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EMENDA 450001-6
c:.;putado Gerson dos Santos per;;"--'--- --------..-----~ t:~~~~;;'=:J

~SqO OA ORGANrzqÇJ1~';~~';;~~~~~':';;;~;~~~IA E GAR. OAS INS-;-"] [J;-;~:-;;';j

DOS PARTIDOS POLÍTICOS

-.------- ~__ rCX-~/JJ1:'''I;:.o.~';:(\ _

A experiência adminisLrat~va desses executivos se

ria de grande valia nos trabalhos legislativos das Casas a que

pertencessem.

Não se diI á que e s t a emenda dá ao governante ex e

cutivo o exercício de um mandato que não se constituiu pelo refe

rendo popular, vez que este dispOSItivo já será conhecido na oca
sião do voto.

---- PLENA,ItO/COI.lISSiO/StlQC:JIolISSÃ:J-----------l

~ãO da OrgiJ" r !'~ão Eleitoral, Parhdária e Garantia das Instituições

r-----·-JUS T I F I C A T I ,li /I

nárla."

T!::XTO/JUSTlFI:A,o;io --------l
Inclua-se nas dí.spcsações t rans.í tór í as a seçumte emenda:

"Até 120 dias da data da promulgação desta Conshtuição, os parIa-I

mentares federais poderão reunir-se em blocos não infenores a 50 rrembros e requ~ I
rer ao TSE o regisLro de novos partidos políticos, juntando ao requerimento o rra"ll
festo, o estatuto e o p~ograma devidamente assinados pelos requerentes. Registradõ I
a agremiação, deverão seus componentes enquadrar-se n3S normas da Ieqrsl ação ordi- I

i
I
I

Torna-se Indispensáve.l face a falgrante desorqanãzação inter

na nos varios partidos que essa emenda prospere. Ela possibilitará uma renovação'

part í.dáara observando as tedências diversificadas existentes nos partidos, destaca I
damente nos -grandes. O p r oce s so é mais rápido e facilita essas Lendêncãas se I

nco-itrarcm com um denominador CO'ilUl1, colocando todas as Lideranças mais pró.dmss d~

uas Idsnt ídades , . I
,----!--! .-----------.... J

Acrescente-se, onde couber, no art. 12, o seguinte item:

"I. .é vedado ao detentor de mandato eletivo, deixar o partido sob

cuja le!ir-r,' : ... eleito, sob pena de perda do mandato".

l~ necessárão fortalecer aos partidos políticos, ampliando-se

a sua repi . ~... tv idade e Impedrndc-ae que a legenda seja utilizada apenas P3.

ra acesso ,,'ostas eletivos.

TtXTO/JUSTlFICM;:io-----

SISTEMA ELEITORAL

. TFXll)!Jl..STlfICAÇio-----------------,

Os I'landatos são essencialmente partidários e não pessoais.

Depois de um bipartidansmo forçado, chegamos a um pluriparti-

darismo e rodo. Agora é de se estabelecer princípio que permite a estabili-

I dace do q', :;'P :"'lrtIdário e estimule o seu posicionamento ideológico.

L --;:---_------,-_
o seguinte disposl

E G/lRANTIA DAS

onde couber,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO

/lcrescente-se,

Art. ( .... ) O PresIdente da RepúblIca, o Governador de Estado ou

Prefeito MIJnicipal sâo Inelegíveis nos quatros anos segui~tes ao

do t.ér-u no do peu manda t o executivo, para qualquer cargo, pode.':'.

do, no entanLo, empossar-se no Senado Federal, Câmara dos Deput~

dos ou Camara rte Vereadores, respectivamente, durante esse p~a7o,

com todas as prerrogatIvas de Senador da República, DepuLado FeGE.

ralou Vereador, exceto dIreIto à voto, vedada a acumulação de

provento;, mas pcrmitlda a opção entre eles.

JUSTIFICATIVA
Suprima-se do art. Bº. a expressão:

A intenção, Senhores Constitulntes, é a seglJi~

te:
"quando se tratar de Municípios de mais de 100 mil eleitores".

1) Assegurar a tranquilldade do governante, contra

sõcs eleitoreiras;

pres-

JUSfIFICAÇÃO

2) Dar-lhe a \ o t a Lâdane oo tempo do seu mandat o sem que .te

nhv n tent:lçJo de pncurt6-1r parn se dcslncomontlbilizar, afIm de
n50 ter SU3 carreira polítIca interro~r~da por todo um período e
leitoral.

processo qu,

isto é exi~.(r

A emenda estende para a eleição majoritária municipal,

'" adota para as eleir,ões correspondentes no Estado e na
~ ia da maioria absoluta no primeiro escrutínio.

o mesmo

União,

Na ânSIa de eleger-se pqrg novo cargo, o governa~

te se dcsm~nda na nd~iss50 OP pessoal e n1 promoção de obras cujo

custeio excede à capacidade Finúnceira da entldadc governnda, 1e

vanrlo-Q D UMD siluaçRo de insolv~ncia muito danoGa ao intcrcs~e

Qúhlico.

Como o voto (lo S~na~nr lc>-PrnSldentc dn RepGbl~

ca) altcrnria o número d3 ferl~rnl,~o, retIrou-se o direIto dA vote
de todo",

Se o cr i tério é Justo e converüení.e precisa ser uniforme.

Além disso é de se considerar o pulvar ização do quadro partid~

rio, podenoo r.rsejar eleições nas quais o mais votado obtem baixo percentual

dos votos v; l; dos, dificultando a ação acmíoístrat.íva posterior. Com a exigên

cia da maior 10 absoluta, os dOIS mais votados concorrem em segundo turno, com

dupla vantaqem; Nova consulta popular e preparação de coligações para o novo

governo.
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EMENDA 450005-9
t? Consti t u i n t e VIVALDO BARBOSA

• P.EU.JoRI,/COIolISS'iO/SUllCO"ISSlO-~--

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,PARTIDÁRIA E GARAN

r=-,_..:J.:.U\.-lll"'~IJJJN",S"'T'-JI'-JTaIL1TLJÇ~,IU.JE=S TEJ(TO/JUSTIFICA:;;;,0-------------------,

EMENDA 450008-3
tJ SEN=R ALFREDO CA.'lPOS

PLENARto/co...ISSÃO/Sl.lbCON1'SÃO ]

ti CO'IISSÃO DA ORGANIZAÇÃO E:LEI'IDRAL, PARIIDÃRIA E GARANTIA DAS INS.

Supr1ma-se o art. 20.

Inclua-se no anteprojeto da Corrussão da Orgaru.zação Ele~toral, P~

dâr.ia e Garantlas das InStituIÇõeS o segumte artuqo , zenuneranôo-se os derrais:

Art. 79 - Na hapôteee de vacâncaa do cargo de Pres~dente e Vice-Pr~

sadent;e da Reptlblica, o sucessor consta.tucaonaj, poderá concorrer à al.eaçâo con~

cada para preenclumento do cargo.
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

p p.Estado de sítIO cobre todas as hlp6teses que confl-

,gu~am co~o necess~rlas ~ adoção de E5tado de Defesa, ~ instituto

t r ad i c t oria L e tem scrvrdo como Instrumento de preservação da ordem.-

A presente T.inenda estabelece que o sucessor constn.tucaonaL do

Presidente da Re?úbl1ca, na hipótese de vacância do cargo do Pres~dente e V~ce

Presldente, não se tou1ará lllelegivel, podendo concorrer à ele1ção convocada ~

ra o preench:iroento do cargo e no exercicw deste.

Al~m de Tlâo ser convenIente a adoç~o de estado de defes~, por im

plIcar em restrIções de dIreItos, a adoção do estado de sítlO SU-

pre evcrltualS necessidades de ~edldas de excess~o.

EMENDA 450009-1
li]
l~ SEN~.DOR ALFRIDJ O\llPOS

rrPAkTlOO~

pmB

Constituinte VIVALDO BARBOSA

EMENDA 450006-7
tJ
1"':""1---------- PLEHARIO/COIol15Sio/SUBCOl,lISsio- -,- --,

~ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL PARTIDÁRIA E GARAN

r;-r---------- PLE·jA~IO/CoI.lISs,;;o!sl.ac:o~lssio ___,

t:J a::)IISS!~ DA ORGfu'1IZA Ko I:LEI'IDRi\L, PA..11.TIDJ\IITJI. E G.l\R;\NTL/\ Dl\S INS.

r.;,---------------- l'EXTOIJUSTIFlc:At;ÃO------ -,

Inclua-se no anteprojeto da conussêo da Orga.rl1z~ç5.o Eleitoral, Par

tidárIa e Garantia das Inst~tu~ções o segumte parágrafo únaco do artigo 16:

r=-,--'1'-IA-DLA.5W~i>!!'-Uw.çê~>----TEXTO!JUSTIFICJr,çio-------------------, Art. 16 - .

SuprIma-se o art. 2J

JUSTIFICATL-'L!)'

parágrafo úmco - Nu!; elciçõr~s munacdpa í 5 a se real.azarem ern ] 988 é

dí.spensada a CXigênClil do decurso do prazo de .rcabí Li.Lação penzü , corro condf çâo

do> e Loqaba.Ladadc do cadadâo ,

JUS'l'Il'ICAÇ'}jJ

l\s llo~çõ~s murucapaas a se .rea.Li.zartsn em 1988 serão o prin:o;lIo co~

curso publ.tco p.ira mandato cl.etnvo a sc vcr.if tcar sob a églde da nova carta Nas.

na brasu Lc.rra r que vi rá JJlpl~ntarJ' Dl1 defaru.tnvo , o r::stac1o de Dueíto.

Desl...J.rLe, com a Sl~;'111.Ss5o do Estado à lei. e no retorno à p'lerrí.tude

d.2.10::rât1.ca, parece-nos anjust.a.Licávc'L qua Iquar Lnm.tação ao exercício da cada

dauac p.issava nas c.Ica.côcs de 1988.

Propo.ros , portzmto , para as e]c~çoos de 1988, a da.spcnsa a qualquer

exlgênCltl ql1~ v.l.so a to'lhcr o da.re.i.to de elegili11ic1éld2 do cidadão.

o Conselho dp Rep~hllca prevlsto no anteprojeto da

Corm s sjio de Organização dos Podf>res supre o papel qUE' se de s e j a

ser dcsempenhado pelo Con&elho Constituclonal.

--------__ PI.ENAR10/cO\llSsr.o/:;uaCO\llss.io---------"

t"-------------------
EMENDA 450007-5
f:
1:-:::
r=-,---------------- TEXTO/JUSTlflt.l.çitl------------- ,

TElI:TO!JUSTlncJl,;io--- " ___,

r;-r---------- PLl::/OAQIO!COI.l15sÃo/suac:ovls:l.ÃO ---,

coillss;ln DA ORC',i\.1\jIZAÇ,~O EIEI'Iú'UlL, P=ID.~RL'\ r; G.l\.Il,Wrú"\ Dl\S INST

AUTO?------ _EMENDA 450010-5
f: SEN=R~ O"\1['OS

.tL PX'I;';':nt l": c",-·p1l '.~ • fi ..... 1.:; ('j '<.~: ,.iv"':>: O~'-\"'_" ~ cC'.~...;C.~~1:;.-_

e í. : r~""J ··;~..r:fl·.:1 :l'i r-o. c',~e--;:~r- '11) :1'-..>:' ~f'~"l(~ rlH J..:'J'~:lica) t:J p.-:_

Lnc.Iuam-s-e no anteprojeto da Ccau.ssâo d..l Orqaru.aação Dkea.trrr-a'l , Par

tlc1árl.a c G.trantlas das lnsll.tulçées os scquinccs dlSPOSltlVOS, rem.u:rerando-se

os art.iqos seguLntcs:

Art. 55 - Os Podor'es If:>glsldlh·o c Executivo deverão elal:Jorar, nos

Lanu.tes de sua ccxopet.êncra , c no prazo m-:i>..uro de urn ano da promulgação desta

CO'1Slituiç5.o, as norm..l.S JUl:JdlC<lS qu'3 VH..c.n a sUl ur::>lciTt~nt:<:lç5.o~

§ 19 - O c1...-ccumpr n-cnt,o do c.ll..spost,o neste artigo caractcrazarâ a

anconctn.Luc ioocLrd.td.: ror oauasâo,

§ 20 - l\;.:>11u1r-sc-.:í. o da.sposto ncst e art1.go, no que coubcr , 20

oxerc.lcio d..1S aJrvlcbdcs do Pod~r JU::hc.liir~o.

JU51'H'rCi\c,L~O

D8 um nodo geral, o precctto cc:)Stl.lUC10:1Z11 flCd ii. dcrava, pela in~

xísLênc~ü de mcCC:U"l1.S1r Q cspcc.if tco que possabi Li to sua plena aplicação.

J:.:stcl Dl-enc.b. v~s<i a estabelecer a ob:r.l9J.toried.:ldc c12 que os Poderes

elaborem, no prazo de um ano, as nO!7l'Ç~5 de S"U."l co~Lência dcstunadas a fazer

valer o prínc ípao conscí.tucaonaj ,
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Outra DronCla por mim apresentada prevê o mandado de qarantua constl:

tucaonal co OC) tU.TIE. Jtrridlc,J. eficae..rite contra o v lcao de tnconstu tuc.1.on...l.ll.d3de

das Loa.s ror onn.ssâo.

2. Ao Muntcip~o caberá prover o seu Corpo de Bombelros,

com o pessoal necessár~o, para mapter as comunicações permanen

tes durante as 24 horõs do d1a l bem como de pessoal efetivo remu

nerado, em númdro mínl.mo de um motorista operador e do.1.s Bombei
ros por turno.

r=l------ --------- T!:XTO/JUSTIFICAÇÃO------ ~

Pl-ll:HAQIO/CO'll153io/suaCONI5sÃO ~DATA~

con'>sÃO DA ORC,A.'lIZN'ÃO ELEITORAL, PARTID1i.1UA E GARANTIA DAS INS • éoaJ ov 8]J

países

~UTOR--------------~

3. Caberá ao ~lun1cíp10 ou à comunadade , d a apo r do pré

d~o e instal~~~ 3 para abrigar o Corpo de Bombe~ros.

4. Caberá à comunJ.dade participar na forma de bQmbelro

cornun~tár~o, completando o efetJ.vo necessárl.o por ocasião dos

Sln1stro5 ê calamJ.dades. Por lS50 serão convenientemente ins-

truídos e adestrados.

Dê-se a) parágrafo 19 do artigo 29 do parecer do relator a segui!!.

te redação.

§ 19 0 al~stamento e o voto sao obr~gatór~os, salvo para os anal

fabetos, os muiores de setenta anos e os def1cJ.cntes físicos.

EMENDA 450012·1
tJ RACHID SALDANHA DERZI

do mundo.

Este o sistema adotado na quase totalidade dos

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

E~IGNDA N2

"Art. 17.
........................................................

Acrescente-se no art. 17 o scguLntc item V:

,v - organizar ~ prover, supletivamente ao
E&tado,_atrave~ de organ~~açao cLvil, os s~rvlços de
p'ce ve'nçe o e combate a i nc.eno ao s , pe r í c a a c.1e incêndios,
bUSCd e sc.l-lvamento de pessoas em s i na s t r o s e. acidentes
c_o aLend~menLo de outros servJ.ços de prevenção, prate
Ç'';;o c re5gate em c:asos de,1.nundações, desabamentos, ca=
tastrofes e calam1dades publ~cas e de outras ativ~da

des v1nculadas ao sistema nacional de defesa C1víl. 1t

JUSTIFICAÇ'ÃO

t=J Constltuinte TELMO KIR;;oR------- --------.----J tT--;~~r,'0=:J

u r banos não possuem se rv vço <..le prevenção e combate a l.ncênd1.os
1

busca e salvamento de peSSOJS em .sinl.btros e acidenLe5
1

bom co

mo o atond1mcnto de outros ~erviço& de prevenç~o, rrotcç~ol 01n

casos do intlnday6es, dcsabll"Cf·tos l cat~Rtrofes c Gnl~nlldQdcs D~

bl1cas l que quando ocorrPln nC3tes munlcfDlo~, [~CJ1M0rlt(~ r('dlln~am
em panLCo na população, cuusado p0lo sentlmento de desproteção

em relação a segurança d~ pessoa e de s~us bens.

agruparne-nLos

MenDa de 5~ dos rnun~cípios brasileiros possuem

de Bombeiros.

Isto sign1fica diznr que ma1S de 95~ dos

Corpo JUSTIFICAr.ÃO

O atual Código Ele~toral prevê, no seu art~go 69 parágrafo I, i!!.

c~so b, o limite de setenta anos para? voto obr1gatór1o. cons1der~

mos que cs t o Larru.t.e , )5. fixado, é bem mais conda.zent.e com a real~dade.

Apesar do uu .:onto da expcct.a t xva de v i.da no país, torna~se cada vez

ma~s l.ncôrnouo o deslocamento dos ~dosos nos centros urbuDos, e princi

palmente no ,nter~or do nais, para os loca~s de votação devendo ser

de~xadol n cr~tcr10 dos mesmos, comparecer ou não à volação a partir

dos 70 ano-, .

Sul

rrc;ISSI1D DA OH;A~~';:~~~~~~~:/;~~;;~~;IA E GARANTIA DAS INSTI-J C;;'~~7ã7J
7 .It!IÇ.QEL_ - ------------- ;E"tC/JU'STlf\e"çio---

Exempliflcdndo: A Rcp~bllca F0deral dcl Alcmonlla COrR uma

área equlvalcnte mBl.S ou menos n elo Cstado do R10 Grunde do

e com uma POPUlilÇ~O de 60 m11h5D~ de hclbltdn1eb p05S1l~ al)ro~1rnadn

mente 1\.200 Corpos de Romb01ros.

o Bt'd'f1.1 c om SUél t mo ns.a iÍrPD E' c o:n ] 30 m t ll-Jões de he b i >

tan t e s tem apro-c r rnndurnento 250 Corpos dr- r.o-nboa r o s .

EMENDA 450013-0li) ------- AUTORLm-PUTADO JDi'T:::.J...:Nc:.Ac:.:.TIlc:.L=- - ---'
tJ;"ARTlOO~

PMDB-GD

Es Le enorme d o s p t-o po r q Eo vc r t r r cn-c s c LlImbéPl 001 ce Laçâo

a ou t.r o s países como os Ee t ud o s Un i.do s da /\mérl.Cêl
l

Állbtria
l

Ja

pno, r'rança, unf] m todos os pu 1 :;.,pC:; dr;.} Europa, c alé em relac;'Qo

a !JõÍaes de Amérlca do Su L, como é o Cd~,O do CI.) Le ,

A solu<;âo utl.]1.zada a nível íntcrnacl..onol, que

bl11toU estenuer os beneCíc10S dos scrv~~o5 de bomhe~ros,

bém pura as p€'quenas c méd~as cidCldeh, foi a Cldoção do

de bombe1ros comunitnrios.

:p05S~

t.:lr,-

~"J anteprojeto do rerator da Comí ssão da Dr\)anização Eleit~ral,partldá
r In e Carant i i J'lS Instituições, dê-se no nrtí\)o 11, das Disposições rransitórias, su

pr lmlríos os (.~. nlJs 15, 16, 17 c la, a seguinte redação;

I\rl. 11•• A 15 de novembro de 1988, rcaí.tzar-se-ão eleições gerni~, em to

do Pais, Inc lus íve no Distrito Federal, para todos os níveis, permí t ída.sum desincO!!!

p~lrib'i.lizaç;i(., a reoj.e ição do Prcsid~IlLe da neptJblica e (los Govcrnüdorcs dos 'Esta

dos , coín a P'"' ,u dos eleitos Q 31 de juflciro do ann seguinte.

JUSnFICl\ç1\O

através do Corpo de Dombe~~o$ Ml12tQr, cª

implant~H;ã.o' e (unc~ona.mcJlto do Corvo

NuS pequena e c rnc'idif.lS, (1 t:o:-po \1,.. nO:lI1>CJ tOt> lnCc11

c a onu r..i como "lrgun~7i1ç''30 c i v t 1 co,n d SC'-;l" .u r- con.po-, i (;iío:

Nesta sotucâo , o bOW1) C l r O sm La t o r ll")'-)l1m~rla

menLe estes ~Qrviços, nus capJtnjs ~ grande5 Cl~Ddc~.
I ,"Jtados e Senadores Foram eleitos para funcionar corno Constituintes e,

no tJcsí!ncaq~o ('essa míssão, poderinm dispor tobre a continuidade de seu mandato, a

pós a a labur. ,,",. rJd Car ta t"ngnn: NJo é tranquí Ia, no entanto, a tese de que cstfJO,c,2.

r.o se pretcrx'r-, investidos nessas funções com a durnção prevista na COllstituiç(ío em

v.iqor , que L'.Lá jusLnmente sendo subst í tulda por nova ordem. Não há direito adquiri

rJo contra dL'tlOSição constitucional, sC{Jund~ doutr ínam os melhores autores,

f\ r.ll.lmls.sno ao verr-dtcto popular, no ano seguinte à elabor:1ç.ão e promul

UQçJo da Con~liLui.;ão, torna-se questão de Lrrcpreens íve l moral tdaríe polIt íca.na bu~

C8 de conr í rmnção , pelo povo, do cumprimento da missão recebida, scoundo as lcUi:ti

r;q~ n:-.pi1df~ões GuS eleitores.

flln-

l.n t e ':J t"a 1-

LC'1I COLHO o ade s t.remon t o e' r.l

J. 1\0 De t edo ,

bcrá a regu1umcntaçuo ue
ele I3ombc~ro Comunit<Í.r.lo l

técnlCu do pcssodl.
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Tal medIda caracterizaria verdadeiro refcrendo à Carta que redigiram, m~

lhor que um plebiscito para lhe dar legitimidade, à vista das dificuldades técnicas
para conduzir o processo de ausculta popular.

Acresce considerar que está em dcbate a duração do mandato presidencial,

assim neturalraenta fixado e'I1 quatro anos, dentro de sua condição de transitoriedade

para conduzir o País aos rumos da Democracia.
Pelas mesmas razões, seria injustificável não promover a eleição de Go-

vernadores, escolhidos pelo sistema direto,. é verdade, mas para governar segundo u

ma ordem que será revista, com substancial alteração das condições que ditaram sua
eleição.

r: axiomático que a Nação, ao emergir das brumas do regime de exceção,a~

pire a uma rcnovação em todos os sentidos, desde uma nova Constituição até a esco

lha dos .qua ·\·~o exercer os poderes nela previstos, que, por impedimento ético e pa

ra prevenir a ocorrência de casuismos na sua elaboração, não deveriam,em princípio,

ser os mesmos que ditaram as regras a serem seguidas ou influiram politicamente na

sua adoção, salvo a hipótese de serem reconduzidos pelo voto popular.

Só assim se integra o quadro de mudanças desejadas, para que o País re

torne aos trilhos que o conduzirão ao encontro de seus filhos.

