTT-------- I'1..••U/O/CDMl,.io/.u-co..,'... ,io -,

om ssão da Organização dos Poderes e Sistema de Govern

EMENDA
301418-5

~~ "uTo/.lusTl"IC"r;io, ..,

FfII - b - Subcomissão do Poder Executivo

1'":""I----------------TlllTo/.luSTI'IC.IÇÁO----------------.,

I!-I III-b - Subcomissão do Poder Executivo

Inlcuir, onde convier, nas disposições transitórias:
Incluir parágrafo no art. 32 , com a seguinte redação:

"Art .... - O Presidente da Câmara dos Deputados exerce
rá as funções de Vice-Presidente da República enquanto durar o atual
mandato presidencial, mantida a linha de sucessão conforme a ordem
estabelecida no artigo 78 da Constituição vigente."

"Parágrafo único - D Vice-Presidente da
considerado eleito, para o mesmo período de mandato, em
eleição do Presidente em cuja chapa tenha sido registrado
no caso de vacância, vedada a.reeleição."

República é
virtude da

e o sucede

Justificação:
Justificação:

A emenda visa a preservar a linha de sucessão na
estabelecida na Constituição em vigor.

ordem
E da tradição do direito constitucional brasileiro a fi

gura do Vice-Presidente. Além do mais, não havendo a Vice-Presidln _
cia, a vacância do cargo de Presidente conduziria a Nação, nos trinta
dias previstos no art. 99, a uma nova escolha,em ambiente de alta em~

cionalidade e tensão, com resultados imprevisíveis.

~_---_---------__ TEXTO/.l1,/STI'IC"çio----------------..,

f!fII-b - SUbcomissão do Poder Executivo

I: DEPUTADO DAL TON CANABRAVA

~==- PLUAllIO/cOIllISlio/luacOIlUalÃO------------,

• bfulssão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

EMENDA
301416-9

DEPUTADO DALTDN CANABRAVA

,..,-,rT1-r--------- 'l.UAIOO/COMlllio/auKOIII..lo-----------,
i5são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo

1'":""1----------------TIXTOlolUITIPlCaçÃO----------------..,

I!JlII-a - SUbcomissão do Poder Legislativo

DI-se a seguinte redação ao "caput" do art. 92:

"Art. 92 _ Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presi
dente da República, far-se-á eleição para novo mandato, no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da declaração de vacância pelo Tribunal
Superior Eleitoral".

Incluir no art.2Q: "Distrito Federal"

Justificação:

Justificação:

A proposta é conseqülncia da emenda anterior.

A emenda justifica-se em face da omissão do anteprojeto
da subcomissão, uma vez que o Distrito Federal dispõe de representa _

ção no Congresso Nacional e é consenso dos constituintes mantl-la.
Além do mais, o art. 3Q previ a composição do senado com

integrantes do Distrito Federal.

PPEPUTADO DALTON CANABRAVA EMENDA
301417-7

EMENDA
301420-7

Poderes e Sistema de Governo

ubcomissão da Organização do Poder Legislativo

r.l---------- ,......luo/COMI••io/.u.cO.I..io -,

1'":""I----------------TUTOIo1UIT"fCA;10------------ ..,

tb AUTOiII

~EF'UTADO DAL TDN CANABRAVA

Incluir no art. 82, precedendo a expressão - o Preside~

te da Câmara dos Deputados - :

~----_-_---_---_-TlIfTO/.lUSTI'lcAÇiO----------------l

~III-b - Subcomissão do Poder Executivo

"o Vice_Presidente da República".

Justlficação:

Sugere-se que, onde se dispõe sobre a competência exclu
siva do Congresso Nacional, se não houver na casufstica, inclua-se ne
la, como da competência exclusiva:

A proposta é consequência de emenda anterior e visa

incluir o Vice-Presidente como o primeiro substituto do Presidente

em seus imp'edimen.tos.

a
"autorizar e aprovar empréstimo, operações, acordos e

obrigações externas, de qualquer natureza, contrafdas ou garantidas
pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,

pelas entidades de sua administração indireta ou sociedades sob seu
controle, os quais só vigorarão a partir da data do decreto legislat!
vo de sua aprovação."
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Ao final da casuística sobre a competência exclusiva do
Co'gresso, acrescentar-se-ia um parágrafo com a seguinte redação:

" e) - Os juízes que Integrem os TribunaIs de Alçada 'so
mente concorr~rão às vagas, nos Tribunais de Justiça, correspondentes
à classe dos magistrados."

"Parágrafo ónico - A autorização e aprovação referi
das no i tem , somente serão consideradas concedidas se, por mai.!?
ria absoluta dos membros do Congresso, em votação nominal e em aberto
for reconhecida a concomitância dos seguintes requisitos:

a) conveniência da operação, tendo em vista a destinação
dos recursos e sua compatibilidade com os interesses nacionais;

b) idoneidade da entidade para a realização da operação;
c) compatibilidade das condições da operação com a

capacidade de pagamento da entidade e com as disponibilidades de divl
sas resultantes das previsões de saldo do balanço de pagamentos."
o bcomissão da OrganIzação do Poder LegIslatIvo

211 - Sugiro mais o seguinte acréscimo, como parte final
do art. 3Q do Anteprojeto:

"Somente poderão integrar as listas sixtuplas, a serem
organIzadas pela SeccionaIs da Ordem, os advogados no efetivo exercí
cio da profissão."

3Q -, O atual parágrafo ónico do art. 4Q deve passar a
ser o § 2Q, introduzindo-se o § 1Q com a seguinte redação:

"§1 Q - A lei assegurará o rápido andamento dos processos
judiciais, instituindo a responsabilidade civil dos juízes, membros
do Ministério Póblico e serventuários que, pela inobservância de pra
zos legais, causarem danos às partes."

JustifIcação:

Parece-me dIspensável estender-me em considerações sobre
a conveniência e oportunidade desta emenda. Trata-se de instituir um
sistema de maior controle das operações externas ou do endividamento.
A falta de mecanIsmo de controle mais rígido nos levou à sItuação de
devedores em terríveis dificuldades, as quais estão conduzindo o país
à mais grave crIse econômIca.

4Q - Para preservar o critério de escolha de advogados e
membros do Ministério Póblico com a pa~ticipação de suas respectivas
entidades de classe, tal como previsto no art. 3 Q , Impõe-se que, ao
art. 19, se acrescente após "lista tríplice elaborada pelo próprio
Tribunal", o seguinte, "na forma do art. 3Q".

bcomlssão da OrganIzação do Poder JudIcIário e do MinIstérIo Público

Justificação:

211, que dIz:

Propõe-se eliminar a parte final do inciso VII do art.