Acrescente-se onde couber:

"Ih t. O Presidente e o Vice-Presidente da Reública serão eleitos

simul tame-n.onte, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no exer

cicio dos d;,reitos políticos, por su~rágio universal e voto direto e secreto,

em todo G País, cento e vinte dias antes do término do período presidencial.

§ 1º Serão observadas, na eleição de que trata este artigo, as se

quírites ncr mas:

a) O processo elietoral obedecerá ao critério de ponderação Federati

va, estabefocrda com base no número de representantes dos cstados, do Distri

to Federal e dos Territór sos no Congresso Nacional;

b) a cada Estadn, o Distrito rederal, d cada Território, execeto ó

de Fernar1"o de Noronha, constituiem, para fins deste artlgo, distntos eleitg,

rais;
c) a cada distrito eleiforal corresponde um número de votos federa ti

vos equivalente ao número de representantes da respectiva urudaoe federada

no Congresso Nacional;

d) em cada dístr.ito eleitoral, determina-se um quociente eleitoral d.!

v.idíndc-se o número de votos apuradas, excluídos os nulos e os em brancos, pe

lo respectivo número de votos f'eoerat rvos , desprezada a Fração se igualou

inrer íor n M2l0, e elevada à urudade Imedratamente sub',c~lJente, se superior;

e) o r-úmero de votos f'ederat ivos do Distrilo Federal é i.gual 80 de Te!.
r í tór í c ;

f) atribuem-se a cada candidato, registrada por partido político, v~

tos Federatavcs , d5..v:'d:'ndo-se c nÚr.J3::'~ de votos, por ele oht ídcs no dl s -

tritu eleitoral, pelo correspondente quociente clcltor21, desprezada a

f'racao ;
g) os votos feoeratlvos remanescentes não atribuídos aos candrdatos

com a aplicação da norma contioa na alínea precedente, serão distribuídos

med5 élnle a observação das seguintes regras:

1)" divide-se o ~úme:-o de volos dados a cada cand!dato pelo número de

votos fedecatavos a ele atr.íbuído , mais um, cabendo ao candidate que ap:'~

sentar 8 mator média um dos votos federatlvos a dfstr.íburr ;

2) rapete-se o prccedamento para a dí st.ríbuíçâo de cada um dos votos

fedr-rat ívcs ;
3) em C3S:' Je empate ~i'ocede-se ~ J:st:-ibuiçfu Jo voto f_derativ~ ao

cand i ddto mais Idoso.
§3º A eleição do Presidente impEcará a do candidato a Vice-Preside!!.

te a ele registrado. 11

JUSTIFICATIVA

candidato roqrstrado por Partido Político e se considera eleí tp o candídato que

obtiver a pref'erêncaa da maioria dos eleitores, constitui uma negação flagrante

do tipo de Es:ado que o Brasil adotou desde a Repúbl;ca - LO red;;:-a,;ão.

Partindo-se do pressuposto de que a atual Assembléia Nacional Cbns 

tituinte continuará: a adotar esse tipo de Estado, urge aperfeiçoar o sistema sim

plista, i.ngênuo e antifederatlvo da eleição para Presidente e Vice-Presidente da

República atualmente e em vigor, por força da Emenda Constitucional nº 25/85.

N a verdade, Federação pressupõe participação ponderada de tc dos os

Estados-Fer'erados ou Estados -Membros na formação da vontade nacional.

Isto porque o Estado Federal é "um Estado que se compõe de um certo

número de Lstados, um Estado de Estados"; assim, "as manifestações políticas que

ocorrem num Estado Feder,al são de duas ordens: as manifestações do proprio Estado

Federal e 83 dos Estados Integrantes" (1). .
Po:' isto, "o Estado Federal é um Estado caracterizado pelo grau ma

is elevado e por uma forma especial de descentralização; compõem-se de coletivi 

dades-membros, os quais ele domina; no entanto, aquelas possuem autonomia consti

tucional e participam da formação da vontade federa.l (2).

E não se poderia dizer que, adotando-se a atual forma de eleição, os

Estados- fl,embros de densidade eleitoral menor estaríam participando da formação

da vontade nacional, na escolha do Presidente da República denominada de Federat.!

. va do Brasil.
Reall'lente: levantamento efetuado pelo Tribunal Superior Eleitoral

referente ao 2º trimestre de 1985, dá conta da existência, no Brasil de entêo

de 60.123.785 eleitores.
Pelo processo da eleição direta previsto na Constituição em vrqor

o eleitorado dos Estados de São Paulo, Mlnas Gerais, Rio de Jafleiro e Rio Grande

do Sul somaria 31.423.943 votos, suficiente, portanto para eleger o Presidente,

não importando o resultado obtido pelos candidatos nas outras urridadc d3 federa 

ção.

Se considerarmos a existência, no País, de 26 unidades

não se pode dizer que há federação em um processo eleitoral el" que a

04 dessas untdades pode prevalecer sobre os outros 22.

E sempre conveniente lembrar que "uma verdadeira Federação nós só t~

remos quando for superada a insólita antinomia, no Governo da Uniao, entre as re.§.

lidades de um Poder Executivo unitário e Ul'l Parlamento FederaEvo. E evidente que

uma federeção que se restringe a considerar o equilibrio entre o Poder Central

e o Poder local é, sob o aspecto conceitual, deficiente, posto que puramente con

ceitual, nf 1 se alçando, assim, a uma dimensão denccrát ica rnteqral , Esse concel
to torna-se, certamente, mais só.l roo e consistenle , quando toma em considera
ção, tanbém, o equilibrio entre os entes federativos. E a passagem do estático

forrr,l para o rliri''llÍC'J e cone-eto" (3).

A presente proposição VIsa Justamente isto: estabelecer um certo

equilibrio de poder entre as unidades federadas, de modo a suprir as extremas

dívers ídades regionais, as múltiplas realidades Ioca ís ; só assim se poderia real

mente Implantar um Federação neste País.

Lição antiga já lembrava que, para a sobrevivência de uma Federação,

é importante que "não haja desigualdades patentes de forças entre vários Estados

contratantes. Eles não podem, é bem verdade, ter uma igualdade exata de recursos.

Em todas as federações havia sempre uma gradação de poder entre os I'lembr.os: uns

serão nczs populosos , r,m:s r.ícos , m:l5..s civilizndos que os outros ... O essencial

é que não deve haver um Estado tão mais poderoso que os outros, .. se existir um

tal estado, e apenas um, ele rns.í st í rá em ser o líder das deliberações em comum, ..

(L.) •

Com o processo eleitoral ora proposto, assegura-se o voto direto, s~

ereto e un i -arsal ; mas se procura conciliar, t.amoém, o respeito à vontade sober.§.

na do povo com o propósito de robustecimento de nosso sistema federativo.

De mais a mars , o voto ponderado ora proposto não é novidade alguma,

pois todas as Repúblicas Federativas modernas o adotam, de uma forma ou de outra

a começar ~ ,'lo exemplo maior de Federação - a dos Estados Unidados da América

que servil. '~inspiraçao para todas as Federações de Estados atualmente existen _
teso

Observa-se que a eleição direta para Presidente da República que a

pela forrm c IqLidó na constitu5..çã'J B.côsile:'ra em vigor, somente é adotada nos
Estados UnHários.

rI eleição djreta para Presiden~e e Vice-Presidente da República

assim entendida cemo aquele sistema eleitoral em que cada eleitor vota u, um

A const.ítuição Francesa de 1958 após declarar ser aquele

"rurna Repúb 1 'r-a ind.J.visivel" (a:-t.29), prevê a e!e':ção do Presidente da

ca por meio Ôl sufrágio uni versal e direto" (art. 6º).

Estado

R:lpúbl.!
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.---------TEXTO/JUSTIFIC;r,ÇÃO----------------,

Dê-se a seguinte redação ao art.16 e ext ínqüa-se o
Art.17:

Justificativa - Iô indispensável, quero entender, conva
lidar e rati ficar na sua duração todos os mandatos ele
tivos.

QjPARTIDO

UPFL-MS

Entendo que o sistema orooorcronal é mais adequa
do nas Eleições do Legislativo.

\

Justificativa -

ArL16 - Ficam convalidados e rati ficados em sua dura

ção os atuais mandatos de Senador, Deputado Federal, D~

putado Estadual, Governador e Vice, Prefeito e Vice, sa.!,

vo a exceção de que trata o Artigo anterior.

~ PLENARIl)/COI'USsÃo/suaco....lssÃO-----------r(l

~~ÁO l:>"l Oe.:;;. G.l.ed.ce<K., Pr'l<.f-. G- C'T1%? ::P.};f-;+-V,(~~

\

EMENDA 450017·2
CT" DEPUTADO SAULO QUE;~'OZ---------------J

EMENDA 450018-1tToiEPuTADOSÃÜCO-~ .,'''--------- ----------]

L _
No entanto, a Constituição da República Italiana de 1984, que não

adota expressamente o tipo federal de Estado, mas "reconhece e promove as autono
mias locais" (art. 52) já não adota o processo da eleição simplesmente direta.

Pelo contrário estabelece:
"Art. 83 - O pres ídenteda República é eleito pelo

par lamento em sessão conjunto dos seus membros

Participam da eleição três delegados para cada re
gião, eleitos pelo Conselho Regional de forma a

ter assegurada a representação das minorias."

Já a constituição peruana de 1979, após consagrar aquele Estado como

de governo umtário (art. 79), estabelece que o Presidente da República é eleito

"por sufrágio direto". (art. 2011).

No entanto, a Constituição da República Federal da Alemanha de 1949

que próclenia aquele Estado como "federal, democrático e social" (art. 20) estabe
lece que " o Presidente Federal é eleito sém prévio debate pela Assembléia Federal

(art. 54).

Pretende-se, portanto, com a presente proposição, a implantação de
prãncípíos que já vigoram em relação à eleição dos membros do congresso Nacaonal.

e cuja adoção, para a eleição dos mais elevados cargos da União, Presidente e
Vice Presidente da República, redundará no fortalecimento dos Estados, territórios

e Distrito Federal; e, consequentemente, do municipio federativo, básico na organ,!.

zação do Estado Brasileiro.

Aparece aqui, claramente, como pr.lncãpão ligado ao federalismo, o da

eleição do Presidente da República por colégio eleitoral representativo da federa

ção, e não simplesmente como mandatário imediato da maioria dos eleitores.

Outro exemplo nos vem da vizinha Argentina, cuja redemocratização in~

pirou-nos recentemente. Sua constituição de 1853, proclama que a Nação Argentina

adota para seu governo a forma representativa republicana federal (art. 12); no

entanto de eleitores, igual ao duplo do total de deputados e senadores que a capi

tal a cada uma das Províncias (Estados-Membros) poderá enviar ao Concgresso (art.

81) .

EMENDA 450015-6
f:J DEPUTADO SAIJI O QIIEIRD7 J ~"AIlT'OC;J

PFL - MS

----------------- rex ..."/J'STIFIC4ÇÃO----------------,

Acrescente-se o seguinte Arhgo ao Capítulo "Dos Parti
dos Politicos" :

7 -------- -------- - TE.IllO/J,;<,TlflCAÇio _
Art. Não poderá concorrer a cargos eletivos por período

de 4 anos, quem no exercício de mandato, mudar de

partido, salvo se para part.ícroar na fundação de
um novo Partido.

I\rt.!J!- Dê-se a seguinte redação.

O Prefeito será eleito até noventa dias antes do

término do mandato de seu antecessor, para mand.§.
to de quatro anos, em eleição de turno úruco.

Justificativa -

Talvez não fosse o caso, pelas próprias caracte

rísticas da Eleição para Prefeito a exigência de
maioria absoluta.

!

Justificativa -

\ Há de se estabelcer na Constituição, dispositivo'
que equili hre a re lação entre P'lrtido e os qUE' por

e\e se elegeram.

CO~a sugestão não se agride o direito líquido ao
mandato em curso, mas pune-se ao impedir a D2r=t:!.

va de outro mandato subsequente.

Depois não se-impediria a mudança de partido e a
manutenção íntegra da elegibilidade, na hipótese '

da renúncia prévia ao mandato em curso.

(

8--" ~._-- "-- -~-- PLf".l."lr)/c ..\l,S:.i~/<; ...'l:~...,55.iO;-- ------- ------- --.

("'Crl.:,~;~(. /,:.j(:~i'é=l é/.:~t-7 ~ ~cJ".v,..i/à)../~(:1-!/2NI",7t'.cJ":lA,r? J
, ------------------- TC"TO!.Jl"IS-,flCAÇio ----,

ty;PARTtOO;]

PFL -MS

p-------------- .-"E";r, ..I"/c:c\l,sS:.O/Sll!JCOl,lISSÃO-------------

:., CI~)'S~}l~ b,.l C\~G- (;LG-dc...~.1J.(., fr'lef- C; C-13I? J:1Á..til-ch<.pc:·S,

- .------------- --- -------- TEXTO/.uS""'F CAÇÃO

I rLll - Dê-se a seguinte redação, ...
Eliminando-se o Parágrafo L1nico.

I\crescente-se o seçumte artigo no Capítulo "Do Sistema
Eleitoral" :

Os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores

serão eieitos pelo sistema orooorcronal com manda
to de 4 (quatro) anos.

ArtQ - Não será admitida a reeleição, para o

mesmo cargo, do Presidente e Vice-Presi

dente da República, dos Governadores e
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Vice-Governadores, dos Prefeitos e Vice

Prefeitos.

Justificativa - Entendo que a matéria de

ve ser consignada no capítulo "Do Sistema

Eleitoral" .
Pessoalmente defendo a inelegibilldade para

os cargos do Poder Executivo.

• TEXTO/Jl,l'lTIFIC/lÇÂ .. ---------

ArL6º - Exclua-se do caout do art , a parte final:

"e tomará posse em lº de janeiro do ano I

subsequente" .

_______ TEXTO/.lúSTIFIC/ÇÃO

Uniformidade de tratamento em relação às
demais eleições, onde não se fixa data da

posse, bem como impedir colisão com arL17

das Disposições Transitórias.

Justificativa -

fl--"''''O :=J
PFL -MS

fl -;''''; J

AUTOR---·-----------~

DEPUIADU SAUlU QUEIROzL- --------..:--.---- PLCHAqIO/COIolISSÃOfSU(;COMISSÃO-----~----d--.~

.......

EMENDA 450020-2
t=

Dê-se a seguinte redação ao arL14º:

DEPUTADO SAULO QUEIROZ
Art. - O disposto no Parágrafo lº do ArL12º só se apli

cará a partir da próxima eleição para a Câmara dos

Deputados.

EMENDA 480024-5
tJ tJ!i"n"o~• PFL - MS

Justificativa -
-------TEXTO/J,'STIFICAÇÃO--- -,

Não há objetivo de mudar o espfr í tc da Lei, mas

apenas de adequar a redação visto que no parágrafo

referido não há ação direta sobre Senadores e Dep.L:!.

tados, mas sobre os Partidos.

EMENDA 450021-1tJ DEPUTADO SA~IROZ '"'''--------------~ rr;ARTIOO~

I MS

I --l,º - Dê-se a seguinte redação ao § 22 e inclua-se o § 3º:

São exigidos como condição de elegibilidade afilia 

ção a ~a:tido pol~tico e o domicílio Eleitoral na ciE.
cunscriçffiío por prazo mínimo de 270 dias da data da re

alização das eleições.

§ 32 - Aos militares de que trata o § 12 somente se '

exigirá filiação partidária como condição de Registro

de Candidatura.

--- TEXTO/JIJSTlFt:;"'çÃO _
,J,J.;tificativa -

~rt.122 - Exclua-se o parágrafo 2º - 1- Parece-me que o prazo de 270 dias adequar-se-ia m.':.

lhor ao interesse de proteger os Partidos Políti 

coso

Justificativa -

Entendo que o parágrafo 2º abre perspectiva

de tornar inócuo O Parágrafo lº. visto que'

se a lei admitir a preservação do mandato '
não ná porque impor a restrição nele conta

da.

2- Se mantida a restrição à filiação partidária de

militares (arL38) é natural excepcí.onar , no caso,

a exigência de filiação como condição de elegibil~

dade.

JUSTIFICATIVA

nos casos do art.

E GARAN

do art 22 ... lI

- i~() art. 26,. suprima-se a expressão n

20" íteI 1 ..... 11 e subs t í t.ua-ese , na segunda parte do mesmo artigo, a

expreSS~,lOn .. .. ..do mesmo artigo ...... 11 por 11

A proposta é apenas para corrigir equívoco e ficar ada~

ta~a ã- ~rOrosta8 já feitas.

TIlLP..bJL.I.N~o:L:I!.-qJ.k~§ TEXTO/JuSTlncAçÃo------------------,

EMENDA 450025-3
~Constituintp;_V;~~~A~L=D=O=_B~A--=R~;~~~;=~=_ _

o interesse é tratamento uni forme quando a elei

ção é feita em 2 turnos.

A exceção contemplada levando em conta o número

de eleitores é critério subjetivo.

Justificativa -

----------TEXTO/JtJSTIFu:AÇÃO _

ArL82 - Exclua-se a parte final do caput :

"Quando se tratar de municípios de mais de cem

mil hab1tantes" .

EMENDA 480022-9
t= .DEPUtADO 7AULO QUEIROZ
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t:-CO~1J~:'~f\O D"-9f1Gt~,~?ç.~o'~~;~~;;\~:~':;;;~;~~~--;-~f\rWJTJA~S--~N~!n~J- l:---;''':-;- ]
ÇDE!, • TEXTO/JUSTIFlCAÇii.C. • -- TEXTO!,JUSTIFIC.lÇÃO-------------------,

EMENDA 450028-8
t: Consti tuin I :--;;~!V.:.:.:A=L=D.:O~B:.:AR=~=_"~=_°s=_·A=- ~

---- PLEIU;:;IO/cOlol.SsÃo/sUacO\l.s3io-------------,

[JCOMISSÃO Df, ~IIGANIZÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA

DAS INSTI'.rtr r;ÕES.o ..

- -:J
EMENDA 450026-1
t:=;H?!lTll~~E VTVI\l.DO BAR_=[J::::JS~A~ _

Emeada ao parecer do relator Subst "_, ua-se a parte final do art. 29: "previstas nas sessões

- Oê-se ao artigo 24 a seguinte redação:
I e "1 -"por IJ .... decorrentes do Estado de sítio".

JUSTIFICATIVA

" art. 24 - (I decretação do Estado de Sítio pelo Prcsrdente da República

no intervalo das sessões leglslaliva's implicará na automáti

ca convocação d:J Congresso Nacional para del Iherar sobre o

Ato do Presidente da Re'lúlblca."

~1 reJt3çào ~r0.t>osta é mais específica e JTd~ 3 precisa.

JUSTIFICATIVA

A convocação do Congresso deverá ser automáti ca na híoõtesc d":, decre

ta~',io do Estado de Sítio quando o Congresso não esteja funcionando.

EMENDA 450029-6
PJCQnstituinte VIVALDO BARBOSA

tJ COMISSÃO )21\ ORGANZA ÃO ELEITORAL PAR'rIDiiRIA E GARAN-

lA-DAS-LNSUTUIÇÕES tEXTO/,JuSlIFICAÇÃO _

CATIVAJUSTIFI

artlYOs 31 e 32.

SlIprima-se a Sessão 111 do an t e pro j e t o , correspondente aos

E. GARAN-

.EXTO/JU.STlfIC..Çi.O------------------,

----_ Pl,.EN.Io.lllO/CO"'ISsIo/St.aCO""ISS~O------------'

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,PARTIDÁRIA

TIA DAS INSTITUIÇÕES.

EMENDA 450027-0LJ -_AUTOil

C Cons s t a t ua n t e VIVALDO BARBOSA

EMENJlf, AO PARECER DO RELATOR

Não'e da tradição dos textos constitucionais a referên-

l}h-se ao art, 33 a segu1nte redaç~o e suprima-se o art. 34.

e dr' nç~o administrativa.

nrt. 12 - As F~~ças Armadas são instituições republlca

nas, llnc..ionals, permanentes e regulares. Destinam-se à defesa

da p'~"'J.-ia em guerrd externa, das frontelras ne c i one a s , da ln

tj'rlc.\õlll€' do t e r r i t ó r i o , da independência e da sobexan i e do Pa

ís, ,Irn . poderes cons t í t uc aone r s , das 'l e a s e das Lrrs t i t ua çõ e s

e <.ld ( ldddf1nia. são comanôade s pe Lo Pre s adcn t e da RepúblIca.

Corl~l lLtJem-se, essenclalmente, pela Marinha, Pelo Rx~rclto e

peln Aeronáutlca. são organizaãas na forma da le1, com base

na h tf'rilrquia f> d a ac i p Láne , Atuarão, nos casos pre v a s t o s em

Le i <.' 1I(~8ta cons t i tu í ção , med ae n t e ornem direta do Presldente

da RI'Plíbl1.cfl.

}2 Ao Presldente da Rl?púb11ca compete exclusivÊ

mentp a nomeaçilo e a promoção de oficiais'

das Forças Armadas.

2~ - Os lnt~grantes da Forças Armadas, ~m qual

quer nível g07.am de todos os dirPltos confe

r i do s il todos os c i d-id-ios , t r-m os mesmos (1,g

veres elos eo r v ador o s ptlbllcOS a Lóm dos cluqu.f:

lcs pr6prlOS do corporaç~o a que pertCJlçdTn.

Em consequéncia, o Conselho de Segurança Nacional não

deve subsistir nosso texto constitucional.

EMENDA 450030-0
r=---;r:I-I!I~D:lVIVALDO BA~;~~;--- U~~·"'o~

tFMl~SAO DA Of( "~;~;;ç;o'~~~';;~;;~:o~;";~O;;~~IA EGARANTIA D~S IN3TITU tFC;~fl±J
ri ,

r
--E:~~~~' ~:;. l-:':~'~:=---- -"no"",,,",,.,'o

- Suo .o-se.no art íço 25,8 segulnt~ expressão: " ... com fundamento no item I

- do :;rtigo -2º ..." .
I JUSTIFICATIVA

l' nrooosta visa apenas tornar mais qenérica a dí snosIção

do :;rUgr

I... • _

7\ ~le[lnlção das Po r ç.i s 1\nn~dil:s como an s t i t u a çó as repu-

( , ,
(, preciso, tf'llllhém, n e s oqu r-or- Ih} Pr('~·ldenLe di) Replíbll R

------ PLENARIO/coJ,lISSÃO!suBcolollssio--------__--,

'" ORGANT7.AÇÃO t:I,RTTORA{" PARTIDÁRIA E GARJ
.,'l'i"i'ü'CçõJ.:s

- -- ----- ----- TUTO!,JUSTlFICAÇÃO------ -',

[:J
l COMISSÃO

'J'IA DAS

e'3La

pJ"nvimento dos cargos do oflClnltlto,como forma de asse-

. IdS é necessár~o: fuce aos debnLes quP envolveram

1ft. "Ir'

bf

CJ I l~,) elo supr e.no comenoo •

I~' oportuno a r ndei cr- t.nbeLocc r que, os i n t cgrantc& das 1 art~ 23, substitua-se a expressão "decreto" por a "Lei ll

01':: "r mada s são c i dadjio s b rn s i Le r r o s , a o s, qun i s se confe-

i o ua t ' .. dlreItos.