As vagas nos TrIbunaIs de Justlça,reservadas a advogados
e membros do Minlstéiro Póblico, somente devem ser providas por re
presentantes destas classes no efetivo exercícIo da profissão e não
por promoção de juízes dos TribunaIs de Alçada. Estes poderão con
correr somente a vagas de magistrados. Com efeito, é óbvIo Que tais
representantes de advogados e membros do MinIstérIo Póblico, desde
Que se empossam nos cargos de juízes, perdem a Qualidade de origem
pois não mais exercem as respectivas profissões. Daí, a prImeira su
gestão. Pelo mesmo motivo, deve-se acrescentar ao art. 311, acIma le~

brado, Que as listas sêxtuplas devem ser organizadas por advogados no
efetivo exercício da profissão.

Todos sentimos a necessidade de tornar a administração
da Justiça mais rápIda. Daí, o mecanismo de controle de observância
dos prazos legais.

EMENDA
301421·5

j!.J

SUbcomissão da Organização do Poder JudiciárIo e do MInistério Público

r:'T--------------- Tl:nOIJUSTI'lC,t,Çio---------------.,

r;-r--------- 'LCIUJUO/COMIIIÃO/.uaCOM1 ...io-----------,
omíssão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

téEPUTADO DAL TON CANABRAVA mo.

"ApóS dez anos de efetIvo exercícIo na judicatura."

Justificação:

fi --- AUTO.

l:DEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

Trata-se de exigência discriminatória,que não se faz pa
ra a aposentadoria em qualquer outro cargo Que não seja da magistrat~

ra. No Ministério Póblico não se faz a mesma exigência. Cumpre lem
brar que, regra geral, poucos são os candidatos habilItados Que proc~

ram a carreira de magistrados. Ela pressupõe grandes restrições e
não se apresenta como muito atraente. Compreende-se que se queira
evitar a aposentadoria muito cedo daqueles Que ingressam na magistra
tura, mas não se pode chegar ao ponto de subverter os critérios ge
ràis para a aposentadoria por tempo de serviço.

11-1m 'LU,blOICOM...1015U1COII.Nlo

j
30,1423-1

[í...·..:C:.:::O""Mc:..-=-DA"--'O::.:R.:.:G<::A::;N:.oI.::Z.:::A"'"C:.:.1I0~D:::O~S::.....:.P;O~D::E:.:.R:;ES~Eo....:S~I:.::S~T::E!:!.MA~D~E:......!:G~O:.!V.=E~R);!NO!/-_-J.
r:'T---------------TUTO!"'UtTl'''"çiQ-----------------.,

Emenda ao. Anteprojeto da Subcomissão do Poder JudiciárIo e'do,Mi~istêri

póbl1co.
Art. 31: A lei estabelecerá a competência aos ju!

zes e TrIbunaIs EleItoraIs, incluindo entre as suas atribuições:

111 - O alistamento eleitoral e o foreecimento gr~

tuito, a cada eleitor de um exemplar da Constituição Brasileira.

A consolidação da democracia no Brasil passa pelo
resgaste da cidadania.

A Constituição é instrumento fundamental desta ci
dadania e não pode se reduzir a uma mera mercadoria. Ao contrário d~

ve ser fator de enfrentamento de esvaziamento da cidadania que se o~

JUSTIFICATIVAEMENDA
301422·3

omissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo

111 _ SugIro acrescentar-se alínea "e" ao art. 211 do Ante

projeto desta Subcomissão com o seguinte teor:

,..,., ,t,......I'lO/cOMI••lo/.uKO....iD'----------..,

..", Tla'o/.ntSTIf'teAÇÃO--------------.,.-.,

bcomissão da Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público

t!iiPUTADO DALTON CANABRAVA "'''
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contra os

cultu
pelas

EMENDA
301426-6

~
~

"Art. 2º - O estatuto jurídico da Magistratura
será definido, no âmbito fedeal, em

lei de iniciativa do Supremo Tribunal Federal,
ouvidos os Tribunais Superiores e, no estadual,
em leis de iniciativa dos Tribunais de Justiça
respectivos, observados os seguintes princípios:

EMENOA MODIFICATIVA

No âmbito federal, é conveniente a participação dos Tri
bunais Superiores na elaboração da proposta.

JUS T I F I C A ç A O

"....................................... , .

Ao artigo 22 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judl
ciário e do Ministério Público, dê-se a seguinte redação:

tbEPUTAOO MICHEL TEMER

~DEPUTADO MICHEL TEMER

1":'T TI!:XTO!"'USTIPICAÇlo -,

serva pelos mais variados processos. Uma verdadeira estratégia
ral voltada para a deseducação dos cidadãos pobres executados
classes dominantes brasileiras.

Esta estratégia inclui a atividade policial, exeE
cida exclusivamente sobre as classes exploradoras.

O Código Penal na prática, só funciona
segmentos pobres da sociedade.

A burocracia da máquina judiciária desestimula o
recurso à justiça·como forma de assegurar os poucos direitos dos PQ
bres.

Há, portanto, uma permanente e eficiente conspir~

ção contra a cidadania no Brasil:
Entre a violência policial e os mais sofisticados

programas de rádio e TV onde aparecem negros e pobres, um ponto em cQ
mum: a dependência. A vida, a alegria, a felicidade, a própria exis
tência, por ve~es, parecem resultar sempre da doàção do mais' poderoso
ao menos favorecido, dizem-nos os filmes, as novelas, num discurso prQ
fundamente autoritário.

No plano político a liberdade não é um direito de
cada cidadão, mas uma concessão ao Estado.

Esta mpdesta iniciativa pretende se constituir em
mais um espaço que visa ~~esgaste da cidadania.

Não temos a ilusão de que a simples posse de um
exemplar da Constituição Federal assegure ao eleitor brasileiro a pIe
na capacitação de seus direitos. Mas com o "livrinho" na mão o homem
brasileiro sentir-se-à mais livre, mais dono do seu próprio País, mais
integrado ao sistema jurídico social onde vive e luta.

A consciência dos deveres e direitos inerentes ao
pacto político do qual é parte e objeto principal, possibilita ao cid~

dão participar mais efetivamente do processo democrático.
A nova Constituição da República entrará, assim,

nas casas dos bairros populares, nas escolas, nas fábricas, nos qua!
téis,' nas fazendas, nas repartições públicas, como patrimônio comum
e letra viva da democracia.

r;-r---------------n:XTO/olUITI'tcaçio---- ....,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao inciso lI, do artigo 27, do anteprojeto da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se a seguinte redação:

1":'T--------;----------TI.XTOI..UITlPteAÇÃO----------------,

Acrescente-se ao art. 19, do anteprojeto da Subcomissão
do Poder Legislativo:

Deputado Constituinte LUIS ROBERTO PONTE

fi PLllLÚMO/COllllllo/lUKOlllNÃO It ClJolIsslIo DA lRlANIZAÇI\O lXlS POOERES E SI5TEWI DE GClVER!{) - I1I-a

EMEI'tDA
301424-0

"Art. 27 - .

11 - Oe jui~ do Tribunal Regional Federal ou
jui~ federal escolhido pelo E i P .. Tri

bunal Superior Federal."

JUS T I F I C A ç A O

§ 32 - O processo legislativo subordinará à prévia audiê~

cia das classes interessadas, através de suas entidades representa
tivas legalmente constituídas, a deliberação parlamentar sobre prQ
jetos que versem sobre matéria econômica.

Convém ficar à discrição do Superior Tribunal Federal a
escolha do magistrado que integrará a corte Regional Eleitoral.

JUS T I F I C A ç A o

EMENDA
301427-4

.------------- ..UTO,.- _

~OEPUTAOO MICHEL TEMER

r.-r--------- 'L~.,Allro/co.. ISlio/.u.CO.l •• 1G- ..,

<XMISS1io DI\. CIlGANIZI\Ç1D OOS PCDERES E SI~ DE OOIIERN::>

r;-r---------------TClllTO/oIUITIPIC&ção --,

A proposta visa estimular a participação democrática e
aumentar a eficácia da legislação, envolvendo diretamente na ativi
dade legisferante os setores de maior vivência na matéria tratada.

EMENOA MOOIFICATIVA

O artigo 36, do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Judi
ciário e do Ministério Público passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 36 - Compete à Justica do Trabalho concili
ar e julgar os dissídios individuáis e coletivos
entre empregados e empregadores, acidentes do tr~

balho e, mediante leis, outras controvérsias or!
undas das relações sindicais e de trabalho, incl~

sive entre sindicato e empresa, com exceção das
de competência da Justiça Agrária."

JUS T I F I C A ç ~ O

A Emenda tem a finalidade de atribuir competência à Just!
ça do 'Trabalho para decidir controvérsias oriundas de relações entre
sindicatos em nome próprio.

Para esse fim é indispensável expressa referência no art.
36, a esse tipo de questões, como foi proposto.

São questões que, a exemplo das disputas que se verificam
por ocasião de eleições para renovação de diretoria dos sindicatos, p~

dem dar causa a controvérsias que' atualmente são apreciadas pela Just!
ça Federal ou pela Justica Comum quando não resolvidas unicamente na
via administrativa pelo Ministério do Trabalho.

No entanto, a Justiça do Trabalho, por ser especializada,
é m~is adequada para decidir, com presteza e maior conhecimento de ca~

sa, esses conflitos bem como outros que se manifestam num mesmo sindi
cato ou entre dois ou mais sindicatos de trabalhadores, em nome pró~io

entre si, ou de empregadores, nas mesmas condiçoes.

Se esse serviço deve ser cometido a um órgão específico,
como, por exemplo, uma Defensoria Pdblica, ou às Procuradorias de Es
tado é matéria que pertine ao particular interesse do Estado membro
que, dentro de suas peculiaridades, dêve equacionar e definir a ques
tão.

A experiência de muitos Estados (como por exemplo São
Paulo, Alagoas, Rio Grande do Sul, etc.) tem demonstrada a perfeáta
harmonia no desempenho pelas Procuradorias Gerais das funções típicas
de advogado do Estado e do cidadão pobre.

Considerada a dimensão do problema da assistência judi
ciária, é de conveniência que se deixe aberto para os Estados e Muni
cípios o equacionamento da questão. Ressalve-se, contudo, a necessid~

de do desempenho por carreira de advogados pdblicos.
Por todos os motivos de fato e de direito acima expostos,

assim como em respeito à autonomia dos Estados membros, deve ser dei
xada aos mesmos, a escolha do órgão mais conveniente para a prestação
de assistência judiciária· aos necessitados.

Sala da Comissão, em

A proposta visa a uniformização da competência e corrige
os defeitos que se mantém em nossa lei, bem como a diversificação da
jurisprudência decorrente da fragmentação da jurisdiçãO trabalhista.

t:DEPUTADD MICHEL TEMER
EMEI'IDA
301429-1

r.r---------------TJ:XTO/..ulTl,.ICAÇ10--- ~ _,

EMENDA SUPRESSIVA
Sala da Comissão, em

Suprime a parte final do disposto na letra "e", do item
lI, do artigo 45, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e
do Ministério pdblico.

"Art. 45 - ..

a) -

11 - sem exclusividade:

e) - requisitar atos investigatórios criminais."

EMENDA
301428-2

,, AUTOtt _

~OErUTAOO MICHEL TEMER

r-.:-r--------- .urú.aJ.o/çoaual1'O/auICOlUu1o----------PJ lXMISSllO DA aGlNIZ1tClIO IXS 1'CJERES E~ IE <D/ERNj= TUTO'..UITI'lCAÇÃO ,

EMENDA ADITIVA
JUS T I F I C A ç A O

No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Póblico, acrescente-se ao artigo 51, do capItulo 111, " Da
Defensoria Póblica ", o seguinte parágrafo:

Suprime-se a parte do dispositivo que dá competência ao
Ministério Público para efetuar correição na polícia judiciária.

Não vemos razão para tal controle.

Art. 51 -

"Parágrafo ónico - A prestação dos serviços de a~

sistência jurídica e judiciária poderá ser atri
buída, pelos Estados e pelo Distrito Federal, a
suas Procuradorias, observados os mesmos princí
pios, estabelecidos nesta Constituição, aplic/Nei
às Defensorias Pdblicas."

Nas Polícias estaduais há órgãos de Corregedoria próprDs
que atuam adequadamente. Basta dizer que, em São Paulo, nos anos de

ln83 a 1986 foram demitidos 1.040 policiais em face de processos ins
taurados pelas respectivas corregedorias.

Prefere-se a mantença do regime tradicional de controle
em razão da prática de delito administrativo (controle interno) ou p~

nal (controle externo).

JUS T I F I C A ç ~ O

Não há dúvida de que é dever inarredável do Estado poss!
bilitar aos necessitados o acesso gratuito e eficiente à Justiça.

Sala da Comissão, em
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f=DEPUTADO MICHEL TEMER ~
~

(bEPUTADO MICHEL TEMER

[:J .LI'.... IO/CCl.. I.a1o/ ....CO.. I..io

Q:MISS1() DA OOG!\NIZlII;1.o DOO l'l:mmS E SIS'lnlA DE 00'JEIlID

~
~

Fede
pelo

.....---------------Tt:XTO!tlUITI'ICAÇÃO,-----------------,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao artigo 21 e parágrafos, do anteprojeto da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se a seguinte redação:

"Art. 21 - Os Tribunais Regionais Federais se
rão criados emlei, que determinará a

jurisdição, sede e número de membros.