. -J

e acr- -cenr.e-ese após a "paLavr a IIsuspensou, " e as áreas abrangi

das.. e suprima-se a parte final: " e as'areas por elas abra.!!.

gida,
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f\ leglslação eleltoral não deve ser modlf~cada, eoroo tem

frequen l_I -tucn te ocorr i.do , nas proxl.lnJ.dades dos p Le a tos, ao sabor

das Cal., .n êncaas do poder. Deve ser assegurado um mínimo de

e s t abaLt '...·de ..

JUSTIFICAÇÃOJUS T I F I C A T I V A

Tendo o Poder de decretar o Estado de Sítio do Con

gres~~, l':...c í.ona r , de conformidade com a tradição constitucional

de cu-v.o democrátíco,é a lei e não o decreto que o instituciona

liza.l -----'
----- PLEHAJlIO/COI,11"io/sU8COlolISSÃO

prpsPARTIDO~
PSB/RJ

---------TEXTO!JUSTIF1CAÇÃO- -,

rotCcnussao a<i-Ofganrzaçâ6"'~fg,"L~'j!ã!':°'f'.ill:lêlãriae Garantia
C-gas Instl.t.!Jlt::oe,""'S J

EMENDA 450034-2
l~C Constitull'[-C JAMIL HADDAD

COMISSÃO ~A ORGANIZAÇÃOELEITOR~~PARTIDÁRIA E GARAN-

TIA DAS ~tL~TITUIÇÕES n;XTo/JuSTIFICAÇÃO-------------------,

EMENDA 450032-6
f: Constituint~ VIVALDO BARBOSA

f:
Emenda_ ( ;upresslva)

'-se nova redação ao art. 22 S ~)rl.ma-se o art .18

Ir Art. 22 - O Congresso Nacional poderá decretar Estado JUSTIFICACÃO

de Sítio nos casos de:

de fatos que evidenciem estar a mesma a irrom-

per;

eVldente que a matérla do texto não se compreende nos

competêncl.a da nobre Comlssão. Daí, a elirnJ.nação pr~Lam í t.esc_
------r::--~-------------.-J

011grave de repercussão nacionalI - comoção

11 - declaração de estado de guerra Ou resposta a

Constituinte JAMIL HADDAD

agressão armada estrangeira;

lI! - situação de grave e imediata ameaça à indepen-

dência da nação e a integridade de seu ~erritQ

rio;

EMENDA 450035-1
f:-

_ PLENA~IO!COI.lI5SÃO!SUilCO ..lssio----__,,___-----____,
Comlss~o da Organlzaçãg Eleitoral, Partldárla e

IV - in~errupção do funcionamen~o regular dos pode-

res públicos constitucionais

Único - Em situações de emergência ou quando o Cog

gresso Nacional não estiver em funcionamento, O Pre

sidente da República poderá decretar Estado de Sítio

e enviar mensagem especial imediatamente ao Congres

so Naciona] relatando os motivos.

JUS T I F I C A T I V A

A decretação do Estado de Sítio é atribuição do Congres-

S(I .c i onaj , segundo a tradição constitucional democrática. A

er -f J p"ctpnde resgatar esta tradição.

Procuram-se elevar outras hipóteses que regenerem a lecre

t. ~ do Estado de Sítio.

n Presidente somente dcc r c t a cé o E5tado de Sítio em cmoj;

gé ,e durante o recesso do Congresso.

r: ----------n:xTO!JllSTIF1CACÃO-----------------,

7 Emendr.~ (aupr-e s s a.v a )

"Sup r t mam-vae os §§ 19 e 29 do art. 12 "

Justlflcução

A representação partldária,nas Casas do Parlamento, nao pode

f a ca r sUJl'l.l a ao êxa co e Le a t o r a L do s aq ronu açóes , Os sucessos e

os a.nsuc.ca sos se alternam. Defendemos a liberdade na organização

dos partidos e essa llberdade está consagrada no caput do art.12.

Ass Lr r, por que, loqo em begul.da, nos parágrafos, a nve s t a r contra

a v i da par:: lc1árl.a 1 supr í nu rido ã. agreml.i:.1çdO a representação obtl.

da através do voto popular ?

A emenda pretende sanar a l.ncongruêncl.a e garantl.r o dl.rel.to

das rn1.norJas elel.toraJ.s.

"' .. ' . , ",_,o .,. 'C'_

" I ~ "~ _ 1... Pi.) t I

, ;--- ---- - --_._- --._-

0- -"'A'TI"'~- - I

1- r-sr !I- _

! .. " :, n::;

11-. í 1 ..1 r I ( r , i ,

1- r r vr Lv o

"c d.' 1f:; 1 I.

1\ Cr> 1'", i J , fl:: (~;'(l

i 1.. I~~(')
I ",., J..Jc;]t •

L _. "_

I
I
!

- r; vedado le'llslar sobre elelçõc3 no ['eríodo de

__________ TUTCl!JU5T1FI(;O\C:i.O ~--- ---------------

'I(}I à sua rCul11'(]r;3.o."

I' .1_.

1 ' ·lu.:t-;:;e onde conv .er:

um ano

Emenda (. i c l va)

EMENDA 450033-4(J Constl.tUJ 1;;.-:~~;;:;;;~ToR-------- ----- ---~
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--------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-----------------,

EMENDA 480037-7
t: Constltuinte JAMIL HADDAD

---------TE)(TO!JUSTlfICAÇÃO------------------,

[5MENDA 48_º_º4..:::..0-...:..7_ '"'00- _

c= Franc~s~o Àmaral

----- PLfNARIO/cOIolISs;.O!SuacowlssÃO-----------,

~missão da IJ r q , E_lei toral, Partidária e Garantias das
Insti tu í çõe.,

Emenda (~;upressJ.va)

SuprJ.ma-S8, no texto do art. 15, o segundo período assJ.m con

cebido: "É facultado aos Prefeltos eleltos em 1988 a reeleJ.ção nas

condl.ções que a le1. estabelecer ll
•

Dê-R'" "O 'trt. 16 do substitutivo 'I crcvadc

pela C, 'l;são da Organização Eleitoral, Partidária e Garantias

das In ,-tuições, a seguinte redação:

JustlfJ.cação

- O princípio salutar é o da renovação. Nenhuma reeleição deve

ser adm~t Lda com relação às chefJ.as dos Executl.Vos. O ma15 estr~

nho é quc o anteproJeto acena com essa possibllldade apenas em fa

vor dos Prefeltos eleltos em 1988.

Os comandos ~nter~oranos são múlt1plos e os Estados apresen

tam valores em quantldade. Quem vive no palco da política e Jâ se

acostumou ao embate das urnas e às campanhas eleitorais conhece

de sobra, as mazelas pelas quals o oflcialismo é responsável. Na

sustentação dos seus preferldos, empenham-se, exageradamente, os

ocupantes das chefias dos ExecutlvoS, tudo fazendo para vê-los Vl

torl0S0S.

ASS1ID, é eVldente que, posslbill.tar a reelelyão estlIDularla,

desde logo, o candidato, no cargo, a valer-se de dlstrlbuição de

regallas e benesses que o poder lhe proporc~ona.

/" --- -I

r
---~~:~'-'~;:: c1 J t~~~- - --"'-,,""'''' ' '',',----- ---------I,

Acrc~,ccnte-·s~ ao § 10 do a~t. 20 ~ s0gulnLc express&o:

I unem vOLaG<;l 101 compLcnorrce-r '", I
i
I,

q~~~tlf:c~,';;'2 I

A C'xtcnS~tO di' vedação te:,l a LUiJ r ~..<:·~IG de nc-r , A J 01. complc:nc:)

tnr est=i, V1.H de. rec;ra, JrrtJ.mêrmc.n..:.{~ ]i.<I2d.:: :i COnsL1.i:ul.ç:lO, que I

PelO r a.ro , ..JcJa àc:pcnCc J?arc;, L17:r Ul.l p~rl.:ci.~u [;r~U aj.La crivc l . t
/~ I j

------- -------- -----,,<---- - --------- ----- -------------------

tlArt. 16 - S~o eleg1vc2s naI:} 03 I!l~3mOg

Cr\ ....·~".:~-:t po!.' doa s !r:a:':"'fl::-!.~o5 co~s~cut~VOSt o Pre~nd.e:l

t~ ~ n Vice-Pr~sJ..d9nt'1 dq RepJlblicn, os f}overn':ldo -

,
l):.-t,J..'q,]'!:-J.fo .i.i i c o - P:trq ("on<"or!'~.L·"'w a

!·~~:..: ..ção, O::J ocup.'\~+~.s d oa C"l1.~:S~3 de qu e tra~a e~

t!' --: :~go ~.e\"~:::-~i,.J r"':".!":~:.~r 6 (3~:'S) :!~3~;:) an t es do

17I"_\Ç\O

de :;n~ ~.1'J a de Pre:'c1.to ~ "1J.~e-Prefe~to.

N~ verd~à~1 em todos O~ pnises de tradi

Ç~!O ~ -,·iH:)} ;.1ad~:nente j.u;::lOcrátl.ca, ~ pera1.t~d.B. a reele1.ção 'los

o cu m ·.~s de car-goa ~x"cutiVOSf senão ex~"np::!.o d03 mais elo

q'(.[9.-; - •• O~ .....;gt":ld')~ I'rrt â o s d':f -":n;T:'C"::t.

É mais do que r~zoável, por conse5~2nte,

"'P.J ~ cxto conot r ~u.~ i onaI uej:t J.nserid9. a pn:33ibj l~dad-!'

il"!. _P . ;";.'::1 dos oxer~e'n.t'3n 'ia ~:1.!!'g03 eXecut~YOStnaq esferas _

fej- _, f'.'1~'J.dlJ.al e :::"·1:t1.C~p"\1, po""" um período con:.:\!'~~ut1.VO. P.?:

:-1 ~ ..... -:31.~Ot os r:!..1:l1·lt:~!·:.os '1e-,·erào r~nun~lar ao _respeotivo

!'l!.~ ~".",., ~~1. ~ meae s antes do pl~J.t o ,

Po~ tais ~azoeSt esperam?o q~le a inJ.cia

t ......., '\ ..~.\.._q n te'!' "=icol"'j zaentn ,

EMENDA AO PARECER 00 RELATOR:

C ....II.TIDO--]

por

m------------ PLf'-t.mo/rcll..I.!i'Ão/~UIlC.:lMlo: ..ÂO- --,

LG}:JJ.s~Nl OQ ..QfiG!)t:JIZliCOO-ELEl.If.lili\L..-CilIlUDJ1!il1LLGIMlLllirlliLMS...lliSIl.i
TUICOf-S -
--------- nXTe/JUSTII"IC.. ÇÃC- .....

EMENDA 480041-5
~lLLlial~~~~IJJS - AUJO~-- ~

-Acrescente-se àrtigo à Seção lII, renumerando-se os demais:

"Art. ;)]. O doc r c t.o do c:..~tL.tl') do :.-~tlO a nc i co râ sue l:·....U:"-.1ç.5'o,

as nozu-as ll(·L:cGGfirJ.."~ i:t oxccuç.io , fi:'> g.:ir,'1nljar-; cunst.Jt:pC1C',:~1;:"; c~

jo c ...:.~.rcr c I o f1.c::.r:i S-...:l~~Jun:;(l, o \Jxccl.I.Lo) c1.:t.G merl J J":'h ("-;-Pl_ 1; I r.:.~

e iJC.. :irea~, l ..or "lu!.. hbr2nqJ.dr.l::"".. " Art. 33 - Nenhu118 bsse militar estrangeira poderá ser instalada no territá _

rio brasileiro, mesno que seja nsra .fins oa::íficoS4 ft

JUSTIFICATIVA

PrJ)-ccc-:ft.:.!, cura a Vêlll ..l c.c.:vJ.tJa, c;:uc (~ rcdw;3.o

teJ-ívcl.
J--

---------. -- - ------.--- .. :.: i------·- -----

A soberania da Nação deve ser um primado que enseje a segurança necessária a

quaí squsr segmento; da socíedsda.
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EMENDA 450042-3
f: Deputado FELIPE MENDES

___________ Pl.ENARIO/COI.lISSÃO/SU!l"ONI!lSÃO-

~com. do? Org. Eleitoral, Part1dária e Garantia das.Instituiçôes

I JUSTIrI CIIÇAO

Cé uma hipótese evidente em sí, que fal1..ou, talves por esquecimento.

Acrescente-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

Art. É de quatro anos o mandato do Presidente da República, Go

vernador de Estado ou Território e de Prefeito Municipal, permitida a reele~

ção.

t: '-~'~~'o,~
tr~;~'~ -~,;]

Justificação:

A idéia de reeleição, no Brasil, tem sido rejeitada sob a aleg2-

ção de que o mandatário pode usar a máquina administrativa em benefício pr~

pri.o.·
Com o aperfeiçoamento do regime democrático, isso não ocorrerá.

A reeleição, ou não, será uma decisão que ao povo caberá tomar. Para tanto, o

prazo ideal de mandato é de quatro anos, não muito longo se o Governo for ruim,

mas curto se o Governo for bom, conforme o julgamento popular.

8 prazo de quatro anos é também conveniente para que ocorra a sª,.

multaneidade das eleições majoritánas.

~NQ~.~~QQ1~--L__.,u,," __ -.----.. --. - ...... -.- . '--J
p:r .Çs~B1.U!!)l1) . .. _

-----._---------------------- -Tl),TO/Jtl:;T1~IC"çii(-.----- __ -_-..-- - ----

ADITIVA----

Adicionar nas disposições transitórias que além do Prefeito e Vereadôres eleitos

em 15/11/82 expira também em 31/12/88 o mandaLo dos pref'e rtos e vereadores elei
tos em 15/11/85 das Capitais, etc ...

JUSTIFICAÇ~

A eleição conjunta de todos os prefeat.os e vereadores é fundamental para que a

força das Capataí s não Lransforme as suas eleições numa espécie de segunda erer

ção para Governador. Na eleição de 1985 esLava claro o carater complementar.

._--_._------------ --------_.

--- TtllTo/Jl.ST IIC.\t;ÁO

rr---~;VA: Art. 6Q § 1Q

I
Adícaonar a exclusão dos votos em branco, além dos votos nulos para cálculo da

"maIorIa absoluta"

l
JUSTIFICAÇAO

.. "0'" mais d OCO o voto nulo, o voto em '''00' 0"'''''' a drspos íçã do eIerLor I
não enterferir no prQcesso, delegando a sua deCIsão.