Parágrafo único - Os Tribunais Regionais
rais constituir-se-ão de juízes nomeados
Presidente da Rep4blica:
a) - mediante promoção de juízes federais da re
gião, indicados pelo respectivo Tribunal;
b) - um quinto dos lugares será preenchido por
membros do Ministério Público ou advogados mill
tantes na região, indicados em lista tríplice ~

laborada pelo Tribunal."

JUS T I F I C A ç A O

Recomenda-se que a Constituição, desde logo, determine
sejam criados os Tribunais Regionais Federais e nao que estabele-

ça simples faculdade para o legislador ordinário.

Por outro lado, a aprovação do Congresso Nacional, jus

tificável quando se trata de integrantes do Supremo Tribunal Fede

ral e dos Tribunais Superiores, representa cautela excessiva qu~

to se cogita de membros dos Tribunais Regionais.

=---------------TUTO/tlulTll'lC&;io ....,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao § 2Q do artigo 11, do anteprojeto da Subcomissão do
Poder Judiciário e do Ministério Público, dê-se a seguinte redação:

"Art. 11 - •..•.......••••.•••.•.••.•••....••

§ 22 - Os Tribunais, semestralmente, prestarão
contas e apresentarão demonstrativo das

aplicações, bem como farão relatório das ativi
dades ao Poder Legislativo, por meio do Tribunal
de Contas."

JUS T I F I C A ç A O

o Judiciário, assim como o Poder Executivo, presta con
tas ao Poder Legislativo, por meio do Tribunal de Contas da União, que
é um órgão auxiliar.

e?DEPUTADO MICHEL TEMER ~
~

f= CONSTITUINTE JOACI GOES
~ 'LthÁlllto/cOlfISSio/ltlICOIf.ssio-----------,

COolISSAO DA ORGANIZAÇAO OOS POOERES E SISTEMA DE GOVERNO - III a

EMENDA
301431·2

.....---------------TIJtTOIJUIT"'u;,ic------:-----------....,

EMENDA MODIFICATIVA

Ao artigo 52, 111, do anteprojeto da Subcomissão do poder
Judiciário e do Ministério Público,dê-se a seguinte redação:

" Art. 52 -

Deputados compete
seu funcionamento,
cargos e serviços.

Supri~m-se ps incisos"a, b e c do
a seguinte redação:

Art. 7Q - A Câmara dos
to interno, dispor sobre
eia e provimento de seus

Art. 7Q e dê-se ao Art. 7Q

elaborar o reglme~

organização, polI

111 - Conceder licença, férias e outros
afastamentos, nos termos da lei, a seus membros
e aos juízes e servidores que lhes forem imedi~

tamente subordinados, dispondo sobre a substi
tuição temporária de seus membros."

JUS T I F I C A ç li O

A necessidade de substituição nos Tribunais apresenta 
se indispensável, cumprindo a ele regular.
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EMENDA MODIfICATIVA

r::-r--------------- TUToJoIUaTl'lCAqio---- -,

Considerando-se, ademais, que a faculdade de exercer a
advocacia constituiu-se em fator ponderável na opção profissional fel
ta pelos membros do Ministério Público ao ingressarem na instituiçDo
muitos deles às vésperas, agora, da aposentadoria -, é de elementar
justiça que o advento da nova ordem jurídica nao se constitua nu.a
verdadeira punição sem causa.

~
~

:õ------------AUTOllr--------------

(:l 'L.IIlAIUO/CQNI••lg/auaco.'"io

CX:MISSl!D D!I. <JG\NIZllÇl\() tos PCIERES E SISmoIA DE G:J\IEllOO

thEPUTADO MICHEL TEMER

NO anteprojeto da Subcomissao do Poder Judiciário e do
Ministério Público, à alínea "e" do ar~igo 15, dê-se a seguinte reda 
çllo:

Sala da Comissllo, em

"Art. 15 - ..••...•....•....••.....•.......••.

e) - os conflitos de competência entre quais-
quer Tribunais, salvo entre Tribunais R~

gionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorâs
e os Tribunais Regionais do Trabalho, bem como
os que se verificarem entre Tribunal e juíz a
ele não subordinado."

JUS T I f I C A ç A O

Os conflitos entre Tribunais Regionais Federais, Eleito
rais e do Trabalho devem ser dirimidos pelos respectivos órgãos de c&
pula, ou seja, o Tribunal Superior Federal, Eleitoral e do Trabalho.

Os conflitos entre juízes federais e estaduais sllo atual
mente decididos pelo Tribunal Federal de Recursos, convindo que pas
sem ao Tribunal Superior Federal que o substituirá. Nllo se recomenda
Que a competência seja transferida para o Supremo Tribunal, aumentan
do ainda mais suas tarefas.

I$rpUTADO MICHEL TEMER 0 ••••-------------11_I
m 'L..d~/cOIllI..lo/.UKHlNÁD - .....) , ~,1435-5
C a:MISSTIO D!I. alGllNIZI\Cl!O tos I'QEIlES E SISlDIl\ DE 00'01ERID _ -

EMENDA ADITIVA

JUSTIFICATIVA

O quoru. de dois terços é excessivamente elevado.
Se a maioria absoluta dos membros, do Tribunal considera que de
terminado Juiz nllo deva ser promovido é de admitir-se que a d!
cisao esteja de acordo com o interesse da Justiça. Este o siste-

'~ma da vigente Constituiçllo e nllo se not~cia Que os Tribunais ve
nham abusándo da prerrogativa.

No anteprojeto da Subcomissllo do Poder Judiciário e do
Ministério Público, ao Título das Disposições transitórias acrescent!
se o seguinte dispositivo:

"Art. - Fica ressalvado o direito ao exercício
da advocacia, pelos membros do Ministé

rio Público que estejam inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil à data da promulgaçllo desta
Constituiçllo."

~OEPUTAOO MICHEL TEMER

• COMISSÃO DE ORG.

~c--------------- TanO'ofIlITIPtCAÇlo---------------.,

JUS T I F I C A ç A O
EMENDA N"

Art. 2" •••

V - SUPRIMIR, renumerando-se os incisos seguintes.

O art. 44 do anteprojeto veda aos membros do Ministério
Público o exercício da advocacia.

.JUSTIFICATIVA

Esse exercício, no entanto, atualmente resulta de nor.as
legais consentâneas com o direito constitucional em vigor.