___ ._~ ~__...:__• lr.'(T()/Ju<;TlrlcAçÃO _

~~~C~\~!. _-º-~?_~i:~~2~!i:~I';'<;

SU'lSl 1 t ui r o tr-rct-Lro m t rpo (1"(' í rnt a cio serviço m}] 1 1...11 par

rJllJg:> X. O ~t>]VlÇO rníLi t.ar é C'~l:']urtôrlOlnos ternos d~ le).C1Il LlI!..o de 9 I~Jll

lCljl'~. ~tl~l obi J~l~lOOS ri prcst ação dos scrvrços rcqur-rrdos p.» ti a defes,' (1" P,;l i 1G.

§H? r a~seg.lrr-(fo o dí rcí to d::- alt'(,-lr Inpcrat rvo de con:« 1[11:').1 paj;:::

('>·.ili1jr-~r da c~.n:io:oç~c do r.ervn, o míLí t.ar pleno.Nesle' caso o c>elC'ícHl cfL'st..., d1r2J

Lo ilfp:k: a SC'U t i Lulnr a real rzaçãn de pr csLação civil üJ tt~lndli\'a c c.n caso de
n..,"'>l! li à Plcst<I'Ç-Zw de serviços C~3 "POIO.

§?fl. A lC'i CSt.;:IUC) c'ccrf" ClI :Clr,p~1 de paz , a rn C!.l;:lÇ 50 cl~ ~Cl vlç.W:, c.iv i s

(L:> Int ci cssc nt 1('i O.,31 con-e al ternat i vn éiJ scrví ço milli.ar,dcfln.ind<J as suss c~noi-

Ç'll:'~. §3t1.0s que forem cOf1sid:;:Tdos inaptos para D $~lV)ÇO nu l i t.ar ,p:;~t2-

r~lo servrço em t ai ef'as c.:r' aporo ou c,n pr(~.ltçã() (')\111 al tcr ro t ívn éiCi:'q.1t.1Ud fi 5 '~i

si!u::ç-tio. §4º. Ncnhtt':1 cidiJd~io pQ~1Crb ser pi r-judí cauo no seu eOjU'cg0 c b..-'lI:.'fí-

cios soca aí s corrcrat osrm ví r tudce da plí.~ldÇ~O de servrço un l í t.ar ou c-ivil õl-
LeInat.ívo ,

.11l511rl ('I\ll_~:.

O sC'lviço U P6l1)ü,C:n nosso cnlC'ndlmcnLo1é basic-;]mcntc,m:ts nJD ap('n~!it

11113 t ai cra IlliJita1'.C[óp a êJe lnlcgr<:'l W Juvcniude,hJr;'cn~~ e mulJwJt!sJf1a COIJJí]f!:'pn

são de nossos prob.lcmas (' nó "cs t.ím.rl o d3 buscrn so.luçõcs ,

C nest c scntirío que pJ 0PDil':J5 o SC] V1C;O c:n t aref'as civis,ffi:'S11D Q,J~ subor

diciin.ldJS ri convocaçào míl It ar ,« iJnplj~lmo~. o Ir-que de n>cluUíveis,pnlent1.:r~do os ca

SOro pnrtiC'u]llJC't"nus ubstn vt-nda-os spguldo as ('nraclcrí~.lj(,n~. c~;pcciai5,s~,laJn fí
slC;I$ ou dc' con~,cjên~iD.

~ND~_~~ºº~7.-:4 ".,,' . ~
P= _ ('fSA'l MA.~Ic..I\:..... ~J

r-- -- -- ----.--.----- Tc.'(ro/.tusnrlCAçAl) _

1~.1 "l:,:~:__~ .~l i ~.!n:?:J.i'.:__~! !_!~!-(arL. 22)

Jn::luir no [I)"\[ :']'0 dll]Çl"I'i"~S IlCOIJ~ljl!S:"'D 11.... :.:iu;-',Jl ..

.cuja d; C15~O dever fÍ 0:':01'1 cr cc ,I qtJ,lrlliTl du (I~I)~; :'I:'rç(l~, (I:.' ~l ..,''; r t' ;1'1'os,
no ca~.()'d~:ll.

A ÇJr2vi t1 ..dC' .d~ uu c:.t :'0:1 de s í II o n-o p.:'J_'! J:' Ler ("('~).} ] r-

gi lir,1-'y5J 111'3 pcq lCn:1 c;J~"H..ld:,d' d2 con.j: ~'~,~,) stas q.'-',r:: - :i.[,,7~·':5 q ia . ~,q..1 '1 ,;'.'d.:

riam cventualrnentr- est.ar prcs- rlt:>s,Sc~ o J JSCO etc 1011Ir!: f1:~U1] c insusLl:f1t~'\_"'1 à
doe) são .

EMENDA 450045-8tJ Cf5AR I~~';~----- -- --------] tr;~;"·'o__O]

[J COMISSnü IV (Sub: do ;;;;:;::o;~::~S~:~~~';SÃO------.-------J 89;;~A -4rz~

r
ADITIVA

Adicionar as condIções

mais votados desistir,
"o',i~, ~":~=::":m" "ip"o~ ~ q=""" d~J
o que, pela ordem permiLuia a disputa dos demais. 5 I

EMENDA 450048-2
~~-==~__;~~~:;;:J-~---- __ .'
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PLr.UAtllO/COJ,fIS$':o/Sl,DCO",ISS;;'O

~ CCDM, DA DRGANIZAÇAO .El.EITORAI , PARI.....Jl.. GAR.

Novo texto:

IlApurar anf'rações pcnai s pi.ajudi c rai s aos sorviços fcd ..n a cs c inlrrêsscs

juridlcos oa lInitiJ."

o texto pernute a intcrprclnçdo (.1:1 i ct orno da pal Ic in pnl í t rca.r-om L21S

atríbuíçõcs 1 q.ie pocerram ínclusi ve rCCOIlS L) tU1T característ icas d:! Ul1 [S L:J(I,J n50

d:=in.JCIÚllC:J.

. J
EMENDA 450049-1
0-~--- - ----.--- ---~--- AUTOR---------------L__ CESA" MUII ---]

p . --- rf:XTC'!JUSTITICAÇÃO-- -------------------

NA S~CfI().:_l2 I..'i~~·~_l~_..':~~Tl(l·

}f1:')UJl co fiflal o ~!.·gJintl' art í ço:

arLig':l X. fI d:clêil~ç.:-o d,):, esLf'do~> dr- alallil:.:'(cI~fl'sa) (> (i.' silJo,C!m r:','hu'TI

caso pode dtlnç~llr o di ro í t o n vlda,~1 lnl('~Jrlo~rJ~1 e Jd:':l~lcJJcJc' I)(·~·"'.l "".!~s,a ..z,::} re

lro~JtJvicJ.Jd.J d:! lCl CJlminal,o dli'f'llo de d~rcsa c a JibertJad-1 d~ r(Jn~cl[""~l': e

lclígião"

JlI~..rJ~~"0\'I\:

Os est.ados C? c>c.!;fo pnq.Jm1~O c~)1..ê r!:~s cf::? de ~e~J n?;'J porj~riio pc. 0'1 L! q.,~ I

sob Qualqu..!1' pret.eo to quanto L 91tv:daclC' Las c.ondJçÕC3,sP aí mj.i a inl("g:-:[.::~::

illtLivld_ml e os di rca tos bi.sico~, de d~rC~,:l e r('ligl~:J.

Tars flli..(l$". n~o s~:) lt!iíl::.~.~.í\,['js P:11 ?lo past cr ior ou rífC~.rIO ju1Çl' r',:~n~:- Ct'"...5

culpados (o qu= deve certzr-oru.c C1c.01fcr),jó (:dC tlLlng.J1o e próm ia pcr~Orl:':lc·_(~~

e diJ aí.í os perrnarcntr-s ,

EMENDA 450050-4
t: ~_=_=-~~_._~ _Ç~S~l;~~;~I-Il- ~ ~=~~=~~~

Inclua-se nas disposrções t ransa í.ór ias em substJtuição a di spos í t.ívcs t.ont.rúrios i

IIrl: 18 O mandato do atual pres ídcní.o da Repúbllca termina em 31/12/88.

O conpronusso da própria Alrança Drmocrát i ca entende que o mandato do Presrdcnt.e da

Ropúbllca , expi i a-se após a prrmulqação da Const i tuição guardando um prazo pruden

te para a orqnru zação do prerto e estamulada uma pr ímeira corncíoênc.ia, no caso as

eleições Mumclpais.
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EMENDA 450052~ 1
t:
<71---------- PLI:UAR10/COMISSÃo/sLnCOl.llssÃO-----------,

tJCçt.lISSIIO DA CRGANIZACAO ELEITeRAL PARTIDAAIA E GARANTIA DAS INSTITUI:

~s.

DAS DISPOSICOES TRANSITCRIAS

EtellA !U'RESSIVA

SUprima-se f)CJ Art. 15, a frase:
''E facultado aos Prefeitos eleitos elIl 1986 a reeleição nas condições

que a lei estabelecer.·

3JSTIFICATlVA

501005 contrários a todas as reele1çtles de IlBld8tos do poder executivo.

EMENDA 450053-9
J Er"P'M'D"B"'-J

LJWL~IEE.DD!EEL1 ~. L..1 -

DAS-~-;;J t: ;m~--J

7:1-.--------------- Tt:Xl0/.lUST''''C.r.''i.O------------------

V-SUBSTITUTIVO

DO SISTEMA ELEITORAL

EMENDA SUBSTITUTIVA:

Dê-se a seguinte redação ao Art. 7D:
_ O Governador de Estado será eleito at~ 90 dias antes do

término do mandato de seu antecessor, salvarguados os parágrafos
lD e 2D do Artigo anterior, para mandato de Quatro anos, e toma
rá posse no dia lD de janeiro do ano susbseQuente.

Mantém-se o parágrafo único.

JUSTIIrICATIVA:

Pretende-se a universalização do prazo de posse dos elei
tos, em todos os níveis, em at~ noventa dias (90) do término do

mandato de seus antecessores.

~NDA 459J!~7__ ,",,, --,
r- RU't taEL._:.::......._----------------'

______.. T[l,TotJUSTlIICMÇt,O-------------------

!.

dos pert1dos poUTllXIS

EJoEN:lA SlBSTI1UTIVA:

~ 8 l!ll9Jlnte redBçlIo 80 § 111 do Art. 12:

§111 _ 5aIente poderlIo COlCOIrer lls ele1ç&ls lI8joritMlas, os Partidos

PolítIcos tfJ8 cooquis~ lllP1bS6l1~ p,r.:porc.ioN!l no respectivo !Úve!.--- l
!l.:.~.~,l (:_d l':!.';:!.!" .~~\~: r~" lJr~!. :lJSTIFICATIVA!

Dar Lítl I,:1\'(I t c \(1 ,,(J t'".('~~'.I, t , :,l <lrtJ~;l

nrt x. f\~, rll;ç.d:, I,JI,.,j!o::; <'O l)u"ril"~ ..J ( I.l/ti ('(.~t~UL J (. í n,'.. :, 1'~:,ol~~l(l r- ti :'0-

1J!'lDllld rll Pê:l1Ç',,1 ~;!.'.l l:ltqJ::)d--r!..' trlr..ll~l .d~ll' qJ.I.I('j ê:lt~i( ,.u.~. p lr. I'l~:~!l:; c on:

Itit.LJC'J(l·~n:lt~·líI (11(...1'1 C(l!,~,tjtt;'''j( ,1~J].

JU:,l jI ] (I, 11\<C..- - - -
l\ (L'fHIl~~J(I i'í\".;' ..lst;, é )ll;l:·jf(':'.. l.~í crI.:' l-'ql~';'I'Ji:' o fJ.l\}(l (,)t(,kll,' 'llLo

da l,!Jlíl'1]:·:'C.lÔ co'n ClI~' UtJl.1/d o UJr~' r\·.;J.~',tl1{m (h,d")~J:~I"'1 1f"díLlt,l,(~(' ",'.J

p:l~'),r: HIlCl~tJ\';:1 (\.J:,·'~O ;1 cl~ fC'~r d::'l 11.:1 c d~' (,l(:~'II,P "í,lllr " .~lt{\· lflJ( jê:d )"c',O

q,j~ ('(,dll.lrlQjlêl Hl~1L':.l\'c,n crl'...Ul:";JI, dto P)~;I('~,tu P'lu (I~, l:.t,l(l',:: c'' t",lU:.

----- -- -----

Nio lll'lteOdllIIw julIto O uloq.l8J.o de IJI& rep1'ejaltaçao pqr1Mlentar, can
(JJ1stad8 pe.lo vow, por IIinorlbkia (JJe seja.

D Reg1lllento Interno da cAn3ra dos Deputados elw do Senado Federal po

dert'.o ordenar a (J.JE'StJlo de lideranças parti~!as. 8 flll de evitar 8 pleto
ra de líderes partidários de si 1llllSIlIllS, no Congresso NaclonIIl.. Nio aceita
llIOS porém, CJJe a eonstituiç§o proctJl'" arular 8 representaçlIo partid4ria no
Congresso, enf01"t8flÔl os Partidos no nascedouro.

krecllt~". o:t\.lE! 'l roovR redAçllo desse parágrafo, perlllite a evoluçUo e

eventual cresc1JlIento dos pl!(JJenOS partidos, at:raWs do açlla de seus rapre

sententes nas elelçlles proporcionais elw distritais, _ contudo perturbar



014 • N - Comissão da Organização Eleitoral. Partidária e Garantias das Instituições

o processo eleitoral CCIlI excessos de candidatos aos cargos eletivos do po

der executivo, a nível lIU1icipal, estaliJal ti federal.

TlIIIbéII cons1de~ injusto e atá agressivo ao eleitor, o surgjJllento de

candidatos a Prefeito, Goverdador e Presidência da República - as vezes la-.

çadDs SCIIleOte para aproveitar espaços gratuitos nos neios de CtIIU'I1caçl1D _
12 - contiruação justificativa•••

visando, ~te, a propaganda deies 1IlesIIIDS, para eleiçlles rututas, garan

tinOJae, poster1Dl1llllflte caRD vereadores, deputados estaduais e deputados fe

derais.

Mais gcaV8 a1nda será o surgiJllento de candidatos lJllI por llll1'C1siSIIID fUl

dBrlio partidos a tiJIi de quallficarlllll u eurrí,;ulo de suas vidas COII1 o fato de

terent-58 C8I1daaBdD li Presidência da 1lepIill1ca, Governo EstackJBl ou Prefeitura

1Uüc1pal.

Albl disso devlDls levar !!li conta q.Je pelas prev.lsfies, esta Assembléia NlI

c1DnB.1 Constituinte nliD r,letexlDÍfl;'lrá eleiCões em ? (o131s) turnos pnra os gover

nos estaúJais e prefeituras aul1c1pai$ e o exagero de cwoidatos lIIajoril:ários
propiciará a ele1çilo de candidatos l:.'OO bQix!ss!.nlBs índice:> de .l.'t!\J.:esentaçllo po
pular.

Deixando aos petJJer10S perUdos O direito de ~1starell representaçllo

proporcional para SÓ entIIo, lslçar candidatos fls eleiçlles majoritárias, julga

-ali defender a dlilIocracla selI~ os plelt l)S .

Justificativa - Entendo Que a matéria de

ve ser consignada no capítulo "00 Sisterna

Eleitoral" .

Pessoalrnente defendo a inelegibilidade para

os cargos do Poder Executivo. •

dente da República, dos Governadores e

Vice-Governadores, dos Prefeitos e Vice

Prefeitos.

Art:!,Q - Dê-se a seguinte redação ao § 29 e inclua-se o § 39:

São exigidos corno condição de elegibilidade afilia 

ção a partido politico e o dornicílio Eleitoral na CI!::

cunscrição por prazo rnínimo de 270 dias da data da r~

alização das elei ções.

§ 32 - Aos míl i tares de que trata o § 19 somente se '

exigirá fillação partidária corno condição de Registro
de Candidatura.

----------------.---- ;txl0/Ju~1'IFl::t.Ç;;:)

rrl,loIJvSTI!IC~Ç';;O_--__---_- _
__ 0 __• __0 _

V- SUBSTITUTIVO
DO SISTtMA ELEITORAL

EMENDA SUPRESSIVA:

Eli_!ne-sa o Art. 'D a renunera-se OI demais.

EMENDA 450056-3tI ------------::-- --- _. --- AUTOR

OEPUTADO JAYME SANTANA

_____________ -:--·-TEXTo/~,,"rl.c.\o;ÃO--_.~---------- ----"-

Art.6º - Exclua-se do Caout do art. a parte final:

"e tornará posse ern 19 de janeiro do ano '

subsequente" •

~ficativa -

1- Paroce-rne que o prazo de 270 dias adequar-se-ia rn~

lhor ao Interesse de proteger os Partidos Polí t i _

cos ,

2- Se rnantida a restrição à filiação partidária de

militares (art.38) é natural excepcionar, no caso,

a exigência de filiação corno condição de elegibill

dade.

--_._~------------- -- - TtllóTOlJ,I:;Tlflc:A~Ãt.- " ••

Justificativa -

Uni farmidade de tratamento em relação às

dernais eleições, onde não se f'rxa data da

posse, bem como irnpcdir colisão com art.17

das Disposições Transitórias.

Acrescente-se o seguinte Artigo ao Capítulo "Dos Partl

dos Politicos" :

Art. Não poderá concorrer a cargos eletivos por período

de 4 anos, quern no exercício de mandato, mudar de
partido, salvo se para oart ícroar na fundação de

urn novo Partido.

Acrescente-se o seguinte arligo no Capítulo "Do SJsterna

Eleitoral":

l:J° -- -==~ .---
o o o ••••-- • TtJ -P·~~~M1LJ

r :; - P~r'14~'ll/t( ... ·~Af)·::tJ!I""',II:;SM.J -- - • J ~I t ; J'________0 0____________ Lo._~ t_o_
--_ ft)[T(I:Jll~ll'I'::Ç,;;.,,·--~.

Justificativa -

Há de se estabelcer na Constituição, dispositivo '

que equihbre a r.:lação entre Parti do e os que por
ele se eí eçeram.

Com à sugestão não se agride o direito líquido ao

mandato ern curso, mas pune-se ao Imaedír a I:'el'$2Cll

va de outro mandato subsequente.

Depois não se impediria a mudança de partido e a

manutenção íntegra da elegibilidade, na hipótese '

da renúncia prévaa ao mandato em curso.

Art" - Não será admit Ida a reeleição, para o

mesmo cargo, do Presidente e více-Prcsf- - -------- 0----------1-
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,EMENDA 450060-1 '""' .__j
tJ DEPUTADO JAYME SANTANA - ~:::~----J

rr i";'~'-~~?]

EMJ;W.b 45Q-ºG4-4 '"'''--- -.---------- ---.-------J
r:== DEPUTADO JAYME SANTANA GF:~~

l~-·--;:"~{.:J

TEXT(I/JlJST/nCAçÁo _____________ Tt:1l:rOIJ115T1FrcllçÃo-.-----------------·----

Dê-se a seguinte redação ao art .14º:

Art. - O disposto no Parágrafo lº do Art.12º só se apli

cará a partir da próxima eleição para a Câmara dos

Deputados.

Justificativa -

Art.H - Dê-se a seçuinte redação,

Eliminando-se o Parágrafo l1nico.

Os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores
serão eleitos pelo sistema proporcional com manda
to de 4 (quatro) anos.

Não há objetivo de mudar o espírito da Lei, mas

apenas de adequar a redação visto que no parágrafo

referido não há ação direta sobre Senadores e Oep~

tados, mas sobre os Partidos.

Justificativa --

Entendo que o sistema pronorcíonal é mais adequa

do nas Eleições do Legislativo.

r NDA ~~~~~Ol~?YME ;~'~~ArV\--------~ ey~'~7~i;~

t=I~-;'6'-~""i).J

= TEXTOIJIJSTlfICÁÇ;,O----------------

P--PARTIOI;'--'- J
PF' 'MA

=- . TEXTOfJtJ5T1FICAÇÁO ---------------- -

Art.8º -- Exclua-se a parte final do caput ;

"Quando se tratar de municípios de mais de cem

mil habitantes".

Dê-se a seguinte redação ao art .16 e ext.mçüa-se o

Art.17:

Justificativa -

O interesse é tratamento uniforme quando a ele';'

ção é feita em 2 turnos.
A exceção contemplada levando em conta o número

de eleitores é critério subjetivo.

Art.16 - Ficam convalidados e ratificados em sua dura
ção os atuais mandatos de Senador, Deputado Federal, D~

putado Estadual, Governador e Vice, Prefeito e Vice,sal.

vo a exceção de que trata o Artigo anterior.

Justificativa - E: indispensável, quero entender, conva

lidar e ratificar na sua duração todos os mandatos ele

tivos.

Justificativa -

~PA"TIOO~
'?M.O.B.

Art. 43 - Lei estadual poderá autorizar a criação e

regular o funcionamento de Guardas Municipais, em municípios de mais
de cem mil habitantes, sob a autoridade do Prefeito Municipal,com o

objetivo de realizar a vigilância do patrimônio municipal.

Substitua-se o art. 43 do substitutivo pelo seguinte:

=----------------TUTO/oJUSTII"ICAÇÃO-----------------,

EMENDA 450066-1
(J Oep. ROBERTO BRANT

p=r=-PART100;;;-J
PF'LI

J
TEXTOIJUSTlfICAÇÃO------------------,

Art.8º - Dê-se a seguinte redação.
O Prefeito será ererto até noventa dias antes do

término do mandato de seu antecessor, para mand~

to de quatro anos, em eleição de turno único.

F

'EMENDA 450062-8
tJ DEPUTADO JAYME SANTANA

m---------------- T EXTO/ JU5T l f ICAÇÃO - - - _

Talvez não fosse o caso, pelas próprias caracte

rísticas da Eleição para Prefeito a exigência de

maioria absoluta.

r;r--=-------- PLEHARIO/COI.lISSÃo/suaCOl,llssÃO

@o-w....~&oiõ di: O" (Ç/-e.';<;,.".z

DEPIlIADQ J"IME SANTANA

~"Al'lTIOO~
'?M.D.B.

A redação do substitutivo é um avanço positivo em re

lação ao relatório da subcomissão.
Deve-se no entanto, já no texto constitucional, limi

tar sua competência.

JUSTIFICAÇllO -

EMENDA 450067·9
e: Dep. ROBERTO BRANT

cr;r~;~;-~

cr;;'é"7nJ

AUTOR---- _EMENDA 450063-6
l:

Art.l2Q - Exclua-se o parágrafo 2" -

Justificativa -

õ.l---------- PLENA'UO/COUlssio/SUIlCOU1SSÃO------ -,tJ CIMI.S:ro 11\IJUNIZI'QU 8.Ellffil'L~ E 11\00"NI1A l1\S lJ'STIllJIÇl:ES

r:-<-----;------------TEXTO/oJUSTIFICAÇÃO----------------Õ

Entendo que o parágrafo 2º abre perspecbva
de tornar inócuo o Parágrafo lº, visto que'
se a lei admitir a preservação do mandato I

não há porque impor a restrição nele conti

da.

Substitua-se o' art. '41' do. substitutivo pelo seguinte:

Art. 41 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombei

ros são instituições permanentes, destinadas à manutenção da seg~

rança e da ordem pública nos Estados, Distrito Federal e Territó-
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rios, organizadas pela lei, com base na hierarquia, disciplina e
investidura militares, sendo subordinadas aos respectivos Governa
dores e cOnsideradas como forças auxiliares e reservas do Exército.

JUSTIFICAÇAO

~---------------Tl:llTOI.luSTIPl(:"çio---------------__,

EMENDfl ALlITIVA AO SUBSTITUTIVO DA CCf.1ISSÃO DA ORGANnqçÃiJ ELEITOI1AL, PAFlTIDÁRIA
E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES.
Inclua-se nas Disposições Transitóri,'s.

JUSTIFICATIVA

Artigo...É cri!~e Inaf'Iaoçável a utilização de cecur sos financeiros próprios ou
de terceiros para a obt enção de votos em el'liçõe'; de qua~qller natureza, para
cargos aúblicos .

.§_lº - As empresas enyolvidas e condena1as por abuso do poder econômico no pr r
cesso eleí toral , terão SURS atividades econônícas encerradasvssendo seus dire
tores punídos na forma que a Lel especificar.

Il:O-UA-SE NO SlBSTITUTIVO DA COMISSílO DA ORGANZAçlIo B-EITORAL, PARTIDÁRIA
E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES.

Com exceção do Presidente da República, cuja eleição
certamente mobilizará todos os setores da sociedade, é impera
tivo que os demais cargos executivos e legislativos tenham co
~~=idência de data de eleição e termo, para se evitar despesas
desnecessárias e constantes mobilizações populares.

Art... Os vereadores que exerceran mandatos el,~tivos gr~tuitamen~e há qualquer
temoo, terão, para efeitos de aoosentadoria, este período de serviço oúblico.
corout .-I10s em dobro ou acrescidos a quaisqcer outras contrãbuíções decorrentes
de atividades diversas.

Cabe aqlti-re'Jortar a justifica~iva do orépr.lo Deputado Federal Francisco Ro~si:

"Quem viveu de perLo a experiência das eleições pa:lamontares de 1986 pôde aqui
latar o papel exercido peão Poder Econômico e pelo Poder Político".
Salvo honrosas ezcsções , fora'o raros os que lograram resul tados sen enoru1e'; dís
pêndins, em dinheiro e em recursos outros que, normalmente, não figuram em conta
bil idade convenc lonaL

Ad.!mclis, a inflllê;,da do Poder ecorôníco distorce a vontade oooular , A Naçãt1 não

pode correr o rã sco de ter seus governante') ou membros do Poder Legisãa ~ivo es

colili,j,rs pel a interferência e imposição de gr .oos econômicos.
Busca-se com a proposição o aperfeiçoamento das instltuíções e a valorização do
voto, qoe há o, ser livre, universal e verdadeiramente sint ~zado co,o a vontade .

popular.

EMENDA 450071-7
~ CONSTITUINTE WALMOR DE LUCA

"'''"o,,,.,,.io'ou..o.,''io I
fhJ~ISSÃO DA ORéANIZAÇÃO B-EITORAL, PARTIDJÍRIA E GARANTIA DAS II>lST.

EMENDA 450070-9
tJ CONSTITUINTE WALMOR OE LUCA

~ PLI:N.."IO/cow.ssio/sUBCOIUSSÃO-----------,

• COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃ" ELEITORAL, PARTIDJÍRIA E GAR. DAS INSTIT.

~' .."TIDO~
3=M.D.B.

AUTOII--- _

JUSTIFICAÇAO:
A redação original do anteprojeto, baseada no texto da

Constituição de 1946 e 1967, é muito genérica, utilizando um concel
to inexistente no universo jurídico que é o conceito de Pátria. O
texto constitucional requer um grau de exatidão que não aconselha a
utilização de linguagem literária.

O texto que propomos torna mais precisa a destinação
das Forças Armadas diante da ameaça externa, especificando o que se
pretende defender.

Além disso, a emenda faz depender da iniciativa dos
poderes constitucionais - Executivo, Legislativo ou Judiciário - a
convocação das Forças Armadas para assegurar a Lei e a ordem.

No texto do anteprojeto, não está claro o poder de i
niciativa nessa matéria, o que poderia fazer supor que as Forças A~

madas não dependem da iniciativ~ legal para intervir internamenté
na defesa da lei e da ordem.

Mantem-se a redação do Parágrafo tlhico do anteprojet~

Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da
soberania, da independênci~ e da integridad~ do país, à garantia
dos poderes constitucionais e, por iniciativa expressa destes, da
lei e da ordem.

Parágrafo único - Cabe ao Presidente da República a
direção da política de guerra e a escolha dos Comandantes Chefes.

JUSTIFICAÇIlO :

te:
Substitua-se o artigo 34 do substitutivo pelo seguin-

A presente emenda pretende em primeiro lugar assegu
rar ao dispositivo uma redação mais estruturada e mais precisa,di~

pensando tudo o que não é ind~spensável ao texto constitucional.
Em segundo lugar, procura-se corrigir uma distorção

que permeia o sentido da redação, quando limita a subordinação das
Forças Policiais aos Governadores ao momento em que atuam como in~

tituições de~~inadas à preservação da ordem pública. As Forças Po
liciais são essencialmente órgãos destinados à segurança e à ordem
interna, para isso são organizadas, treinadas e equipadas. A exce~

são especialíssima é a hipótese de uma mobilização pelas Forças A~

madas. Nesse momento, na forma da lei própria, o comando passará
- para o Exército.

No texto constitucional, para realçar a autonomia dos
Estados e a função precípua dessas Forças, é preciso afirmar a sua
subordinação aos Governadores, como princípio geral.

EMENDA 450068-7
f? Dep. ROBERTO BRANT

"LCNA'Uo/CC"'IS$4C"~.JIIC~"lssio .=-:--l ~L~o~·,,--,f: COMISSl\O OI'. ORG. ELEIT., PART. E GAR. OAS INSTITUIÇO_~ (- 09 IO~
~ ·o,· ..

Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:

Serão de quatro anos corridos os mandatos dos Gover
nadores Estaduais, Deputados Federais, Senadores, D~

putados ~staduais, Prefeitos e Vereadores, e deverão
coincidir em data de eleição e termo.

JUS T I F I C A T I V A
A gratuiiade do mandato do vereador foi im?osição aibittaria do pe
ríodo ~itatorlal. Há que se corrigir esta injustiça, de forma que
os brasileiros que serviram as suas comunidades de maneira gracio
sa, sejam reparados e comoensados por este trabalho.
Trata-se de um~ luestão de justiça e, que somente nós, constituin
tes, podemos saldar este débito da sociedade para com' aqueles cida
dãoJ, que trabalharam, muitos dellocando-se de suas residências até
as Câmdras Municioais, percorrendo distâncias enormes, custeando
oróorl0 transporte.
Em .erdade, podemos afirmar, não foran poucos os legisladores muni
cipais que oagaram para poderem exercitar seu mandato.
~ tempo de re~aração dos erros, é tempo de mudanças, é tempo de
anistia.
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f:MENDA 4Soo72-5 AUTO.--------'----

e? CONSTITUINTE JOSE MAURICIO

PL1!:Ifi.~lo/co"15do/.su'CO"lasio~-:---=----:-:,----:---
Conlssão da Orga:üzação Eleitoral, Partidária e Garantia das
Instituições

I':'T---------------TlXTO'oIUSTI'ICAÇio-----------------,

Dá nova redação ao inciso li do artigo 40, do Subst!
tutivo do Relator. '

ART.40•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••••••
1- Apurar exclusivamente infrações cometidas contra

os interesses da União Federal.

JUS T I F I C A ç n O

Sabido e ressabido de que buscamos Instituições perma
nentes e para alcançá-las mister se faz buscar-se o fortalecimento
dos Partidos Políticos.

A prática do voto tem que ser um ato de consc1encia
cabendo por conseguinte ao Poder Público criar mecanismos capazes
de aperfeiçoar o exercício do voto.

A democracia nos países mais adiantados pressupõe par
tidos Políticos fortes e consolidados. Urge por outro lado, aprimo~