A luz dessas normas, os membros do Ministério Público da
Unillo incorporaram ao seu patrimÔnio jurídico a faculdade nelas asse
gurada.

E da tradiçao do direito constitucional brasileiro - e
d·\ natureza não traumática da transiçllo constitucional em curso - a
•essa!va concernente a situaçaes jurídicas individuais, constituíd~s

segundo o ordenamento jurídico vigente.

I
I

I

i
I

I

_i

Exigir quorum de dois terços para quaisquer decisões a~

ministrativas importará a paralisia dos Tribunais, impedidos de d!

liberar apesar da concordância da maioria absoluta de seus membros.

A identificação dos votantes também não poderá ser sempre exigida,

posto que certas decisões, 'por sua natureza, poderão exigir vot~

ção secreta. Finalmente, se existem atos administrativos vincula

dos, boa parte deles tem conteúdo discricionário, dificultando a

motivação que não será outra que o interesse público •
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e: DEPUTADO MICHEL TEMER
EMENDA
301438-0

=---------------UI.TO/,UllTlPtCAÇÃO----------------, r::T---------------rurO/olun""c.6Çio------------'------,

EMENDA N2
EMENDA N2

Art. 6 2

- Ao anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público.

JUSTIFICArIVA

I - SUPRIMIR, renumerando-se os incisos seguintes.

Conselhelros dos Tribunais de Contas. A estes atribui-se

O inciso, tal como redigido, deixa dúvida sobre a comp~

notadamentetência para julgamento de determinadas autoridades,

equivalente aos desembargadores dos Tribunais estaduais e a atual

ConStituição defere competência para julgá-los ao Tribunal Federal

de Recursos. Recomenda-se seja esta outorgada ao Tribunal Superior

Federal em que aquele será transformado. Ao se cogitar a competê~

cia dos diversos Tribunais a matéria será regulada.

Dê-se a segui~te redação ao art. 22, VI:(Subcomiss~o do Poder Ju-
diciário e do Ministério Público).

Art. 22 ...

VI - A remuneração dos Ministros do Supremo Tribunal F~

deral não será inferior à dos Ministros de Estado, a
Qualquer título; a dos Ministros dos Tribunais Superio
res a noventa por cento da percebida pelos Ministros do
Supremo Tribunal Federal; a dos Tribunais Regionais a
noventa por cento da percebida pelos Ministros dos Tri
bunais Superiores; a dos Desembargadores à dos Secretá
rios dos Estados, a Qualquer tituloj a dos juizes com
diferença n~o excedente a dez por cento de uma para ou
tra entrância, atribuindo-se aos de entrância mais ele
vada não menos de noventa por cento da remuneração dos
integrantes dos tribunais de segundo grau.

JUS T I F I C A T I V A

~
~

,..-------------AUTOII--------------
E:DEPUTADO MICHEL TEMER

demonstrou
escalon,!!.

A prática no regime da vigente Constituição
o acerto de estabelecer-se por meio de norma superior o
mento da remuneração dos magistrados.

..".,------ Tt.. ro/<l
u

aT ' P'IC..;,io .,

EMENTA N2- No anteprojeto da Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público:

Dê-se a seguinte redação dO art. ", caput:

r::T TUTO/olUSITlfICAC;lo---------------,

Artigo " - O Poder Judiciário é independente fina~

ceira e administrativamente, cabendo ao Supremo Tribu

nal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais •

de Justiça elaborar proposta orçamentária própria e gl~

bal, que encaminharão ao Poder Legislativo.

EMENDA
301439·8

r- AUTOIl _

.-:-. 'LU&IUO/ÇO.. I.a1o/.~OIU..io---------___,
• COMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

f?6EPUTADO MICHEL TEMER

EMENDA N2 JUS T I F I C A T I V A

Dê-se a seguinte redação ao art. S., I: (Subcomissão do Poder Judi
ciário e do Ministério Público).

Art. S2•••

I - eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regl

mentos internos, e neles dispor, respeitado o disposto

em lei complementar, quanto à competência e funciona

mento de seus órgãos jurisdicionais e administrativos.

Não é possível haver proposta global para todo o J~

diciário, convindo Que cada Tribunal de cúpula apresen

te a sua proposta orçamentária.

JUSTIFICATIVA

Adequado que os próprios tribunals possam dispor quanto

à competência de seus órgãos, não encontrando restrições senão no

que se contiver em lei complementar. tJ D~PUTADD MICHEL TEMER
r.T--------- ,....IIlA.U)/co.. l..io/.~CO.I..i.a --,

COMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

~
~

"..,. n:.crOIJuSn"cAç.io -,

EMENDA N.

Dê-se a seguinte redação'ao art. lS, 2: (SubcomissQo do Poder Judiciá
rio e do Ministério Público)
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Art. 15 •• ,

b) nos crimes comuns de responsabilidade, os Ministros de

Estado, ressalvados os crimes conexos com O do Presidente

e Vice-Presidente da República, os membros dos Tribunais

Superiores Federais e dos Tribunais de Justiça dos Est~

dos, os M~nistros do Tribunal de Contas da União, os Che

fes de Missão Diplomática de caráter permanente e os Pro

Art. 23 •••

Parágrafo único: Nos Territórios Federais, a jurisdi 

çao e as atr~buições cometidas aos juízes federais ca

berão aos juízes da justiça local, na forma que a lei

dispuser.

O Território de Fernando de Noronha compreender - se- á

na Seção Judiciár~a do Estado de Pernambuco.

motores Gerais.

JUS T I F I C A T I V A

.JUSTU'ICATIVA A norma, com pequena diferença redacional, consta da

atual Constituição. E justifica-se. pois, a pequena soma de se!

viço nos territórios não recomenda a existência de Vara Federal.
A competência para julgamento dos membros do Tr~bunaisR~

gionais Federais deve ser atribuído ao Tribunal Superior Federal,

Corte que lhes é imediatamente superior. Por outro lado, no sistema

da vigente Constituição, cabe ao Tribunal Federal de Recursos o ju!

gamento dos Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, devendo es

ta competência passar para o Tribunal que o substituirá, que é o

Tribunal Superior Federal. De outro modo, haveria aumento da carga
do Supremo Tribunal o que de nenhum modo convem.

f:DEPUTADO MICHEL TEMER

r;,----------.L....lUO/cO..I••1fJ/.uecO.I..io-----------,
• COMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

EMENDA
301445·2

""----------------TUTO/.lUITI'.caçÃO-------- ,

EMENDA N"

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 24 do Anteprojeto:
(Subcom. do Poder Judie. e do Min. Público)

Art. 24 •••

I - As oausas em que a União, entidade autárquica ou

empresa pública federal forem interessadas na cond~

ção de autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto

as de falênoia, de aoidente do trabalho e as suje~

tas à Justiça Eleitoral, Militar e do Trabalho.~
~COMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

w---------- .UIlÚtO/l;QII•••lo'aUlcQtflulo-----------

é
f?OEPUTAOO MICHEL TEMER

r.'!_---------------TIXTO/"USTI'fCAÇio----------------, .JUSTIFICATIVA
EMENDA Nt

atualmente afetas à competência da Justiça do Trabalho, nada rec.!?

mendando que isto se modifique. Ademais, oumpre ressaltar a co~

petência da Justiça Militar.

Dê-se a seguinte redação ao art. 22, 11: (Subcomissao do Poder Ju

diciário e do Ministério Público)
Art. 22 •••

11 - Julgar em grau de recurso as causas decididas pe

los juízes federais da região.

As causas relativas a acidentes do trabalho estão

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA
301446-1r:T---------- PL..UlO/çOllJ'"io/.u.cO"llIio-----------

eu COMISS~O DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

euDEPUTADO MICHEL TEMER

o Anteprojeto não trata da competência recursal dos

Tribunais Regionais Federais o que terá resultado de equívoco,

já que o dispositivo contém um i tem I que seria desnecessário se

fosse único.

""----------------TlXTO'oIUIT..ICAÇio-----------------,

EMENDA N2

Dê-se a seguinte redação ao art. 22 , inciso I; (Subcomissão do Po

der Judiciário e do Ministério Público):

Art. 22 •.•

I - O provimento inicial na carreira depende de aprova

ção em concurso público de provas e títulos com a par

ticipação da Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo-se

as nomeações com a ordem de classificação.

(Anteprojeto da Subcom.do Poder Judic.e do M.PúblicoEMENDA N"

Inclua-se no art. 23, o parágrafo único, com a seguinte redação:

~~--~)I-I301444-4,.,.,r---------- .uÚJIKI/COM.. a1oJ....cotu..io------------,
COMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

pYbEPUTADO MICHEL TEMER

.."., TlXTO/..UITI'ICItÇiO .,
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=_-"- nxTO/..uST1'ltAÇ_O----------------,

Dê-se a segUinte redação ao art.56, desdobrando-se o parágrafoún!

co nos parágrafos IR, 2 R e SR: (Subcom.Poder Jud.e Min.público)

Art. 56 - O Tribunal Federal de Recursos fica transforma

do em Tribunal Superior Federal.

§ IR - Ficam criados, devendo ser instalados no prazo de

um ano a contar da promulgação desta Constituição,Tribunais

Regionais Federais com sede no Distrito Federal.Recife, Rio

de Janeiro, são Paulo e Porto Alegre ,providenciando o Tri

bunal Superior Federal a respectiva instalação.

§ 2 R - Na composição inicial dos Tribunais Regionais Fede

rais, a nomeação de seus membros,pelo Presidente da Repú

blica, far-se-á com base em indicações do Tribunal Super!

or Federal. observado o disposto no parágrafo único do art.

21.

EMENDA NR

r------------- AufOll:--------------

'1-]fi PLlIlÁJI;JO/COllllllo/aulI:O.INio----

j
301448-7

[""'"....;C:.:O:::M::lo::S=S:..:ÃO~D:::E~O:::R~G~.D~O::::S:...t.P.:::OD~E~R~E':::S~E_S~I!:.:S~T'-!:E~MA~D~E~G~O~VE.::RN~O~_ __..:"

~OEPUTAOO MICHEL TEMER --
JUSTIFICATIVA

A emenda ora proposta tende a restaurar regra tradicional

que tem dado bons resultados. A participação da Ordem dos Advo

gados, na realização dos concursos para ingresso na magistratura,

tem-se mostrado suficiente, não se fazendo necessário que também

o Ministério Público integre as comissões.

EMENOA N2

Dê-se a seguinte redação ao art. 24, parágrafos 12 e 42 , acrescen
tando-lhe o §52: (Subcom. do Poder JudIc. e do Min.público)

,..-- 1.'00 ) I-I
301447·9

c: PEPUTAOO MICHEL TEMER
1":'1--------- ..'-(.KialO/~llI ••io/.U.~OIIl..io----------..,

COMISSAO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

A disposição tem por objeto estabelecer no~as transi

tórias, devendo salientar-se a necessidade de urgente instala

ção de Tribunais Regionais Federais. tendo em vista a sobreca~

ga de feitos no Tribunal Federal de Recursos •

Art. 24 .,.

~12 _ As causas em que a autora a União serão pro
postas no foro da Justiça Federal em que tiver dom!
cílio a outra parte; as intentadas contra a União
poderão ser propostas no foro da Justiça Federal em
que domiciliado o autor, ou no foro da Justiça Fe
deral onde houver ocorrido o ato ou fato que deu
origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou
ainda no Oistrito Federal.
.....................................................

§ 3" - Enquanto nao forem instalados os Tribunais

nais Federais, sua competência será exercida pelo

nal Superior Federal.

JUS T I F I C A T I V A

Regio

Tribu-

COMISSÃO DE ORG. DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO
r."l JUTo/~U.TI'ICIoÇÃO----------_---_...,

mr-------------AUTOR--------------,
!J.,pur,oa .ICHEl tE'E' I I ....... I

........100.".10/.__----------..., 301'"9-5

No ~lQ é prevista a interiorização da Justiça Federal

§42 _ A lei pooerá delegar a jurisdição de primeiro
- grau à Justiça local, em comarca onde não houver V~

rã federal, para o processo e julgamento de outras
ações, bem como atribuir aos 6rgãos competentes do
Estado Oll Territ6rio as funções de Ministério Pú!:lll
co Federal ou a representação judicial da União.
§52 _ A lei poderá atribuir a juízes federais excl~

sivamente funções de substituição, em uma ou mais
seções judiciárias e, ainda, as de auxílio a juízes
titulares de Varas, quando não se encontrarem no
exerc{cio de substituição.

JUS T I F 1 C A T 1 V A

de primeiro grau o que, aliás, lá está ocorrendo. A união have
rã de poder demandar e ser demandada onde houver Vara e não ap~

nas nas capitais.

Quanto ao §42, a atual Constituição ,lá contém regra a

náloga e convém seja mantida. Assim é que seria inviável que as
execuções fiscais fossem todas processadas unicamente onde hou
vessem Vara Federal. Outras hip6teses poderão apresentar-se, a
recomendar o mesmo tratamento, inclusive em matéria criminal .
Conveniente seja feita a aryertura para o legislador ordinário.

O texto do a~teprojeto, relativo a protestos formados
a bordo de navio ou aeronave, não mais se justifica, uma vez e~

,cluída da competência federal as questões de direito marítimo

e aeronáutico.