rar-se a militância partidária abrindo-se lhe aos Partidos mecanis
mos permissíveis ao seu crescimento. E inconcebível aceitarmos ain
da em nosso País a existência de Partidos regionalizados, servindo
tão só aos vorazes apetites próprios de aventureirismo político e a
consolidação de guetos. E hora, de transparência d~ cristalinidade.
Emerge-nos a consciência do revigoramento da Democracia e da Insti
tucionalização partidária. Depreco o apoio do festejado Relator e
dos eminentes Constituintes integrantes des~a Comissão.

r.;T---------------- TExTotolI/STIFlrAçAO----- w _

Da mesma forma como a Constituição fixa os limites de
intervenção das Forças Armadas nos acontecimentos verificados .em
território nacional, entendemos que o texto constitucional em elabo
ração deve definir com precisão e'clareza, os casos em que se possã
dar a atuação da Polícia Federal.

A verdade é que os tempos de arbítrio das últimas dé
cadas deixaram sequelas que precisam ser extirpadas da vida naC10
nal, entre as quais está, no nosso entender, o desvirtuamento das
finalidades e da destinação ou a investigar crimes que, sem dúvida,
são ,de competência das Polícias Civis, Estaduais ou Municipais.

Enuncia bem o ditado popular que "o uso do cachimbo
faz a boca torta", e assim a sociedade, sem sentir, acaba aceitando
situações policialescas inadimissíveis quando se pretendo viver em
um Estado democrático de direito, em.que não é proibido, é permiti-
do. .

Entendemos, por isso, que, a não ser nos casos em que
esteja presente, de forma inequívoca, o interesse da União Federal,
não se justifica, em absoluto, a intervenção de policiais federais,
que devem ter a sua imagem preservada e só sejam acionados para •
atuar em casos de relevante interesse nacional.

EMENDA 480075-0
~tado RONALDO CEZAR COELHO

BelOA MJOIFICATIVA:

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

"'O.-----------------.---J L~~J

t:D9 .;"~; aJ

Substitua-se a expressão "Polícia Judiciária" POl:

"Polícia Civil" no inciso IV do Artigo 39 do subst,!.
tutivo da Comissão da Organização Eleitoral, Partid!
ria e Garantia das Instituições.

Sala das Sessões, ~m 09 de junho de 1987. Art.

I

11 

111 -

IV - Polícia Civil
V

A. 480073-3
! AUTOIII'---------------,
• CONSTITUNTE JOSE MAUR!CIO

.,., TCXTO/oluhl'ICAÇio --, JUSTIFICATIVA

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
da Organização Eleitoral, partidária e Garantia das Instituições o
seguinte dispositivo:

ART. São condições e ilegibilidade à Presidencia e
Vice-Presidência da República ser brasileiro nato, a partir da se
gunda geração e maior de trinta e cinco anos.

JUS T I F I C A ç n O

A tradição constitucional.brasileira sempre reserva
o exercício do Supremo mandato da'República a brasileiros natos ma!
ores de trinta e cinco anos.

A proposta pretende limitar esse direito aos brasile!
ros da segunda geração.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 1987.

'P/t1ENDA 480074-tt? CONSTITUNTE JOSE MAURICIO

r-::-:--=---:---:,------,,....- PLUA"IO/cON.'sio/SUICOMllllSÃ0'7"-:-----.,...,,----:---f"l ~~&Organização Eleitoral, partidária e garantia das,

.,., TIXTO/oIUSTI'ICAÇiQ ---,,....- ..,

Acrescente-se ao Substitutivo do Relator da Comissão
da Draganização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições
o seguinte dispositivo:

ART. Fica instituído em caráter obrigatório o uso pe
los Partidos Políticos"< legalmente constituidos, do sistema de rá
dio-televisão brasileiro, em horário nobre e em cadeia nacional ,
objetivando propagar a ação e o programa das retro-mencionadas org~

nizações partidárias.

§ Onico.- Caberá a Justiça Eleitoral fixar calendário
e requisitar horário e demais providências requeridas pelos Parti
dos Políticos delineados no caput·do artigo.

JUS T I F I C A ç n O

Não haverá democracia sem a e>'lstência de Partidos
Políticos consolidados.

.A denominação Polícia Civil é tradicional no Brasil
desde período imperial e representa -con absoluta exatidão a característica univer
sal da instituição policial.

T&Jos os países desenvolvidos, quafquer que seja
sua ideologia política; mantêm o caracter civil de suas organizações policiais.

Ademais, a expressão "Polícia Civil" enfeixa no Br~

sil todas as atividades a ela pertinentes quer no tocante as elevadas atribuições
de auxiliar da função jurisdicional do Estado na aplicação do ilícito penal, ao
executar seu trabalho de polícia jUdiciária, quer no desemenno de seus serviços
,administrativos ao registrar e licenciar veículos, expedí r cédulas de identidade,
habilitar os condutores de veículos, expedir os atestados de residência, de antec!O
dentes criminais, de vjPa,-<le'poQreza e os alvarás de posse fi porte de armas, dos
produtos controlados, etc.

É portanto, além de denominação consagrada no tenoo

e em nossa história a única que abrange a totalidade das atribuições e funções da
polícia Civil.

r DA 480076-8 L"'T"'~

li] cumssÃu D1\ORG1\Nr~ítt:it(j°"E'L~l'fóRJi.'é°, PARTIDÂRIA E GARAN-] :rw-;a"'6---::l/87
[~ TIA DAS INSTITUICüES . ~ ~J
..,.,. TEXTO/JUST1FICAÇÃO ,

EMENDA MODIFICATIVA'DO "CAPUT" DO ARTIGO 42 DO ANTEPROJETO DA COMI§.
SÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA,DAS INST~!UI

ÇOES.

Dê-se ao "caput" do artigo 42 do anteprojeto a seguinte redacão:

Art. 42 - As Polícias Civis são instituições
permanentes, organizadas por lei, dirigidas por Delegados de Polí 
cia de carreira, destinadas, ressalvada a competência da União, a

proceder, com exclusividade, a apuração de ilícitos penais,a repre~

são criminal, e auxiliar a funcão jurisdicional na aplicacão do
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SC!\:LCO

Não pode a União abrir mão de sua competência legislativa em
relação a esse setor vital e é imperativa a distinção, a nível- caDã
t~tucional, entre operadores nacionais e estrange1ros.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 09
de junho de 1987.

Acrescente-se ao Art. 45, inciso IX, a seguinte alínea:

m) atividades de aerolevantamento, observada a ex

clus1vidade nesse setor, de ent1dades e empresas nacio

nais, públicas e ,privadas, vedada a atuação de entida
de& e empresas ~strange1ras, salvo mediante expressa ay

torização do Congresso Nacional, condicionada a cláusu
la de reciprocidade.

JUSTIFICATIVA
As ativ1dades de aerolevantamento, em suas diversas modalidÊ

des, seja para uso cartográfico, geológico;~sismográfico, etc.,

constituem espécles do gênero aerofotogrametria. Dependem, cada vez

mais, de sofisticados e dispendiosos equipamentos de alta tecnolo

gia e dizem respeito, desde logo, tanto à soberania do país em suas

relações internacionais, quanto ao desenvolvimento e~onômico, pela

possibilidade de exploração de seus recursos mlnerais e hídricos, a
lém de aspéctos relativos à própr1a segurança nacional.

Tais atividades, atualmente, são exercidas por ~;tes públicos
e empresas privadas, que atuam mediante contrato, e seus acervos

constituem verdade1ros bancos de dados acerca do território nacio
nal.

, rante os longos anos do reg1me militar, no Brasil, proliferaram, à
marge; da lei e ap arrepio da Constituição, as chamadas empresas de
"vigilânc1a e segurança ll

• Eram inicialmente 11rnitadas ao sistema

bancário e ao transporte de valores. passar~m! em segu1da, Com o b~

'neplácito das autoridades, a atuar em outros setores, exercendo fun

ções típicas do aparelho estatal, com guardas armados e uniformiza
dos, cUJo efetivo, hOJe, chega a superar o de muitas Polícias M1li

tares dos Estados-membros da Federação. Trata-se, p01S, de urna ati

vldade marglnal, que não pode prosperar, muito menos com amparo con~

t1tucional dado, justamente, por uma Comissão que tem dentre as suas

fina;1dades a de Garantia das Instituições. Essas empresas agem
l1 an i mo lucri faciendl. lI

, ou seJa, com o objetivo exclusivo do lucro.

Armam e uniformizam pessoas absolutamente despreparadas '"que passam a
se confundir com agentes públicos, agindo freqUentemente com abuso

de urna autoridade que não possuem e, de outro lado, constituind~ o
maior e mais fácil manancial de armas para o aumento da violência e
da marginalidade. Nada impedirá, como Já tem ocorrido, que vendam

hOJe "vigilância e segurança" e amanhã outro tipo de "proteçãou , ca

racterística de quadrilhas ou de organizações paramilitares cuja e
xistência é absolutamente incompatível com o Estado de Direito DemQ
crático.

5 IV - COMISSÃO DA ORGÂNÍZÃÇ~6uELEI~ORAL, PARTIDÁRIA E

r="T TEXTD/JUSTlfICAÇio -,

l(~'

(l;MENPA 450078-4.
fl Deputado EUCLIDES

.,

Inclui-se o exercício dos poderes de polícia admi 
nistrativa, inerentes que sã~ às atribuições normais do Delegado de

Polícia, também quando processa a identificação civil e criminal,
registra e licencia veículos, habilita condutores de veículos, exp~

de atestados de antecedentes, de residência, de pobreza, de vida,

alvarás para produtos contrõIa~os e faz o controle da atividade de--oficinas de desmonte de veículos. --

Ao atribuir, com bastante propriedade,a compe 

tência exclusiva da Polícia Militar (ou das "Forças Policiais"

corno preferiu o douto Constituinte-Relator) de
exercer o policiamento ostensivo, dispõs Sua Excelência a definir,
com clareza, as atribuições das duas organizações policiais(miiitar
e civil). Porém, corno admitiu durante Ses~ão de votação do antepro
jeto (vide anais), por razões que ele desconhecia naquele momento
e somente percebidas durante a referida sessão, deixou de constar a

"EXCLUSIVIDADE'j das funções de polícia judiciária, ressalvando-se ,

obviamente, a competência da União de atribuir-se a outras organiza
ções, que exercem o poder de polícia administrativa, a função d;
apurar ilícitos penais e reprimir o crlme, corno é o caso da POLíCIA

FEDERAL e dos funcionários das repartições florestais (v. Código
Florestal). Desse modo, é imperioso fazer constar no texto da citada
exclusividade da função de polícia judiciária atribuída ã POLrCIA

CIVIL, tal qual se fez inserir no § 1 9 do artigo 42, com relação
ã POLíCIA MILITAR (ou Forças Policiais).

E necessarla, ainda, a atribuição do poder de
polícia administrativa à 'POLíCIA CIVIL, excluindo-se, por óbvio,

a atividade de policiamento ostensivo exercida pela Polícia Militar
ou Forças Policiais, em virtude de caber ã POLíCIA CIVIL o exercí

cio de ações nitidamente de controle e prevenção, tais corno: a vig!
lância sobre as atividades ilegais de jogos, exploração da creduli
dade pública (quiromancia), diversões públicas, casas (suspeitas)de
prostituição, clubes, cabarés, boates, exposições, festivais, ativi
dades que possam revelarem-se atentatórias ã moralidade pública (po

lícia de costum~~~orrupção de menores; controle, registro, vi
gilância sobre confecção, circulação, venda de armas, munições, ex

plosivos e assemelhados; identificação civil; controle e autoriza 
ção para porte de arma, etc.

JUS T I F I C A T I V A

Direito Penal comum, exercendo os poderes de Polícia Judiciária e

Administrativa, nos limites de suas circunscrições sob a au~oridade

dos Governadores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

A expressão "POL!CIAS JUDICIÁRIAS" escolhida

pelo ilustre Relator, data venia, é restritiva, não abrangente das
demais atribuições desse poder do Estado, daí por que, atendendo
aos inúmeros reclamos da classe policial civil, justifica-se plena

mente a manutenção do atual nome do órgão: POLíCIA CIVIL.

= TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

'EMENDA 450077=6:
e: Deputado EUCLIDES SCALCO

Suprima-se do art. 45, inciso IX, a alínea ~, que diz:

1) as empresas e entidades públlcas ou prlvadas que
exerçam atividades de guardas oU vigilância.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se, por outro lado, a autorização expressa do Con
gresso Nacional para a atuação de entidades ou empresas estrangei
ras, a ser definida em cada caso, quando o país não disponha de re

cursos ·materiais ou tecnológicos para o levantamento aéreo que seja

necessário efetuar, condicionando-se, porém, a cláusula de reciprQ

cidade em relação ao país de origem, em nome da eqüidade.

A segurança pública é dever indelegável do Estado que, par~

tal f1m, conta com as Forças Armadas, com as Polícias Militares dos

Estados, com a Polícia Federal e com as Polícias Civis dos Estados.

Para isso, inclusive, são pagos os 1mpostos pelos cidadãos. Trata

se de indeíegabilidade absoluta, em qualquer sistema democrático. Dy

Sala das tessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 09

de Junho de 1987.

/~//
Deputad~~ES SCALCO
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SENADOR MARIO COVAS

PLEItARIO/COJ,l.ssÃO/SUBCOMISSÃO 1
[õ] IV - ea-IISSÃO DA •
l .9RGANIZAÇÃQ ELEI'rORAL, PARTIDARIA E GARANTIAS l1'\S lN3IT1!.I!l1E3

Dá-se ao axt. 57 a seguinte xedação:

Art. 57 - Fica assegurado o direito de inic-iativ~ legislati
va dos cidadãos nos termos previstos nessa Constituíçao.

§ únicô - A iniciativa popular pode ser exercida pela apre
sentação, à câmara dos Deputados, de projeto de lei devidamente
articulado e subscr~to por no mínimo 0,3% do eleitorado nacional,
distribuidos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 0,1%
dos eleitores de cada um deles.

AUTOII---- _

Não obstante o sentimento generalizado de elogio e reconhecimento ao louvável esfor

ço do nobre Relator, em nome da democracia que pretendemos para o Brasil, somos for
çados a pedir que a vontade da Assembléia Nacional Constituinte, em seu estágio pre
liminar, comece a ser acatada, pois, caso contrário; aO nova Constituição estará di~

tante da sociedade. nascendo. por vício de origem, incompatibilizada com o desejo e
a verdade do povo brasileiro.

,-

~A 450082-2T

AUL4J RAMOS

,tO! .L......,•••"... ,.u••••,....
, • V - aJ.IlSSb 0'\~ El.EIlJJM.., FmT:n:mrA E G'm'Jr.rA O'\S INSTI!l.Jl(Õ:S

AUTOR-------- _!EMENDA 450079-2
tJ

JUSTIFIqATIVA

A forma pro~osta no art. 57 do substitutivo carece de rnéihor ex

plicitação. Ademais, sendo o parlamento nacional entendemos que o númg

ro de assinaturas necessárias para a propositura deva ser proporcional

ao número de eleitores da nação.

A forma proposta pelo subst2tutivo facilitaria a propositura em

estados menos populosos e a d2f2cultaria, em muito, nos estados de

maior população.

~ TlXTO/,1USTI"ICAÇi~

Seja dada ao A;tigo 20 a seguinte redação:

ARTIGO 20 - D Presidente da República poderá decretar. ouvido o Conselho Constituei,!;
nal, o Estado de Oefesa, quando for necessário preservar, ou prcntamente restabele _
cer, em locais determinados le restriros, a ordem pública .ou a paz social, ameaçadas'

por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades natu _
rais de grandes proporções, por solicitação dos Governos Estaduais que se sintam in
capazes de superar o evento com as forças de que dispõem, ou pela constatação de que
mesmo sem forças suficientes, se recusa a fazê-lo.

JUSTIFICAÇllo

DA 450080-6
Constituinte MAU'lfCIO CDRR~A

COMIssllo DA ORGANIZACllo ELEITORAL. PARTIOÁRIA E GARANTIA DAS

Ao longo dos últimos anos, as nossas Forças Armadas têm sido desgastadas pela inter
ferência precipitada em questões internas, facilmente superáveis pelas Forças Poli _
ciais Estaduais.

As Forças Armadas devem ser preservadas, razão pela qual as Forças Policiais dos Es
tados são denominadas de primeira linha de defesa.

As Forças Armadas, em face da sca natureza, somente devem ser empregadas como uma e,!
pécie de instância recursal, pois dotadas de armamento pesado e aparelhadas para ci!
cunstâncias que exijam uma capacidade repressiva e de enfrentamento acima das possi
bilidades das Forças Estaduais.

~ 'LUAIIIO/COlllluio/aulcOIilIUio-----------

fi

Emenda modificativa ao substitutivo do relator.

Dê-se ao § 1º, do art. 2º, a seguinte redação:

INSTITUIÇ1lES. T<XT./JUOTOf"A'io----------------...,

JUSTIFICAÇllo

rr;''''"Tlon--.
PMDB ..

...UTOII--- _

E preciso aproximar a posse do eleito da data da eleição.

Além de obrigar os candidatos à elaboração dos planos de Governo durante a campanha
eleitoral, .o menor prazo impede que o Governador em e<ercício dispo[lha de tempo para
aprofundar os problemas a serem deixados ao sucessor. mormente se for de Partido con
trário. -

____----;--- P'I.EHÁR10/CONI:lSÃO/SUICOlfISSio

j
~O"T"---,

.ê:ov06 /87 j
r.r -----------,--n:XTO/,1USTIP"C..çiO----------- ---,

f!;ejà reduzido para quarenta dias' o tempo compreendido entre a eleição e a posse dos
governadores, constante no Artigo 7º. .

\.&:MENDA .450'ÓS3-r
f!JPAULO RAMOS

Em todo regime demccrático, o voto é um direito inerente à c!
dadanía, Exercê-lo, pois, é faculdade que cabe ao seu titular. Assim, não
há porquê torná-lo obrigatório, pois, nesse caso, caracterizar-se-i~ um
dever. Dessa forma, a emenda ora sugerida objetiva sanar a falha tantas v~

zes repetida na Legislação pátria.
Nessa linha, já é o entendimento do ilustre relator da Comis

são da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher.

§ 1º - o al.ístanento e o voto são facultativos.

"Art. 2º - ...........•....•.........••....•..•.•......•......

JUSTIFICATIVA

pr-'''''fIDO--..., •

PW J

AUTOIt---------------

".... .,-__ ,l.,u.. 'UO/CONISdo/sUllCOIfISSÃo-----------

tJ IV - aJ.IlSSb 0'\ CIÚMzJl;ib ELEIIlJ'J'L, PI'RI1I:l'ffiA EG'FA'ITIAS O'\S INSTIlUIáEs

! TUTO/,1U5TIPIC..çil:!..-:'-------------------,
!!J

Seja suprimido o Parágrafo do Artigo 4º.

'EMENOA-4SOO821-9
l:J PAULcr RAMOS

lUTCl'----------------

~-_-_---__;_--P'l-ENAR10/CONISSÃO/sullcOlm'sio-----------fllv -aMIS3"O 0'\~ EL::TI01!t., PI'RTJIY.1:uA E G"RCNTIA O'\S IN5IITUIÇÕ:S

~c---------------- Tt:no/,1uSTlPICAÇio,----------------i

TSeja restabelecido o Capítulo n, que cria o Tribunal Constitucional, e feitas as mo
dificações decorrentes no Anteprojeto.

:EMENDA 450081-4'
(lPAULO RAMOS

JUSTIFICAÇÃO
A FUNÇAO 00 Relator, somente em caso de dúvidas, deve-se apoiar no convencimento pe~

soal ,

A imparcialidade do Relator é exigível, na medida em que a ele cabe relatar a oparuao
média, expressa pelos integrantes da Assembléia Nacional Constituinte, via Subcomis
são.
A análise de toda a documentação, que deveria ser servido de bússola ao Relator, se

constitui em eloquente atestado ou comprovante de que o Anteprojeto não reflete o d!
sejo dos Constituintes.

JUSTIFICAÇllo .

Não há razão para o estabelecimento de mais restrições aos militeres.
O tempo de serviço não pode influir na condição de elegibÚidade do militar.
Ademais o Parágrafo é confuso e sem sentido; considerando a importância e a necessi
dade da participação de todos os brasileiros no processo democrático, em igualdade d
condições.
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r!J
Seja dada ao Parágrafo 42, do Artigo 62, a seguinte redação:

~'.. ftTIDO----,

PMDB j
aUTOIt---------------

.- --,__ ' ..f.NAIUo/cOr.lISSAO/sUlCOMlssio-----------tJ IV- lIMJSSib D'\~ EI..EIllFA.. MlTn:mIA E G'm'lITA D'\S !NillTUIçfEs

~

seja suprimida a letra "J", do inciso IX, do Artigo 45.

EMENDA 450089-0
l? PAULO RAMOS

~D'T'~
"ou06Jaz

AUTOII---------------'EMENDA 450085-7
l? PAULO RAMOS

§ 42 - E:: de quatro anos o Mandato do Presidente e do Vice-Presidente da República. JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO

O período de quatro anos é razoável para o exercício do sacrificado cargo de Presi
dente e Vice-Presidente da República.

Por outro lado. o momento histórico nos permite afirmar que o povo está saturado, I

pretendendo completar a transição, o que somente ocorrerá através da escolha, pelo '
voto direto, do Presidente da República.

E:: importante ressaltar que a crise por que passa o Brasil somente será superada por
quem exerça o poder legitimado pela vo~tade popular.

p:r=;;"AkTIDO--:
PM?B J

ARTIGO 33 - As Forças Armadas, subordinadas ao Ministério da Defesa e integradas p~

la Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanen 

tes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na díscípl.ina, sob o Comando'
supremo do Presidente da República.

~

Seja dada ao Artigo 33 a seguinte redação:

JUSTIFICAÇÃO

Cabe ao Estado Membro da Federação tratar das questões relativas às Forças Policiais
e Corpos de Bombeiros, exceto as condições gerais de sua convocação ou mobilização.

EMENDA 480090-3
f!l PAULO RAMOS

'L.UARIO/çoJ.wsSÃo/sUIICOWlssio OAT"'------,

{!J IV _ COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL PARTIOÀRIA E G'm'lITAS D'\S~Q5J87 J

~D'T'~
"rru06Jaz

...,..---------------

m
Seja dada ao Artigo 18 a seguinte redação:

~DA 450086-5
GRAMaS

ARTIGO 18 - O Mandato do atual Presidente da República terminará em quinze de março
de 1989.

JUSTIFICAÇÃO

Urge a criação do Ministério da Defesa, com vistas a deixar as Forças Militares em

condições de perfeita integração com os mais variados segmentos da sociedade, com '
vistas a sua destinação maior, tanto em tempo de paz, quanto na guerra.

Para compatibilizar com o Mandato de quatro anos, com base nas razões expostas na ~

menda que trata da duração do Mandato do Presidente da República. EMENDA 480091-1
~AULO RAMOS

LPAIIlTIOO--.

PMDB J

__________ .... e:NAIlIO/cOwl's.io/sUIlCOWISSÃO-----------

fiIV - D:M!S9tJ D'\~D ELEmPtl,~ E Ml.-'ffl!A5 D'\S !NillTUIç(Fs

JUSTIFICAÇÃO

~DA 450087-3
PAULO RAMOS

~D'T'~
'av061

l1
Seja dada ao Artigo 41 a seguinte redação:

ARTIGO 41 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instituições permanentes
e regulares, comandadas por oficiais do último posto d3s respectivas Corporações. org.§!
nizados pela lei com base na hierarquia e disciplina. exercendo o poder de Polícia de
manutenção da ordem pública e prevenção criminal, inclusive nas rodovias e ferrovias

federais; são forças auxiliares e de reserva do Exército nas funções constitucionais
destes, esnquanto instituições destinadas à ·preservação da ordempública, permanecem

sob a autoridade dos Governadores dos Estados Membros, Territórios e OistritcS Fede.-

auTOlII---------------

reduzido para quatro dias o prazo para a aoreciação do Oecreto do Estado de O~

pelo Congresso Nacional, previsto no Parâqrafo 62 , do Artigo 20.

r±J
Seja

fesa

o Estado de Defesa anula o cidadão diante do Estado, devendo, portanto, ser apreci2.
do pelo Congresso Nacional num prazo menor.

sem direitos e garantias individuais. o cidadão se transforma em alvo fácil para mul

tas injustiças e repressões indevidas, muitas vezes por excessos praticados pelas au
toridades.

EMENDA 450088-1
(!lPAULO RAMOS

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

rais:

JUSTIFICAÇÃO

As Forças Policiais.e os Corpos de Bombeiros exigem, para o preenchimento do cargo de
Comandante Geral, de profissionais oriundos dos seus quadros.

E:: uma aspiração e uma forte reivindicação da oficialidade.
Outro ponto importante consiste em fazer expressa referência à prevenção criminal,
posto que convém completar o sistema com a Polícia de repressão criminal, já prevista

JUSTIFICAÇÃO

!J
Seja suprimida a Seção lI!, que trata do Conselho de Segurança Nacional.

AUTCIIt---------------

po1v

'EMENDA 450092-0
[!JPAULO RAMOS

~--_-------------T.UTO/ ..uSTl,.IC...çio------------------,

~D'T'~
"av06Jaz

~--_----__;_--J>LItH.lIllO/cONlSsio/sUIlCOIU:ldo-----------

flIV - lIMJSSib D'\~ EI..EIllFA..~ E G'm'lITA D'\S IN5TIll.JI@S

Além de estar muito comprometido com o regime autoritário, não sendo bem visto pêla'
população, a existência do Conselho Constitucional torna desnece~sário o Conselho de

Segurança Nacional.

Seja dada ao Parágrafo 32 , do Artigo 41, a seguinte redação:

§ 32 - Os Municípios poderão criar serviços de voluntários para prevenção e combate

a incêndios, bem como outras atividades relativas à Defesa Civil, sob supervisão, I

controle e organização do Corpo de Bombeiros.
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Suprirna-~e o caput do art. 24, passando o seu parágrafo a
ligar-se com O art. 23.

Emenda (supressiva)

Justificação

r:-r-,;:==-==-=--:;-:,---;==:::c; PLENANo/COI,u'sio/sUICOUI!lSio--=--,----;-:;--- --,
O~g~iz~çeo Ele1toral, Partldár1a e

r:T---------------- TEXTO/olUSTlfICAÇio------------------,

EMENDA 450095-4
l!Jc: Const1tulnte JAMIL HADDAD

JUSTIFICAÇÃO

A profissão de Bombeiro e~ije preparo efétivo e continuado. além da integração entre

os diversos setores que se destinam às atividades de prevenção e combate à mcêndío I

e outros ligaods à Oefesa Civil.

Preenche. portanto. à melhor conveniência que os Municípios. objetivando auxí.Líar e

se integrar às atividades de Defesa Civil, tenham um plano próprio de Defesa Civil,

que conte com a participação voluntária dos Municípios.

Entretanto. convém preservar a atividade profissional aos Corpos de Bombeiros Esta

duais, de, modo a possibilitar uma ação integrada e eficiente. ficando os Municípios

com recursos para atividades menos onerosas, ou dirigindo os seus recursos para ati
vidades não supridas pelo Estado.

AUTOII---------------

Constituinte JAMIL HADDAD

Em outra emenda, propusemos outra redação para o parágrafo

único do atual art. 24 do anteprojeto.

Se aceita, o texto do caput calrá no vaZlO.

EMENDA 450096-2
tJ
r=,....,..=~__--.::-:::c--c-:-:- I'I.EHAlUo/cou'I,ioisu,eolll,s..sio-n=="'=:-::---=-'-----,• Comissao da Organlzaça~ E eltoraL, Partldarla e

cr!PARTIDO~• PMDBJOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA

ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARIIl\'TIA I:i'S JNSITIU:IÇã;s

DA 450093-8,

Acrescente-se ao art. 11 do Substitutivo os §§ I"

e 2", passando o atual parágrafo único a constituir o § 3"

com a seguinte redação:

r:-r----------PLENAFlIO/coWISSÃO/SUftCOMISSÃO----- .__,

r;-I----------------TEXTO/.ruSTlFICAÇÃO------ --,

"§ I" É permitido ao candidato a

Deputado Federal ou Estadual concorrer, sirnultanes

mente, pelos sistemas distrital e proporcional.

r;-r----------------TEXTO/olUSTlfICA,.io------ ,

Emenda (supressiva)

§ 2" O candldato eleito pelos
t1 Suprima .de o art. 37."

dois 51stemas ele1torais, conform7 d1spõe o pará

grafo anterior, ocupará automaticamente a repre

sentaçio distrital".

Justificação

JUSTIFICAÇÃO

Com a introdução do sistema eleitoral misto - dlS

trital e proporcio~al - as normas eleitorais sofrerão, inevi

tavelmente, mudanças com o obJetivo de aperfeiçoá-las. É ne
cessária a cr1ação de uma nova moláura legal que v1abilize o

exercício democrático do voto.

A matéria aí coçacada está evidentemente fora do lugar. Ao

dispor sobre as Forças Armadas, não há como cogitar de descab~

mento de habeas corpus. O assunto deve ser tratado na séde pr~

pria, a relacionada COm as garantias e direitos das pessoas.

A Emenda que ora apresentamos à consideração da

Comissão, permitindo que o candidato a Deputado concorra, si

multaneamente, a uma vaga no s1stema proporcional e no siste

ma distrital, representa, inegavelmente, um avanço na democr~

,~,,~;~ no ,,·i "h'm" "lei toral.

~----------PLENARIO!COUISsio!SU8COIlISSio-------------,

COMISSÃD ELEITORAL PARTIDARIA E GAR DAS INSTITUI ÕES

r;-r----------------TEXTOIJUSTlfICAÇio------------------,

NDA 450094-6

""""'===-;:;-"'''O===<i "LEHÀAlo/cCl.!!.I~'iO/'u.CO..I~io""'-"77....,,.=;-:,-----__,
rgan.zaça~ ~LeltOraL, Partldaria e

1':'T---------=--------nxTo/olu~TlfIC..,.io---------~--------,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DA COMISsilD ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS Ii'l5

TITUIÇÕES.

Ao arl. 41 acrescentar:

" não podendo seus postos ou graduações ter remuneração superior à fi

xada para os postos e graduações correspondentes no Exército "

~ (aditiva)

·Incluam~.e, no item IX do art. 45, referências ao direito

civil, ao direito penal, ao direito eleitoral, ao direito comeE

cial, ao--di.reito processual."

Justificação

O Nobre Relator Deputado Prisco Viana não consagrou o que se contém no

§ 4Q da Constituição vigente, enquanto limita a remuneração dos Policiais I~ili

tares, integrantes, hoje, das Forças Policiais e dos Corpos de Bombeiros. A l'e

gra constitucional é absolutamente indispensável para unífnrmízação' do teto, em

nível de vencimentos e proventos.

A prática demonstra a indeclinável necessidade de medida legal que abri

gue o ajustamento.

//.

Constituinte FARABULINI JÚNIOR.

o texto do art. 45 é gritantemente omisso.Quanto à legisl~

ção sobre direito, restringe-se ao que está em sua letra "a"
menção ao direito marítimo, aeroespacial e do trabalho. O art.

45 encerra matéria de tal envergadura que a melhor solução, a

meu ver, será o seu refazimento, data vênia.

j
I

i
~:~--------------------------------------1
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EMENDA 480098-9
e: CONSTITUINTE FRANCISCO Al1ARAL

JUSTIFICATIVA

Trata-se de garantir a proibição de qualquer discriminação no to

cante ao alistamento eleitoral.

... TExTOt,lIlSTIFIC4ÇÃO------:-------------,

de Organização Eleitoral, Partidaria e

lD4 o OA ORG o ELEITORAL PART.

eE/lDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

=-:- TIEXTOI ...USTIP"lC .. ;io ....

W AUTOR

éPAULO DELGAOO / JOSE GENOINO

EMENDA 480101-2

..,.,r---------- ..LIlN.."lo/eOMIS!lio/.u.CO..I.sio----------~

No Subsl<tutivo da Com~ssão
e Garantia das Instituições.

Suprima-se o artigo 15.

Substitutivamente
De-se (l' artigo 16 a seguinte redação.
Artigo lá - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Prefettõs e

Vereadores, eleitos em 15 de novembro de 1982, term!
narão no dia 19 de janeiro de 1990, com a posse dos
eleitos.

JUS T I F I C' A T I V A

O artigo 15 do substitutivo prec~sa ser extirpado por instituir'
um mandato mlmicipal anomalo de 02 anos, com um priv~legio a pretei
tos exclt,si.vamente de reeleição para um mandato posterior.

O princípio da reeleição não foi ~nda consagrado até o memento ,
na elaboração constitucional presente. E distinguir-se apenas pre-'
feitos paza tal regalia encerra Lnjusc í.ça , Auemais mandato de 2 anos,
com o custo e o trabalho de uma can~anha eleitoral, não constituir~a
atnativo p'~a ninguém, principalmente vereadores.

De outra forma, a prorrogação dos mandatos municipa~s dos elei
tos em 1982 é medida que se impõe, para se dar garantia antecipada-'
mente de um período de tranquilidade, absolutamente necessária, sem
eleição no curso de 1988, para que seja possível ás Assembléias Le
gislativas inscreverem suas constituições e, ser possível adaptar as
leis, inclusive complementares, ao novo text? const~tucional.

Evidente que em havendo ele~ções, a disputa levará á paixão, com
posições passionais I que 1111"itarão os entendimentos e o "quor-um" pa
ra votar o que deva ser votado, para a restauração democratica to
tal. Além do. mais, 3 anos seguidos de eléição pertlmarão apropria
marcha da Nação.

Suprime o Inciso IV do art. 42:

JUSTIFICATIVA

Trata-se de buscar evitar a subjetividade de julgamento que pode d

correr da adoção deste dispositivo.

Suprime o § 12 do art. 42:

9ENJA AO SLESTITUTIVO 00 RELATOO

•ClJ.!. OA OOG. ELEITOOAL, PART. E GARANTIAS DAS INSTITUIÇOES
r.r---------- ...LI:,. ...IO/COMlssÃo/au.cOM1ssÃO-----------,

EMENDA' 480099-7
~PAll.O OEL~OO / JOSE GENOINO AUroR

1';"1;----------------TlXTo/oluSTIPlCAÇio----,--------------, .lJSTIFICATIVA

-EIoENDA AO SU3STITUTIVO 00 RELATOO Trata-se de inlJedir a discriminação e marginalização dos militares

presente na tradição constitucional brasileira o

Dá nova redação ao "caput" do art. 22:

W PLU"''''O/COMlssio/aUlCOIIIlSsio

(-1D4. DA ORGo ELEITORAL, PART. E GARANTIAS DAS INSTITUIÇOES

"Art. 22 _ São eleitores os brasileiros que, à data da eleição,

'contem dezesseis anos ou mais•

.JUSTIFICATIVA

Trata-se de incorporar à vida política brasileira, dando-lhes ci~

EMENDA 480103-9
l:PAli.O IE..GAOO / JOSE GENOINO

&uTOlt---------------

pr;;,DATA~
09/06J87

dania plena, todos aqueles maiores de dezesseis anos.
EM:NOA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

EMENDA 480100-4
e'fAll.O DELGAOO / JOSE GENOINO

Dá nova redação ao § 42"do art. 62:

rn=-.---------PLlNAl'lO/CO'i1SSiO/IiUllCOMIUio

~ DA ORG. ELEITORAL, PART. E GARANTIAS DAS INSTITUlçoES
rr-;DATA~
'oy 06/87 "Art. 62 -

TT1;----------------TI:XTO'''USTI'ICA;io,------------------,

eE/lDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

Dá nova redação ao § 12 do art. 22:

§ 42 - IÕ de quatro anos o mandato do Presidente e do Vice-Presiden

te da República. u

"'Art. 22 - ••••••••••••

JUSTIFICATIVA

§ 12 - IÕ obrigatório o alistamento de todos os brasileiros.

Trata-se de definir o mandato do Presidente da República, e de seu

respectivo vice, em quatro anos, t~o considerado adequado para o exercício des

te mandato em nosso país •

..... 404O4O4O4O4O4O4O "
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"Art. tl - Os Deputados Federais e Estaduais e os Vereadores serão

eleitos pelo sistema proporcional, na forma que a lei

estabelecer •

4UTOII--------------

DA ORG. ELEITORAL, PART. E GARANTIAS DAS INSTITUIÇDES
.-----------rLENI.I!IO/CONIS3io/.UICOlussio----------

tb.

EMENDA 450104-7
t!>AllO DELGAOO I JOSE GENOINO

=-- TUTO'oIU'TI'IC'.,;,O --'-- ...,

JUSTInCATIVA
EI-ENOA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

Acrescente-se onde couber, o seguinte artigo:
Trata-se de regulamentar como proporcionais todas as eleições para

IIIêlndatos legislativos.

JUSTIFICATIVA

"Art. - I:: proibido, na esfera do Poder Executivo, a eleição pa

ra o mesmo cargo no período imediato".
~NDA 450108-0
êfAULO DRGADD I JOSE GENOINO
r:-r__---c:-- PI.IIIUIO/CONISsio/IUICOMIUio ,

• DA ORG. REITORAL PARI. E GARANTIAS DAS INSTITUI OES

Trata-se de coibir o uso da máquina administrativa proibindo a ree

leição para o mesmo cargo na órbita do Poder Executivo.

= TUTO'oIUSTI'ICAOio -,

BeIJA AO SlESTITUTIVO 00 RELATOR

Dá nova redação aos art. 12 e 13:

EMENDA 450105-5
êJ,AlA..O DELGAOO IJOSE GENOINO
.--- PLUÂAIO/Co.w."iO'Il*COMIUio---------_

~. DA ORG. ELEITORAL. PART. E GARANTIAS DAS INSTITUICOES
..".,.- TI:XTO/JUSTI'ICAÇio -,

EMEN!:'A AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR

Dá nova redação ao "caput" do art. 82:

"Art. 82 - O Prefeito será eleito até noventa dias antes do términc

do l)Illndato de seu antecessor, para mandato de quatro a

nos, aplicadas as regras dos parágrafos 12 e 22 do art.

62

Art. 12 - I:: livre a criação de partidos políticos. Seu funcionamen

to depende de prévio registro junto à Justiça Eleitoral.

Parágrafo tJnico -e, uma vez reconhecida a validade de seu registro os .

partidos políticos não poderão ser dissolvidos

c~ulsioriamente•

Art. 13 - Os partidos políticos estipularão livremente sua forma de

organização e funcionamento, vedada qualquer interferên_

cia de normais legais ou regulamentares.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de assegurar a plena liberdade para o funcionamento dos

partidos políticos desvinculando-os do Estado que, através do Poder Judiciário, ape

nas acolherá seu registro. Cabe a sociedade, e aos seus cidadãos, através de eleiçõe

peri6dicas, assegurar pelo voto, a sobrevivência das legendas partidárias.

".................

JUSTIFICATIVA

Trata-se de disciplinar a eleição e a posse de todos os prefeitos

eleitos.

'EMENDA 450109-8
NAUOo DELGAOO I JOSE GENOlNO
=- .U...."IO/COlllssio/.U.COIfI.SÃO _

DA OOG. ELEITORAL, PARI. E GARANTIAS DAS INSTITUICOES

r:T---------------TtIiTO'.lUSTI'ICaçlo----------------,

I":"T--------- 'LUÁMO/co..I"io/.UlSCOluuio-- ~

DA ORG. REITORAL, PART. E GARANTIAS DAS INSTITUIÇOES

EMENDA 4soi06-3
P!'AlA..O DELGAOO I JOSE GENOINO

.lUTo"----- _ EtelJA AO Sl.J3STITUTIVO 00 RELATOR

SUprime os Incisos III e IV do art. 12:

JUSTIFICATIVA

a.e.oA AO SlESTITUTIVO DO RaATOR
Trata-se de proibir qualquer interferência na livFe organização

partidária.
SUprime o art. 10 e seu Parágrafo tJnico

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proibir a eleição para o Senado, sendo o mesmo extinto,

com a implantação do sistema unicameral.

EMENDA 480110-1
~ AUTOll:

~ PAULO caGAOO I JOSE GENOINO
,.,.., PLf.NÁIlIO/COIl"lio/luaCOM.uio----------,

w.l. DA ORG. REITORAL PART.= rEXTot"USTIrICAÇÃO ...,

..---------- ,UNÃ'UO/cONlSSÃo/.u.COlllllio----------

tJlXJtl. DA ORG. REITORAL, PART. E GARANTIAS DAS INSTITUIÇOES

EMENDA 450107-1
IJ.AlA..0 DELGAOO I JOSE GENOINO

AUT'OIt--------------
BeIJA AO SUBSTITUTIVO 00 RRATOR

SUprime os Parágrafos 111 e 2!2 do art. 12

= TaxTo/oluSTI'ICAÇio -,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dá nova redação ao "caput" do art. 11, suprimido o seu Parágrafo

ltIico.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de impedir que sejam fixadós critérios equivocados sobre

a representatividade de partidos políticos, bem como de se impedir que se legisle

oportunisticamente sobre preservação de mandatos eletivos.
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DA ORG, ElEITORAL. PARI. E GARANTIAS DAS INSTITUICOES

"UTO"'-- _

IVO MAINARDI
~---------- PLENAJilto/co .. lssiO/SUllCOIolIS:!liO-,-----C":--:--::c-,-:71

• cl)jÜssão da Organização Eleitoral,Partidária e Garantia das Instl

EMENDA 450114-4
tJ

.IoUTOlt---- _EMENDA 450111-0
tpAlLO DELGAOO I JOSE GENOINO

---------- 'LIlNÁl1uo/cOM.sdo/su-CON.SSÁO- _

,[!Jc;

Ete()A AO SUlSTITUTIVO 00 RElATOR ~rima-se do Art. 42 a expressão "Repressão Criminal"

Suprime o artigo 13 JUSTIFICATIVA

.:xJSTIFICATIVA

Trata-se de revigorar o princípio da livre organização partid-aria,

buscando superar o vício normativo do legislador autoritário.

r---------- .LI:JfÁfl.w/tONlilItÃo/.u.COMluio _

Pol!
até

democr!!,

A Doutrina,e' dessa a boa prática democrática, tem demon~

trado que a independência das poderes, atuando interdependentes e
harmônicos, é um dos baluartes e fiél da regime democrático, a qual
todos de bom senso, querem ver preservados.

Assim, admitindo-se que uma organização de Polícia
cia Judiciária) concentre execessivos poderes, estes poderão
comprometer o Poder, comprometendo certamente a acepção da
cia.

Daí, se a Polícia Judiciária manter a repressão criminal,
esta fere a propalada independência dos poderes, já que a Repre~

são criminal pertence de direito e de fato, ao Poder Judiciário.
A Polícia Judiciária, assim como: A Força Policial ( Poli

cia Militar) o Ministério Pública e o serviço carcerar10 (penite~

ciário), são em realidade apenas subsistemas, com competência de
"Repressão Criminal" limitada. Oaí, a não poder ser ela, atribuída
apenas a Polícia Judiciária, que além de ser subsistema, integra o
Poder Executivo e não o Judiciário, este último sim, verdadeirame~

te encarregado da repressão criminal.
A sanção criminal ocorre pela sentença transitada em ju!

gado, a qual é competência exclusiva do estado, através do poder j~

diciário, e jamais do Poder Executivo, muito menos de uma de suas
expressões primárias, a, polícia, que no caso específico da polícia judiciária é
aoenaS auxiliar .

readores terminarão no dia 12 de janeiro de 1989, com a

posse dos eleitos para um período de quatro anos.

Dá nova redação ao artigo 16, suprimindo-se o art. 15:

Ete()A AO SlESTITUTIVO 00 RElATOR

"Art. 16 - Os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e ve-

FI FIrMAI • PARI E GARANTIAS nAS TN5TTTIIIÇDE'SDA reG

(ift'lENDA 450112-8
I!J AUTOII

CPAlLO DELGADO I JOSE GENOINO

.:xJSTIFICATIVA

Trata-se de garantir a coincidência de todas as eleições para o le

glslativo e o executivo municipais.

EMENDA 450115-2
['J
l JOS~ MARIA EYMAEL

'J
l POC

I'J
l Comissão IV. - l.'.~ ./6 I 87.

..,-..----------- PI.IN.."ro/eol,llssio/sUllCONISSio---__-,- ----,

• Comi~sªo da Organização Eleitoral,Partidária e Garantias das Ins-

IVO MAINAROI .

~EMENDA 450113-6
l!J

&UTOII---- _

Tt.l1"':.'I. ~-. ·~ti,: •. -- _

Suprima-se o § 12 do artigo 22.

"",.----------------- tlXTO/.lUSTI'IC...qÃO----------- -, JUSTIFICATIVA

Dê-se ao Art. 42, Seção V, do Substitutivo do Relator.

Art. 42 - A Polícia judiciária, instituição permanente o~

ganizada em lei, destina-se a auxiliar o Poder Judiciário e o Mini~

tério Público na apuração de ilícitos penais, através da investig~

ção e repressão criminal, sob a autoridade do Governador do Estado,
dos Terrttórios e do Oistrito Federal.

Em um país com a dimensão do Brasil, há que adimitir-se o cre~

cimento paulatina dos partidos políticos.
Cortar-se a representção parlamentar de partidos emergentes, é

decretar a sua falência. Tal mandamento não se compadece com os
princípios elementares de um regime democrático.

JUSTIFICATIVA

A redação dada ao dispositivo visa a ajustar o conceito de
polícia judiciária ao seu efetivo papel como órgão da Administração
Pública, configurando-se como instrumento de ação auxiliar não só
do Poder Judiciário, mas fundamentalmente do Munistério Público,de~

tinat~rio das investigações realizadas, como titular da ação penal
pública.

Ademais, a alteração proposta concretiza a idéia de que
a atividade da Polícia corporirica meio eficaz de alcance do fim ú!
timo do~oder Judiciário que é a boa distribuição da justiça; digo,
do Estado, que é a boa distribuição da justiça.

EMENDA 450116-1
FO;-~ili;rl-;:;';e-J~Ãõ-c~--- ""v,-------.---.---.--~ t:--;;~o-J

Ec~~~~~~~~~~:~;~s~u;~sl~~~~~~;J f1;-;~T~JY7J
!itUlf..-~~ TEXTO/J..STlFiC~;;ÃO------------- . ,

SubvcLtua-se o texto do Artigo 18, das Dí.sposa.cóes Transitórias,
pe'L, texto abaixo:

Art. 115 Ficam convocadas eleições para Presidente da RepÚblica,

Vi,,'"-Pres~dente da República, Deputados Federaa,s e Senadores, a s.':.

I'C'm realizadas 90 (noventa) dias contados da vigência desta Consti.

tlllt>":~O.

§ 1 Os atuais mandatos ficarão extintos com a posse

dos eleitos, que se dará imediatamente à d~pl~

cão dos mesmos pelos Tribunais Eleitorais.
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s 2

J':S ..'::- :":J;'l'IVA:

F'ica assegurvido aos atuai s d-...lt!fltOrub dos Cdl~~lh

de Frvs.íclorrte da Repúbll.ca c VJ.CC l'!'eG íck-nte da

Repúblic.:a o di.rcL~ ~ re_leiç;]~ 1or.i o plc.rto

ora couvccado.

o Anteproj~to procura ~dotar a teoria da "i.nconstitUC:l.ona1J.dade por cnn.ssâo'' do Di
relto Alemao e Portuguas, sem rontudo proceder C01l o equilíbrio, a pru:lência e a
parcanôní.a de suas fontes de inspiração.

A redação desta eI1Enda se coaduna cxm o preceito seIrelhante da ConstitUJ.ção Portu
guesa, e cuida can maí.s a=ãcia e prcprieda1e deste Ireio judicial de pressaonar 06
poc:jeres eatpetel1tes, no sentido de dar plena eficãCl.a a normas e pr.1..!lclpios consta,
~pOmlls. -

.Jtu:tlflcativa

~ê-se ao inc. 111, do art. 40, do SUBSTITUTIVO

(10 Spnpnr 17elator, a be~ruinte redação

rodovias e fer1.o\·~as I contemplugtc.mbém ,nüs

A Emenda, acre~centa ao inc. TIl, atribulções da

·-- 0 __ M 't,-:: ....~;t;_;::._-- - --------- - .. -- --.

reàcr.:ll,Polícia

11 (] 1 - exere.er a polí...cia lT'arítipla, aprca, de fronteirCl,

:rodovias t ferrovias e de minas 11

do os transportadores de c~rgas com um pollc2..amento rnaJ.S /

A Constituinte, pensemos nos , dever-Ia ter sido convoca

da com a nu.ssâo oxc.Ius íva , cupardoz- Ll objc t.í.va de eldb.9.

rar a nOVLl Constituição. Infc] Lzmcnt.c , n.l?õl"G de ord- n'

política ou dr~ fult.l de vlsâo nrrín p.ur-íót ica n'io I"}lõ l.!:..

tlr..un que is to ocorrv~~~ .o .

Pro:ml1r;,tc.lu ti nova CO"Ltituiç-:io, at'nx1i r.u !os que U 11....1i s

corr-eto r,.,ej.1 d C' : Lit:çã,) t~~ todo.i o.::; i.un.Lrt cc , ('\..·.lf0rí, ...

a emanda ~pLU'X.lltdd..l, ai im d,:. que o povo pO~,~,êl t"lpgr'r ,

dentro de Ulfkl nova ordem conct í tucLon.ú , o Prv ri deutr- c
Vice Presidente da República e seus representantes no

Congresso.

fi ------- Pl.I!:H.lkIO/eo"'155ÃoISUDl::O"lI"ÃO ]

r- COM.ORG.ELEI:O~AL,PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕE~

I'":'T---------------- TEXTO/JUSTlflCAÇ;,O- --,

.EMENDA 480117-9
'tu Constituinte JÚLIO CAMPOS

eficaz, nc trLlnsporte coLe t í.vo nas vias t..errestres, bem assim,

"Artº 17 - Os mandatos dos atuais Governadores e Vice-Go-

JUS T I F I C A ç Ã O do art. 40, do Substitutivo.

Dê-se ao Art. 18 do SUBSTITUTIVO a seguinte redação

Suprima-se o inc. 111,

Justi ficativa

______• "TE'T?IJ...:.,'i'.:MÇ:.~ --.----------,-- , -_ .. - --'l

I
I

Realmente, exercer a classificação e controle de
diversõp~ . ~ullcas, deve ser atribuições das Policias Judiciárias,
e não du '"licia Federal.

r-------·------T"'"/M-...""'-----------

EMENDA 480121-7
~ ---------,-------- '"".--------L CO!·jSTnUINT._E_N_I_L_S_O_N_G_I_B_S_ON _

EMENDA 480120-9
C, __-=-~~ __=-.c_ONS-T!_~~r;m;""~-I~-SO~ -Gi~~o~ ----=~=:J ~_- -;;;;~~~ J
ttc~\~~~;~~--~Rº~~,-~çi~L~~~;~~;~~O/~;;;;;;l~ -~~_~~~;~º~~_;;J:~JJIJ~~;~~~~

~
"""o~" PMVB

,-----

,"o relatório do nobre Deputado prisco Viana, em seu art9
79, prev~-se o término do mandato dos atuais Prefeitos e Vice-Pre
f'e í t os ~1lJnicipais à 19 de janeiro de 1989, encurtando-lhes em II

m~s o mandato recebido pelo voto popular em 15 de no
vembro de 1982.

Já com relação aos Governadores e Vice-Governadores, su
fragados em 15 de novembro de 1986 para mandato eletivo com a dur~

ção de quatro anos, assegura-lhes o direito de cumprirem suas mis
sões constitucionals até O último dia.

Trata-se de odiosa discriminação, cassando aos atuais di
rigentes municipais um mandato que o povo lhes outorgou, enquanto
aos Govc I nadares, eleitos da mesma forma, dá-se t r a t ame.rt o di fere.':'.
ciado. Coiba-se a injustiça evidente, ou aplique-se a todos a mesma
disposição constitucional.

.ubstitua-se o art9 17 das Disposições Transitórias, dan

do-se a el, a seguinte redação:

vernadoru, alei tos em 15 de novembro de 1986, terminarão no dia 19

rle jan'êilo de 1991".

tMENDA 480118-7
tJ VEPUTAVO José CARLOS GRECCO

,.,, TI!XTO/,lUSTlfIC4ÇÃO --,

~===""""'=__====-=PLt:"'AAIO/CO.U5'io/SU9CDIj.!-'~~_=_=====-=:_::_---..,
l!J[V-roMIs.DP. ~RGl\NlZAÇ!\D ELEI1ORAL, PARTIlJARIA E GAAANTIA DAS
l_ TNsrrnJIÇOES

~om~
~/ O~!.,.§LJ " O mandato do prefeito serã de 5 ( cinco) anos,

prevalecendo o principio majoritario " .

Dê-se a segumte redação ao inciso lII, éb artigo ~8, do Anteprojeto da Conu.ssão da
OrgaIUZação Elel.toral, Partidária e Garantia das Insi:l.tuições:

"IrI - declarar a mronsb.tuciona1l.dade por CIlIlSSOO da nedí.das legi.slab.vas ou ~
cutJ.vas, recanendando ao Poder cx:rtpEltente que supra a anissão legal;" •

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Do m:do proposto pelo Anteprojeto, o disposi'l1wo não se ~tibilizanacan o pri,i'
clpl.El da '*;P"Taçoo de podexes.

Geraria a ;l.nterferencia de un poder no outro, danéb a possibilidade ao Judiciário de
legislar em branco.

Visa a emenda melhorar a redação da nGr~a. Ainda,

pret~n~0 d:lata r O mandato dos PrePAttos. de 4 ( quatr~ I pa
ra 5 ( Llnco I anos , permitindo assim, uma melhor administr~

ção
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EMENDA 450122-5
t:.-~- -C~~~_} 1_~~~~~_rÊ ~~~~~U~U"~i~?~-~-=_~~:=~=~__--=--] t!_-~~~~E~~J