O oarágrafo 52 é mera repetição do parágrafo 2~ do art.
123 da constituição em vigor, cuja aplicação tem dado excelentes

resultados práticos.

EMENDA NR
Dê-se a seguinte redação aO art. 20: do anteprojeto da Subcomissão
do Poder Judiciário e do Ministério,Público:

n Art. 20 _ Compete ao Tribunal Superior EedetBl:":

I - processar e julgar originariamente:

a) as revisões criminais e as aÇões rescisórias de seus

julgados;

b) os juizes dos Tribunais Regionais Federais e do Tr~

balho, os juizes federais, do trabalho, militares e agr~

rios, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do

Distrito Federal e os do Ministério Público Federal, nOS

crimes comuns e de responsabilidade;

c) os mandados de segurança contra ato de Ministro de

Estado, Presidente do Tribunal e de seus órgãos e do re~

ponsável pela direção geral da poliCia federal;

d) os~ corpus, quando a autoridade coatora for M!

nistro de Estado, Tribunal Regional ou seus órgãos e o re~

ponsável pela direção geral da policia federal;
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e) os conflitos de competência entre seus órgãos, entre

Tribunais Regionais Federais, ou entre Tribunais Regionais

Federais e juizes subordinados outros Tribunais, e . entre

juizes subordinados a tribunais diversos.

11 - julgar, em recurso ordinário, os~ corpus e

mandados de segurança decididos, .originariamente, pelos

Tribunais Regionais Federais, se denegatória a decisão.

municação permanente entre o delegado e os delegantes do poder polit!
co. Da soberania popular. por fia, decorre que a sede do poder deve
ser consultada. tão a miúde quanto viável. para se conhecer sua op!
nião e tê-la co-participe do processo decisório.

! Posta essa ordem principiológica. é de todo justificável
gue se conheça previamente o que o Poder Público quer exigir dos admi
histrados. Cria-se. dessarte. mecanismo sadio de controle prévio dã
legalidade e do interesse público. Tem-se, por fim. a integração mais
completa entre governo e povo.
! t o que ora se propõe à consideração da Asseabléia Nacio-
nal Constituinte.

Consti tuição e as denegatórias de habeas corpus, das quais

caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal.

§ !Q, _ Exercer a supervisão disciplinar, administrativa

e orçamentária da Just~ça Federal de primeiro e segundo

graus.

§ .VI :'__-i.:~ u. _ ') - são irrecorríveis as decisões do Tr.!.

v- o sistema monetário.

S lo.

Art. 28.

Acrescente-se inciso ao art. 28. S lo. do anteprojeto da
Subcomissão do poder Legislativo:

r.T----------------TcIlTOI<lu.TI.IC"ç,io--- -.

--.---------------0.100--------- _

'1-1r.-lr---------- ........,.........'_'..10,----- --''--, 301451.7
'-..:C::::OM~._O:::::R:::G::::AN~I:.::Z~A~CA:.::O~D:.::O:.:::S~PO:::::D~E~RE=S:....:::E...:S:::I~S~T~EMA=....:D~E~GO::::.VE~RN=O:..--.-J

estabunal Superior Federal, salvo as que contrariarem

111 - julgar, mediante recurso especial, as causas d~

cididas em 'única ou última instância pelos Tribunais R~

gionais Federais, quando a decisão contrariar dispositivo

da ConstituiÇão, violar letra de tratado ou lei federal,

declarar sua inconstitucionalidade ou divergir de julga

do do Supremo Tribunal Federal, do prdprio Tribunal Sup~

rior Federal ou de outro Tribunal Regional Federal.

JUSTIFICATIVA

Ao Tribunal Superior Federal haverá de competir o julgame~

to dos membros dos Tribunais Regionais Federais que lhes serão d.!.

diretamente subordinados. Assim também quanto aos membros dos Tr!

bunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, Atualmente ju!

gados pelo Tribunal Federal de Recursos. Por outro lado, há que se

incluir em sua competência a de apreciar os recursos especiaisco~

tra decisões dos Tribunais Regionais Federais, uniformizando a j~

risprudência.

Finalmente, tratando-se de um Tribunal Superior, não se

justifica a admissão de recurso de suas decisões, salvo em hipót~

ses restritas, como acontece com aquelas tomadas pelo Tribunal S~

perior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho. Cumpre aliviar

o Supremo Tribunal e não criar uma quarta instânc1a.

Implica diminuição dos poderes do Congresso Nacional su
primir. do texto da Constituição atual. o controle exclusivo sobre o
sistema monetário. decisão que contraria a aspiração nacional por um
Legislativo mais forte.

r-r----------- """WO/'OIUUio/~"io- --:--.,

• ORGANIZAÇ!O DOS PO S E SISTEMA DE GOVERNO

r-r---------------- TlXTO/"U.TI'tc~-----------------,

11_1~r---------- r , ------------. 301450-9
'-._C.....,.M..;..~O_R_G_AN_I_Z_A.=.Ç1í_O_D_O:..S_P...:O.:.D.;..E_RE.::.:..S.;..E::.....:S:.:I:.:S...:TJMA~:.:....D:.:E:.:....G:.:O:....VE~RN.:;..:O_......J

rnr---------------- TlI:nO/~u.TI'IC4Çio-------------_--,

Acrescente-se parágrafo único ao art. 20 do anteprojeto
da Subcomissão do poder Judiciário e do Ministério Público.

parágrafo único. A aposentadoria com vencimentos integrais de magistrado
é condicionada ao exercício efetivo do cargo por cinco anos. no míni
mo. em qualquer das hipóteses do inciso VII.

Acrescente-se. onde couber. nO anteprojeto da Subcomissão
~o poder Executivo.

Art. .Das decisões dos órgãos singulares da Administração
Pública de que resultar restrição ou ônus a direito ou interesse. reE'
~a ou bem, atividade de produção ou serviços. individual ou coletivo,
:aberá recurso para órgão administrativo colegiado.

S 10. Os órgãos administrativos colegiados terão composi-
~ão paritária de representantes do governo. da iniciativa privada.
;os trabalhadores e dos servidores públicos.

S 20. Lei complementar regulamentará o disposto neste ar-
tigo.

A dignidade pública do cargo de magistrado e o prestígio
que tradicionalmente lhe conferia a sociedade foram profundamente aba
lados pelo tratamento secundáriO que lhe conferiu o Executivo quandod
incontávéis nomeações de cidadãos idosos, os quais permaneceram nos car
'los alguns meses ou poucos anos. O ·prêmio· de aposentadoria fere o in
teresse social em uma magistratura altiva e respeitada por todos. A
emenda tem por fim corrigir esses desvios

Art. • t vedado à lei impedir ou condicionar a aprecia
Cão de lesão de direito individual pelo poder Judiciário durante pen-
~ência de recurso administrativo.