~~~9-D;; OR-;;~:~_'AÇAD- ;l_~I~;~~~','P~!:i~~~~~~ GARAN~rA-D;;s- I~~TiTl;i~p á9 ~~6--/-8i-)

qualquer pessoa n~o poderá ser superior a dez dias,
salvo a incomunicabilidade do preso"

JUSTIF rCATIVA

vos nu'

- - Tr),.TCl/J I'nl~ c::.-;:c •

JUSTIFICATIVA

A emenda supressiva visa corrigir os dispositl
~dos face Emenda referenLe ao § lº do Arc. 12

A matéria é excelente e com ela concordo
i-tegrnl rn '.~d p. Não ob s t a...te, p..,:~ndo que a mesmn rl"'ve!'ia ~~t:.r

incluida '., titulo dos ü í r e i t os Indiv.iduais da Comí s s ão da Sobe
rania dos "_r",i tos e Garant1as do Homem e da Mulher.

Trata-se de assunto referente ao direito '
de Uber'-ti'> e Lnv LoLaba Lí dade da pessoa

EMENDA 450123-3
~~~__.,__-_: êO~~TITUI-NTENILSÔ'N'G-IBS-ãN

~~~s;~-~-~R~~~I;;ÇA~ ~~~~~'~~~::~~~~~~~;~~--~-~~~A~~~~~;S-I~~~iT~IgOE~9 ;~6-;--ã71

--------- -- --- Dê_S~ ~-~-~~-:~~:'~O~/'':-:''::_-5~BSTnU~-1-~O--~SegUint~,:~:ç~~J

--- -------------- TEXTO/~.s·tncA';i.::.----------------

Oê-se ao Art. 54 do SUBSTITUTIVO a seguinte red~ç~0--~-1

"Art. 54 - Aproposta de emenda rejeitada não pode
ser reapresentada na mesma sessão legislativ~"

"Somente terá direito a pleitear organização,o partido
politico que conte, inicalmente, com 3% (três por cento)
do eleitorado que haja votado na última eleição geral pa
ra a Câmara dos Oeputados, distribuidos em 5 ( cinco 1 '
ou mais Estados, com o mínimo de 5% (cinco por cento) em

cáda um deles

JUSTIFICATIVA JUSTIFICATIVA

---------------TCX·C·..~S·~C~':'j;c---·----------- -

JUSTIFICATIVA
o § 2º do Art. 5 do Substitutivo:Supríma-se

----- t(,lCtlJ/JfJS~lf(C"ÇÃCl'-------------- --- -l

I
I

IJUSTIFICATIVA

n N" eleição do Presidente e v í ce-pres í.dente da Repúbli::a,
governa~(Jres e vice-governadores dos Estados, Senadores federais

e seus so;;Jlentes, deputados federal nos terreitórios, prefeitos ffi!!.
ní.c ípa í • "vice-prefeitos, pr ev aLecer á o princípio majoritário" •.

D1'-se ao § 1º do art. 6º do SUBSTITUTIVO, a seguinte redação:

Es~a rplnção pispõe melhor ~obre a Funrlação e r~

gistro dos partidos, permitindo o fortaleciemnto das agremiações

partidarias.

. T('XTO/Jl'S-II'IC:..;ÃO _

No regime democrático deve prevalecer o pri~

çípio majoritário.

EMENDA 450127-6g - - -, - --------- ----------- AlITOI'f-- - _

~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

~~- 4501_?_8-L__'u".----------------lt:= ~~!_' íUINTE NILSON GIBSON

b~~~'_~ _-_J
tr;7;~,>~~~~~~~Ã~;;;;;~;;~~ ..:~/'~~'~~;;~~~:;~~;;~-;~~-~;ANT!A DAS O)

I INSTITUIÇ ES
----- TEXTO/JUS"IF'C_~i:l ----------l

Retirar no § 4º do Art. 20 do SUBSTITUTIVO o período: I
" A Comunicação será acompanhada da declaração,pela I
autoridade, , do estado fíS1co e mental do detido, I

Ino momento de sua autuação. A prisão ou detenção de _i

Supríma-se os Artigos 15 , 16 e 17 do SUBSTITUTIVO.

Não ha motivo Dara Que a Nova Constituição le
~isle sobre Prefe1tos, Vices-Prefeitos e Vereadores eleitos em 86
e 88 , come dispor soare o tér~ino do mandatc dos Prefeitos, Vi
ces e Vereadores eleitos em 15 de novembro de 82.

Não pode, salvo melhor juizo, referir-se o
Legislador a Prefeitos que ainda~o~o~ente em 88 e na
nova Carta Pelitica não deve constar essas materias, de1xando que

a Constituição em vigor, através de em~ndas , discuta sobre o as
sunto .

A Emenda propõe melho a técnicã legislativa, ao
mudar a expressão "apresentada" por "reapresentada ' l

EMENDA 450124-1F----- CÕNSTIT~_iNTE-NILSD~I"GIBSõN--~ ----------------J [~--"~DOB--J

[C7J;I~~~~~;-:~~~~;;~:'~~~~;~,:;.~~ioE_._G~NTIA ~;"-;~~;~~~~s CC~9-;~;-~~_;1

EMENDA 450125-0
______________ - AlITOR----------- --------,rr- CONSTITUINTE NILSON GIBSON ' ----1
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Justificativa

L "Lls correto o principio majoritário, ao invés da maioria
ab s ol ut n do' votos, com realização do 2Q secrutfnio, com os dois ca.':!.
didntos ~~is votados no primeiro, principalmente, evitar-se ás
barganha 0 no processo eleitoral com apoiamento dos candidatos
derrntados.

[~:r -:~ .~-;/:;~l·:;-organ~z~ç.1;;/El~~nf~~~1':inr;;:;·hrlár~a~ -'G;;:~ntil
L_~_-:...a:..t.J.::;..ç~·.. j _. .:::.J~

----l'txTO,Jl..s·,·.~:.çiCi-__· _

Ac=escente-se nO Art. 39 ,do SUBSTITUTIVO a se9ui~

m-- ---------- PLE"'\IiIO/co"'ISSÃo/:'U!l::II".s~':o_ c'

lcwI55lJO DA ORGANlL8ÇillLElEITORAJ , PARIlDIIRIA E GARANTIA ~~~;;JÇo[{~/~-~>---;;7)
------- - --.--- -EXT~,J.. :s~ t O:_-;ÃO·--- • _. _

p_2}iqr~~o ~ - A obrigatoriedade de domicflio eleito-

ral na Reg~ão Metropolitana para - os

candidatos à Prefeitos e Vice-Prefeitos

por prazo de um (1) ano, em qualquer dos

Acrescente-se um parágrafo ao art. 2~ do
SUBSTITUTIVO, com a seguinte redação:

Municípios da área"

Just~í~cativa

"SUBSTITUIRII O PRESIDENTE,
DIMENTO E SUCEDER-lHE-li NO
VICE-PRESIDENTE".

EM CASO DE IMPE
DE VAGA O

;,-eas metropolitanas são constituidas por agrupamentos

~,i~a 1ntegrar a organização, o planejamento, a programa-

cão c a.. c:-' ':.. '" ,::,..., ele funções pfibLicas de interesse metropolitano. Por _

Justificativa
~ JUs~o que os cand~datos à Prefe~tos e Vice-Prefei

tC"lS 1..PLCJTt (", .tc:.'lzo de um (1) ano, em qualquer dos Mun1cípios da área

A ausência de norma juridica contida no

disposiL"vo desta Emenda, toruxe à epoca, bastante, inqui~

tação Õ Jida olítico da país, quando da doença e do marti
cio do f'rr.,;idente Tancredo Neves. Creio que se deve reg~

lar essa questão, aind~, que de modo diferente da agora
apresentoda. Será fato de tranquilidade democratica para
todos, inclusive, esse princípio deverá ser adotado para os
casos de C8vernadores e Prefeitos.

Seja acrescida ao Substitutivo a seguinte norma :

JUSTIFICATIVA

" E permitida a reeleiça5 de titular de mandato
executivo, por uma s6 ocasião "