Justificativa

A administração da res publica impõe a transparência do
processo decisório e a publicidãae dos atos admini~trativos. O princ!
pio representativo. por seu turno, exiqe a prestaçao de contas e a c~
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nomeados69 - Os membros dos Tribunais Regionais serao

pelo Presidente do respectivo Tribunal:

a) os magistrados, por promoçao de Juízes do Trabalho, al

ternadamente por antigU~dade e merecimento, após escolha feita pelo

plenario do Tribunal Regional;

b) os advogados oriundos da representação classista, indic~

dos pelas diretorias e federações respectivas, com sede na região;

c) oS demais advogados por indicação feita pela secção re

gional respectiva da Ordem dos Advogados do Brasil;

d) os membros do Ministerio Público, por eleição dentre os

promotores do trabalho da respectiva região."

Outrossim, inclua-se, onde couber, um paragrafo ao Art. 35

~o mesmo anteprojeto, com a seguinte redação:

U Art. 35 .••••••.•••••.•••••••• , .•••••..•••.•••••••.••.••••

Em conseqllência deve ser suprimido o § 29 do mesmo Art. 35,

e dada aos seus §§ 49, 59 e 69 a seguinte redação:

...................... ". ······t·············,·····················
f1Art. 35 ••.•..•••..•• t ••••••••• , •••••• ~ •••••••••• • ••• •••••

§ 4~ - Lei Complementar, observado o disposto no paragrafo

19 deste artigo, disporá sobre a Constituição, investidura, juris

dição, competência, ,gájant~as e condições de exercício de seus ór

gãos e membros, obedecidos os demais preceitos desta Con~tituição.

59 - Os Tribunais Regionais do Trabalho serão compostos

de juízes togados e vitalícios, em número a ser estipulado em lei,

conforme a região, observada a proporcionalidade estabelecida no

parâgrafo 19 deste artigo.

§ 19 - O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de dezes

sete Ministros vitalícios e togados, dos quais:

a) ll(onze) por promoção dos'JJízes dos Tribunais Regionais

do Trabalha, indicados) alternadamente por antigllidade e merecimen

to, pelos respectivos Tribunais, e nomeados pelo Presidente do mes

mo Tribunal Superior, após escolha do respectivo plenário;

b) 2(dois) dentre advogados indicados por entidades superi~

res representativas de empregados;

c) 2(dois) dentre advogados indicados por entidades superi~

res representativas de empregadores;

d) 1 (um) dentre advogados indicados pelo Conselho Federal

da Ordem dos Advogados do~rasil;

e) l(um) dentre membros do Ministerio Público do Trabalho

indicado pelo respectivo Conselho Superior. 11

EMENDA
301453-3

ser emendada mediante:

da República,
um terço dos membros de c2.

COM. ORGANIZAC1\O DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO

r--------------AUTOIiI--------------
/J1lcllf<" re frJee

S 70. Ter-se-á por reJeitada a emenda que não at:nder ~o
,requisitos do S 50. Não.poderá ser ela renovada n..esma sessao leg1s
lativa do Congresso Nac1onal.

No estado federal democrático, de poder político descon
centrado e de partilha constitucional de competência.,é inJustificável
une as unidades da federação sejam totalmente excluidas do processo de
revisão constitucional. Só .e acresce ã estabilidade do Texto Magno e
ã qualidade e informação do debate dos grandes tema. ao se incluir as
Assembléias Legislativas, seapre mais próximas do eleitorado e de seus
problemas mais prementes. A visão nacional não deve .air do abstrato
de Brasília, mas, também, da soma das manifestações particulares dos
Estados.

As limitações às emendas não devem excluir referência ex
pressa à democracia e ao pluripartidarismo, valores centrais da ordem
constitucional.

Não deve a Constituição ser emendada ~m quando da in
tervençâo federal em face do trauma constitucional que esse instituto re
presenta.

Art. 20. A Constituição poderá

1- proposta do Presidente
11- proposta subscrita por

da uma das Casas do Congresso Nacional, e
111- moção subscrita pela maioria absoluta das Assem

bléias Legislativas de C1nco Estados.
S 10. A Constituição nâo poderá ser e.endada na vigência

de estado de sítio, estado de alerta ou de intervenção federal.

S 20. Não será objeto de deliberação a proposta de emen
da tendente a abolir a República, a Federação, a carta de direitos fun
damentais, o princípio democrático e o pluripartidarismo, que vise a
alterar o processo de emenda, ou que acresça restrições de direito in
dividual quanto do estado de sítio ou do estado de alerta.

S 30. Em qualquer dos caso do caput, a proposta será di~
cutida e votada, nominalmente, em sessão conJunta do Congresso Nacio
nal, em turno único.

S 40. Se aprovada a emenda por dois terços dos votos dos
~mbros da câmara dos Deputados e por doi~ ter~os do~ votos dos m~~
bros do Senado Federal, será ela enviada a de11beraçao das Assemble1a
Legislativas. .

S 50. Ter-se-á por adotada a emen~a qae, nos dezo1tos me
es seguintes à sua votação pelo Congresso Na~1onal, for ap:ovada po:
~ois terços das Assembléias Legislativas, med1ante voto nomí.naã da mar
ria absoluta de cada uma delas.

S 60. As Mesas.da cãmara d~s Deputad05 e do Senado Fede
ral promulgarão a emenda, a qual entrara em vigor ma data de sua publ
cação.

Dê-se ao artigo 20 do anteprojeto da Subcomissão do poder
Legislativo a seguinte redação:

~1"""""---------,...IUlWO/co.. ~..lo/~OlUuio---------_~

m----------------TUTO/olUSTII'ICAÇÃO-----------------,

............... , , ,., .

(!l CONSTITUINTE NILSON GIBSON

rrr-cours sxo

• ""DI",·,,, .'" ---------~
Di-se ao § 19 do art. 35 do Ante~lojclo da Subcomissio do Poder J~

diciário e do Ministerio Público a seguinte redação:

lIArt. 35 •••••••••.••••••••••..••••.•..••.••••.....•..•••.•.

.................................. .

Para dirimir os conflitos coletivos do trabalho, observ~

do o disposto no art. 36, haverâ em cada Tribunal do Trabalho Um

Conselho Normativo composto por representantes classistas eleitos

por período de três anos, p~rmitidas duas recle~es por igual pe

ríodo, com remuneração e ga~ntias que a lei 9~terkinar, sob a Pr'

6id~ncia do respectivo Procurador-Geral ou Regional do Trabalho."
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