TEXTO/JU!l .. IFIC ...Ç;,O-----------~---l

I

~~~-T~~~~iB~~'~------------.- __O] t: i~~:=J

~l;S~~~;;ORGA~;~;;; :~;~~~;~::~~;;~~;;:~ E GARANTIA DAS INSTITUIÇbE~ ;:-~;]

fl ;~~.cJ

OE~09;~Ó67ã7J

EMENDA 480130-6[B -- . --------------- AUTO'l---------L. CONSTITUINTE NILSON GIBSON --J

tl~~~;o-~~~-;ç;;o~~;I~~~'::~~~~i~~~~~-E~AR;TIADAslNsTITUI

TE.\TOIJUS. IFICAÇÃO- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1
DA COMISSIlO:Su,',UMA-SE O ART.5º DO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

o sistema eleitoral nacional não tem aceito a
reeleição do presidente da República, Governadores ~ Prefeitos a.
pegados ao preconceito de que haveria uma influência nefasta do
poder, fa~orecendo essa reele1ção

Acredito que seja a hora de repensar a matéria.
O povo deve ser Juiz da administração de um homem público: se
est~ver satisfeito, que o reeleja. Se não, que negue a volta ao

cargo . Essa é a maneira mais democratica de aferição da vontade
popular

JUSTIFICATIVA

Considero exagerado que candidatos participem •
de dois r.tcgQS eletivos na mesma circunscrição mesmo sendo um pa

ra c3rgo~ 'In Executivo e outro para o Legis.lativo ,

Tal disposição, na forma em que está, prejudica
os outro~ -·~didatos

EMENDA 480133-1
I~r --.--.------------- ''''·----------·------------1
~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON --.-J

Dê-se ao Art. 50 do SUBSTITUTIVO a seguinte redação :

Ao direito de ação corresponde o dever de prestação j~

risdicional. Por isso, a ação, em suaS diferentes espécies, se

exerce contra o Estado , devedor da ~restação JurisdIcional
buscada com a sia propositura. ~ediante o exerciciu da ação,p~

de-se ao Estado que atue a jurisdição, entreganGo a prestação'
jurisdicional vinculaéiva das partes, uma vez que ela consti 
tJe ato de poder lnerente à sooerania do Estdao . Exercido o
direito de ação, o Estdao, devedor dele, fica obrigado à pres

tação jurisdicional Quando se diz que o direito de ação oori
ga o Esatdo a prestar jurisdição. fica implicito que ele deve
desempenhar essa função de modo a assegurar às partes todas '
as garantias de justiça. A chamada- "Representação", para Que
o Supremo Tribunal Federal declare inconstituciunal lei ou ato
normativo federal ou estadual, mas que, tecnicamnete, é verda

deira "ação direta de inconst1tucionalidade" , em ~ue pese à

nomenclatura da media desde 1946.
No rigor téc n.j..lx o , a expressão "ação", na acepção for

mal, expr1me ide ia dei jurisdiçáo contenciosa, conflito de int~

resse, transmudadpsjna lide contida num pro~o

JUSTIFICATIVA

" Art. 50 - Compete a 1niciativa da representação de

inconstitucionalidade
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EMENDA 480134-9
L
!J-- - -------- -------- '"'-" ---- --- - -- ----- -------

CONSTITUINTE NILSON GIBSON ~~- I___. ._ __----1
C':I -,'-- •• --]
l- ~~~~__

pública, denominada Lei Orgânica da Polícia Fe
deral, é destinada a :

em questão

d) Crines cometidos a bordo de naVlO Ou aerona
ves ressalvados os de competência militar ;

e) Crimes contra a vida, o patrlmõnio e as com~

nidades silvícolas ;
f) Crimes contra os abusos que ferem a moral e

ps bons costumes
g) Crimes contra os servioores federais no exer

cicio de suas funções ;
h) Infrações às normas de lngresso ou permanên

cia estrangeiras
i) Outras infrações penais em detrimento de

bens, serviços e lnteresses da união, ou de

suas entldades Autárquicas ou Empresas Públ~

cas,assim como aqueles cuja prática tenha re
precussão interestadual e exija repressã~

Executar os Servlços de Polícia Marítima, Aérea
e de Fronteiras e de minas ;

Executar medidas asseguratorias da inculumidaoe
física do Pre~idente da República, de Diplomatas

Estrangelros em Território Nacional, e , Quando
necessario, dos demais representantes dos Pode
res da República

Prevenir e reprimlf

a) Crimes contra a Segurança Nacional e a Ordem

Política e Social ;
b) Crimes contra a Organização do Trabalho ou

decorrente oe greves
c) Crimes de tráfego de entorpecentes e das dro

gas afins

IU-

II -

DEPUTADO CUNHA BUENO

Selecionar, formar, treinar, especial~zar e üperfel
çoar o seu Pessoal Civil, de todas as CategoriasFu~

cionais,dadas as suas peculiarldades proprias,obed~

cendo a orientação técnica do Orgão Central do Sis
tema de Pessoal Civil ;

VI - Prestar assist~ncia técnica e científica oe nature
za Policial aos Estados, Distrito Fedreal e Terrltó
rios quan~o ~olicitado ;

JUSTIFICATIVA

,VII- Proceder a investigação de qualuqer natureza Quando
determinado pelo Ministro da Justiça

IV - Coordenar, interllgar e centralizar os Serviços de
Identificação Criminal;

A presente proposta visa melhorar e aper _

7~içoar c~ truoalh~s prestados p;la Pol:c~a Federal.

1'L.I:N,.I'IO/cOIol.ssio/aul!lCOMISsio-----------

Nom. da Org. Eleitoral, Parto e Garantias das Instltuicões
"'"' ~ TEn~/JUSTIFIC"ÇÃO--------_-------__,

EMENDA 480138-1
tJ

---------1

I

JUSTIF ICATIVA

JUSTIFICATIVA

Supríma-se o Art. 18 do SUBSTITUTIVO •

Não há razão para Que a União indenize, pois,indeni
zação refer~~e à reparação, a ressarcimento.

A expressão constriboirá ajusta-se ao melhor ao caso

A Constituição em vlgor, no seu art. 75 § 3º
dispõe QWl o mandato do presidente da República é de 6 (seis .§.

nos. N~ identifico motivo para que a nova Carta Política altere
a Constituição em vigor nesse aspecto.

Entendo que só através de Emenda Constitu _
cional na conformidade do inciso lº do Art. 46 , podrá ser o man
dato do Presldente alterado .

Sou daqueles que não aceitooa discussão do as
sunto

l
na "ósembléia Nac i oriaI Consti tuinte .

-----------------TEXTO/Ju!p'lrlcAçÃo------------------l

Altere-se no Sl6STITUTIVO • no § 3º a expressão .. INDENIZARA .. por I

••.. contribuirá com os partidos politicos . • I
I

I

Suprima-se o

A adoção do sistema oistrítal Misto, voto majoritário
e proporcional para Vereadores,não é aceitavel dentro do princí 
pio repr3>entativo

jü.1ENDA 480135-7rr- -----------'".0<--------J
~ CONSTITUINTE NILSON GIBSON

roA ~~?T1I~?r~E NI(~~~~BSON-------~ ~;i;~--J

EOOSSAõ DA DRGANIZAÇAD E~~~~;~~~~'~~~~~~~;~~o E GARANTII;\ DAS INST~StS;;;~~""7~;-J
r..-r-----,------------ TEXTO/JUSTlFICAÇÃO-------------

Dê-se a seguinte redação ao ARt. 40 do SUBSTITUTIVO

EMENDA
1) Dê-se ao Art. 2" do Substitutivo da Comissão da Organiz.§;

ção Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições, a seguinte reda

ção:

Art. 40 - A Polícia Federal instituida por lei
complementar, oe iniciativa do Presidente da Re- -I

o voto é facultativo e são eleitores os brasileiros maiores

de 18 '-i~ 1.8 al.aatados na rorma da 1el"
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2) Suprima-se o § lº do Art. 22.

JUS'rIFIC'ATTVA

o estabelecunento do voto facultativo abre cammho para ------------- Tf:x10/JUSTlfIC.lÇi,O-----------------,

sãgru L lt~ntI.va mudança no processo e na mentalidade ele i Lorais elo Brasil,

consaoer ando-se que a Laberdade de optar pela par-ta clpaçÊÍ.o ou não na v~

tação dará maí.or- legi tnrní.dade ao s tsí.ema democr-ataco roprcsentativo ,
I ~ r r' c -"llir.tf' If.<'r«(;O:

,.--,---------- Pl.ENÂ"IQ/COWIS'io/su.CONI",io-..-- ,

Com. da orgcruzaçáo Ele1toral, Par-taoar-í a e Car-, das InstitUl oes

JUSTIFICllTIVA

o P.ntepr0]eto proíbe que se llrf"Vngupl1 a

"fo cme ft'{~("rat1.vall e a "forma republicê'ina", quondo o CJUE?

Inclua-se, no art. 52 do Subs t Lt.utn.vo, o seguarrte i00150:'

Os aíndrcatos e as entidades assoca.at.rvas de Zunbito nacro

nal, orladas ou reconhecidas por lei e com mars de um ano ele f\mcionamf>n

to".

JUSTIFICAÇÃO

C":-.lá rUI JG~~O ;.. a deff>sa cJa unJ.clôdE" nacional, pela qual tanto

5:' Lt t c) desde os -tempc v c o Ir-n i.c a.r- .iar batelhos Õ,?5 Gt:3.rõ

rapes con Lr.=:: a don inaç~o ho Le nô e ae , etc. Em seguida, unida

de ne c t r-ne 1 DalVfJ pr lo Impér~o C0T" tr? vário,- sepnrntismos ~

Por r.z-r.Lo , ,-~tc: CheiTo?di"J: "Cl,~t.~r:nl~ P~trf:'au ccme t o g:r?VP inJll~

tJÇB ccn r r .._ os mona r qn a s t e s orçwJh('t;0P: fiE> õefF-nderenr fi 1f'çi

tlmiõ?Cl,.. t,- [llbpIn din?Bt1ca CIos rf"1.~ elF PQrtl.lqf>l p jrrr e r e cto

Te fe. TTPcil r.z nirr'pire r fJF1 ~pfp~p eA llnidp~F n?ci0r2]~

(\ r~Jrp-i..tr rc·C" l~nn;-:r.r:p .. !:'t;:.~ ~. rr()rc-q~rr.-~, â ç-ue L C'" qt>?lC1t'Fr

(TI' l" [:('l~ticc., ~i.(riÍ.f1(fr/ r.r rr;;.]j(};:-c'r ;: \;ltim;.. t..lilSt;? r

llr'J~ '1 e t-o (~\l(, r-E: l"l,rEom ;. (lpfe-~f" (l;: fFelfr?çr.o. r~l.Li·",r:.§.I..b..!..!.

~ r..r ..x:: r~_tJ':"-1..l-;;n J:"_t-I_'.l!"J-:'!"2.'I:?_ r~ L.l~Tf.!~ l']:(){l'~ s: QTI'!.I~L~.:l:r&i:' mo-

Nossa emenda objetiva a mclusão dos smdicatos cntre as

partes lc!'.i. tll"ras para propor ações de ãnconstu t.ucionalidades em tese e

,",OI' omIS~;:'(l. posto que a forma da redação ehh as referidas alíneas gera '!!.

tcrpret;;IG~IO dúbia nesse sentido.

Como vetores das aspirações da classe trabalhadora,

sindlCaLos ;,ão podem ficar excluídos dessas dí.sposaçoea,

ÊMENDA 48014E)..3
[iJ -
C C'lJ!'=HA BU2NO

• -. ..LENUIO/COllll"io/IUICON"',io------------,

C0t'. nA oxc , ELEITORlIL, PART. E GlIR. DAS INSTITUIÇÕES

ENFNDA

os

lJtllil.,ic. r1CF J'f:-tf"00F ur lC'('\-, t("'rl'{~l f r-r.t . ir·i,i.cC'0c,rf 0G~ 1(
_],·rl1C';T1 l <:Th C. ,s , rrn, (Pclc\f.!C .ot'trã.

EMENDA 480142-0r Cm'HI' l'UB~O
,.--,--------__ PLIEU"IÇl/COIolIS5io/suacO"'lssio ~

coa. DI' GRG. ELEITORAL, PJl.RT. r GJl.R. DAS n:S7I'l'UIÇÕE.

~------_._---------TIEXTO/JU5TI .. IC...r;ÃO----------------~

n1E"I'WJl

Inclua-se, onc'r- coube-r , no subs t a t.u t í.vo C,

COmi$SbO cõ Organ1.Z~ç20 El~~toTél, PartJ.dária e Garantia

(1,::. InsLltU1Ç'Gf-S, na s Fl1CJPstõf-S CompLeu.en t.e r e s .

JUSTIFICATIVA

Dp-sp e o Art. 29 co substitutivo da Cornis

~?(\ ri? nf:CJan~zaçãn Eleitoral, PC'l:'tiàáriG" f" Gõ=orõntifl des 1I1S

titu~ç~ps, ~ seqlJJnte rp~eG~0:

Dpsde a proclamaçãc. da República, pelo gol

pe miJ1.tar do 15 de novembro de 1869, que a naç~o brcsileira

n~o t~ID ~ieo 0uvJda ~obr~ o rRgi~e f F governo d& sua prefe

rêncii"

A indeVrncJpnClc. Ci(lrlificare b cc.n~agração

do Pc5r'LiI'~! Regentp como Irrppr~e('r ao Pr251.1 p0r tcf~~ a~

Clr'HSf~::- f'CCl.f iE~ Dai (-' CCf'~t~tt·1.ç'PO de 1P2t!. I'r0c;lc~yr.á-10 por

"ur 2l jp,t= c r·lf"'lT.açE(') f(ig 1)(''/(.':,-, rrr'!:t l.é(~(lJ::. Ccr!-tJtnciç'Clc:l elo

Rrr 5J.1", 1(}q0 no s.e.u lJrlIttE' j ro e,xt tS("h Dê:í em c71~Il1.:P SE' 1s'1:0-

liA 15 àp nOVF"ITlnrC oe ~q93, o POV('i cpfirirú,

"traY(~s ce p1e>biscito, qual o r~9'iml? de Governo adequado

para o Pnís" pntrp o presJ.dpncialismo, ('I parlementarismo re

publ1.c<lroo C c par Lamen t e r Lsmo Illcn2rGUlco. 1I

Determina a r~alizBção, Pro 1993, dp. p1r-bis

cito sDhr~ rpqime 0~ g0vpxno~

JUS'l'TFICJl~TVA

0~J.. fi' 'l'r ..... C!T;'·r~f, (l(·ltnr.· .. ~ (r lF't~. ]f''1!: C ]FF-J, ,::-h01.J

c i ona i-t r e- C'f ][171 (Ll':.l ('c, ·Vc'r:r.'t:'C" T..r vro ) lF.PS (I..l?l. ôc s, Sr;XÇ

(!E'nç1ri os), a t(~ 2 Lei f.urr--e on 13 .(1~ rllÇ. ic rr 1f f'P.

Mas esta pacífica p gradual evolução da de

mocracia coroada sofreu brusca lnterrupção no dia 15 de no

ve-n,c.ro C1p 1889, f. qUnl ("l -povo ç: ~j stil' II r 'f ' f"t i f j CBcI,"" ?tônl-

pe rmi t 1.110rlrm~nd? r~para e~sa

A for"'d de redação do art. 29 do substitu

tjvo ll~lta R cinco o nÚmero de parlamenterf>5 integrantes õa

c0miFf~c~que participerá do acompanhamento e da fibcalização

e1, r x .. r:tIç~O das medidas do Estado de Sítio.

Entendemos-que essa limitação aaq~ire conõ

ti'çéic'R (l1.~~~rinlin?tóriaf- e r e s t r í.t xve , em prF'juízo dos peque-

"O C(\pgre5~(\ r\êcional, étravpr-:, dos Prpsi

fpr,t8e (Ir-- s ua s Ccse~ P nA: Cr mi SS?O de p?rlafr>f>ntares c ompoe t.a

OP acocdo com a proporcionalidade partidária, êt&~egured? a

par.t.f.; l pe çâo de um r epreaerrtant.e de cada i-'artido, -acorl,panha

rã ~ fls~úlizará a execução das medidas prevlstas nas Seções

I p 1'11

Clpl? c, 1..:;""" p. rtic1('l tf'nh? e er- rFprf'f'rntentp fie COJn1.f'são e qllF ç

me~(lin f'eJ(" con~_t~tt1J.rr' C'F' a c o r do cem o criti=rio da prop(Jrci~

n?11r~n0 prrtid?rJ.~.
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to, 5urprpso, Rem conhecer o ÇllP ~lgPlficav~. ~;u]tn~ HCIP

t'it?vem g~ncprame-nte e~tar vendo pma paro:=-cl;:oll, no t('~tf-r,llmho

I ns-us pe Lto dp r"r~sticl(.>s Lobo, tllnistro 00 90vprnr, pr.ov Ls ó-:

rio.

c"O Lxpcutivo, ( e o p~rlrmt-l"té r a e r r r'; .,.te> J{ 'no t r r-q-c <1~.. pr o>

~idênc1f. Jo~() Cc.u t a r t . Pnbs8nclC1 l'\·r (.11t.=(1t.r e- ~ Co 't.Lpc- Cc )0_

tfrlo N,?vo etC" Gptt':lJ.Cl VE\rC'"db. ilc;;cr~~ ~(pretc-T've' UUk, éI·c=:rr.n

Cle;'" (Ir. t'F-0parlrtr'Fntflrit.mn, (? T( rllC1écle utu [t('(lprcc:,iclPliCir1 

li.·:oOlO.

JUSTIFICAÇÃO

V- Os diretórios e os órgãos de dlreção partidária
não poderão contar com·mais de um quarto (1/4)
dos membros que possua~ qualquer mandato repre
sentativo.

Os partidos politicos são organismos da socJ.edade pe
la qual esta se faz re~reseritar nos diversos niveis de pocer. As demo
croc~as~iodernas e os governos populares, são democrQcias de partiào :
não são governos de homens, e s~mf governos em que os repl"~sentantes /
partidár~os procuram impor na condução dos negócios públicos o prógra
ma do partido.

Como uma das ,pedras de toque da democracia consiste /
no controle e fiscallzação daqueles que exercem o poder, é de todo con
veni~nte que se dote a sociedade de contrapoderes pelos quais possa 7
limJ.tar e fiscalizar os poderes de seus representantes.

Quando os partidos polit~cos são controlados pelas 0

ligarqu~as politicas, a sociedade encontra-se desamparada, pois, não /
tendo mecanismos de controlar seus representantes, passa a ser contro
lada por estes. De ~outro lado, os representantes habilitam-se ao exer
cicio de suas funções, atendendo ao progrmaa do seu partido, e regis,~
trando a candidatura pelo mesmo partido, O partido, por sua organiza _
ção, em última análise é que.vconf'er-e o mandato ao representante.

Ora, se o representante passa a controlar a vida do
parti~o: nenhuma fiscalização sobre sua atuação ou sobre o seu mandato
cabera a sociedade. Portanto, para que a sociedade, na sua diversidade
e plura1iqade, controle os mandatos dos seus representantes, é necessá
rio igualmente qUe passe a controlar também os órgãos diretlvos dos /.
partidos politicos. Por esta razão, proponho que somente 1/4 dos meu 
bros dos Diretórios e õrgãos diretivos partidários sejam de portadores
de mandato representativos. Os 3/4 que o oontrolarão efetivamente, de
ver-âo ser cidadãos, militantes sem mandato representativo.

!J
_ incluir no artigo 12 do anteprojeto do Relator, o inciso V abaixo:

EMENDA 450144-6
f:VILsorl 5"JUZA

1":""1---------- PLUlAkIO/cO/fI!S;.O/:OUI!Cc.all:lISÃO- .,

o:,assÃo DI, ORGANIZAÇÃO ELEITD:lAL, PARTIDÁRIA E GAR.I;;S1',

após a

julgá-la.

convert1do PIT1lidade e progresso, uO pre~jdr>r'cialJ.~mo cedo

ceudilh] smo pE'lcI ~pu clcsf:.QuJ.lí'brJ.o (lO poder r-s

no 15 dp novembro de 1993, pouco mais de cem anos

implantroção da repúhlica, paro a nação f i.ne Lmerrt e

Por que r~0 s.r- "lf"fQ'Ul1tõ, enfim, z.o Pc-V(I Ci

que e-le me smo ouer-? Por que ;. J,lo'r n a > no r vos n 0 r-<:::.=nmhrf·doi:
contra novas propost~s traz1das à discuss~~ lJ.vrr~

Pozque z Pep~blic~ lffipF~~-n0~ dp ~i~Cl'tl

la, ~l?nõo pr e ce Lt;o em toO.?s 25 :;Lo::r-; GOl ftitt!içêe-s repvbli

can25 t?l proib~Gão?

Che qou CJ momen t;o dE:: retorna:r-f"E- & CnUSÕ ..

O País tem o d i.ze r t.o de pzonunc a e r e s e r or-ze êS SUeS a.ne t.d-.

tuições. Ao térmil10 por t.ant.c. r!e 5prt·1.do Iftéindl':tC"'i f,rps.!<lFrcial

é O mais que su ã i.c a.ent;e para urna dl?fl.nição nacional desta

magnitude. Por iss? se convôca um pleb~sc~to, para ebte fim t

Em snqU~C8, porém, o Jllmir?nte ~ald?n(la (1,a

Gl?\n.o lançou o seu Tfl?nlf€'sto pz'opcndo uni plp'blRCl to, que r€'

c.onc t Li ,~.,ne nnÇ;;O C' r s t crto no r r. ~ i 1. ]'I r c-vo l l? ê1c' Arm?r.~

tprminar.tfl reprimidfl .t nc Lu s í.ve com (;)1.("1(" r-tJVC" CC r.z v í o s ele:

qur r r e cl0fo Ef'tô00R Unidos (;:ntão no porto elo Rl0 Clt=- Jp'nelro.

O rec:;ultac1o não se foz esperar: dE' lRR9 a

1926, se> um Presidente (la Rapúb La ce governou sem e s t.arto de:

sítio, Cdmpos Sdles, Q (1p lq26 Ft~ hOJe ~pFrl~S 11m Pr0Flf~ntF

CiVl1 foi ao fim do Ulõndeto, Jh5cclino Kub~l:"schek.

Fntrpmpnte~ o P2ís vxp€riment0u a ~nfrFv dp

tudo do 11;:;rlamentarJ.sliio ffiOnbrçU](..o, (~lte de "CF... t.z r t,e estebi-

____________ 1't7TololU$TlflCJ..Çi:O _

= TEXTOlolU~T1FIC.ç;Io------_---------_,

~-,=::,:,,_---,=-----,-=----:o...;:--=- AÜTOI'l--------- _

_ substituir a redação do artigo 15 do anteprojeto do Relator pela
seguinte:

Art.15 -Flcam convocadas eleições gerais para os cargos eletivos
federais a se realizarem no prazo de 120 dias da promulgação da
presente Constitulção, bem como, eleições gerais nos Estados pa
ra 120 áias após a promulgaçã~das respectivas constitulções ou
das emendas 4ue as venham adaptar a presente constituição.

Justifj cação
A Constituição a par de declarar os direitos e garantias

individuais e coletivos, bem como estabelecer os principios e
normas de recêncla da organlzação social e econômlca de um povo,
é acima de tudo, o diploma organ~z'~lonal e fundacional do Esta
do e organlzador da sociedade polit~ca.

Os atuais cargos de repres~~tação política foram preen 
chidos na vigência da ordem e da const~tuição revogada, e - como
estabelcer-se-á com a nova constituição novo ordenamento do Est~

do é necessárlo que a representação política e o exercício do p~
d~~olitico se adequem a nova realldade, sob pena de o passado
continuar governando e limitando o ~uturo.

EMENDA 450146-2
/:VILSOll SOUZA

1":""1---------- 'u"'nrolcOulS:sÃO/;UI!CClk.'l)i:o-------- -,

O1HSSÃa DA OTIGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÍlRIA E GAR.I::C

~ "uHimOICO~13~il)/sue.ÇOf·l"do 1
r-CO:iISS:'O JA ORGAliIZ;\ÇÃO ELEI'fOllAL, PARTIDÁ1UA E GAR. IilS']

tJVILSOiI SC'JZA

EMENDA 450145-4

Art. 2' : Ficam convocadas eleições gerais para os cargos eletivos
federals a se r-eaâ i z ar-em no prazo de 120 'dias da promulgação ca
presente Constituição, bcm como, eleições gerals nos Esta~os pa
ra 120 dias após a promulgação das respectlvas constltuiçoes ou
das emendas que as venham adaptar a presente constituição.

Justificação

A Constituição a par de declarar os direitos e.garantias
individuals e coletlvos, bem como estabelecer os principios e
normas de regência da organização social e econômica de um povo,
é acima de tudo, o diploma organizacional'e fundacional do Esta
do e organi=ador da socledade polítlca.

O~ atuais cargos de representação politica ~oram preen
-chidos na viaência da ordem e da constituição revogada, e como
,estabelcer-s;-á com a nova constituição novo ordenamento do Est~
odo é necessário que a representação política e o e~ercíciO do p~
der politlco se adequem a nova realidade, sob pena de o passado
continu~r governando e limitando o futuro.

t ' 14 15, 16, 17 e 18 do anteprojeto do Relator, esuprimir os ar ~go~ ,
_ substituir a reda~ao do artigo 14 do anteprojeto pela segu~nte:

EMENDA 450143-8
(lVILSON SOUZA

171"---------- 'LUIJ.IUG/Cc.'4I~S;;o/~U.CO'4I:S~';:O------ ~

'COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDARIA E GARANTIAS

_ o art. 10 do anteprojeto do Relator deve ter a seguinte redação:

Art. 10 o mW1dato dos Senadores, dos Deputados Federais,
dos Deputados Estaduais e dos Vereadores é de
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quatro anos, salvo dissolução da Oâmara respect!
va.

JUSTIFICAÇÃO

essa inovação, o eleitor não se sentirá fraudado, pOJ.s seu voto ser
aproveitado pelo partido, ou no Estado ou à nlvel 'nacional. Com isto
fortalecem-se os partidos pollticos. Compete à Lei Complementar a re
gulamentação de aproveitamento das sobras'eleitorais.

rL'HÃ..o/'o~l"io/'•• 'O"'..io -, r,c.ATA----"
'COllISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRV. e GAR.IlISjl.~ l J

Justificação

EMENDA 450148-9
[?VILSO:I SOUZA

AUTOIl-- _

ci,o Art. 3 ~ - do anteQrojeto da SU:Jcmossãô do Sistema'
e PartLàos politicos a expressão: "exceto os conscritos,
periodo de serviço militar obrigatóno".

!.J
- suprimir

Eleitoral
I .. durante o

o anteprojeto mantém o mandato dos senadores em oito anos, o
que não se justifica em face da complexidade e dás alterações consta0
tes da vida politica, socaaí e econênuca dos dias atuais. -

Uma das formas do eleitor controlar a atuação do seu represen
tante, está na possibilidade de, no próximo pleito revogar-lhe o man
dato não o elegendo. Este mecanismo, 'que tem na exiguidade do mandato
a garan1:ia de fiscalização, não se compatibiliza com um mandato de oi
to anos para os senadores. Por esta razão, proponho que o nlandato dos
senadores também seja de quatro anos.

De outro lado, com a introdução do sistema parlamentar de go
verno, um dos instrumentos de~garantia dás J.nstituiçôes e de supera 
ção da crJ.se'politica está na poder que o Chefe de Estado tem de dis
solver os parlamentos. Por esta razão, acrescentei ao dispositivo a
ressalva relacionada com a dissolução.

EJ:"""0=-1L!';iDB '

AUTOII-------- _

O:USSÃO DA ORGAIlIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDARIÂ E GAR.!liS'l',

Não se justifica no rcgime democrático diminuir a cidadania
,e retJ.rar dos conscritos o direito de escolherem livremente os seus
representantes. A orientação do anteprojeto fere os direi tos poli bcos
do Cidadão •

r.-r---------- ..Lt:NlftIO/col,ussio/sUIlCOM"'io -,

'EMENDA 450149-7
tYILSQ;1 SO:JZA

_ o art. 11 e seu parágrafo único de.antéprojeto do Relator deve ter a
seguinte redação:

EMENDA 450147-1
fYnsoN SOUZA

••TOO------- ) prp~o~~o~

r:::r- - - - - - - - - - 'Lui,uO/c:OU1',Lo/CUllCO"'''sio ---',__-,

. rIr/""----'/COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDARIA e GAR.IN5 l~ ~ J

r:'1-----~----------TUTO/"'USTlfIC"çio----------------__.

fITPM'AftTIDO~
PI,1DB

AÚrOIt--------- _

do rm1:p.projeto cIDRelator da Comissão.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei Complementar regulamentará as formas de evitar
o abuso do poder econômico nas eleições, devendo es
tabelecer igualmente lJ.mitações à propaganda e publi
cidade eleitoral, que ficam proibidas, constituindo!
crime eleitoral a confecção e distribuiçã9 de brin 
des de qualquer espécie, a fixação de cartazes em
10caJ.s públicos e em propriedades privadas, a não /
ser nos locais previ~~ente determinados pela Justiça
EleJ.tora1.

Art.

- suprimir o arti~o sq
!.J

!.J
- incluir no relatório da Comissão o seguinte dispositivo:

Justificação

O anteprojeto retoma disposição da Constituição de 1946
que perrrí tia o registro simultâneo de candidaturas para mais de um ca~

go. O dispositivo em nada av~ça no aperfeiçoamento d~s institD~ções 7
políticas, pois, beneficiando a classe polit~ca, não permite maior re
novação nas funções representativas. O dispositivo tem endereço certo
de beneficiar os cand~datos aos cargos majoritários que assim, embora
não senco eleitos para a função principal, nªo correriam o 1'i&co de
ficarem sem mandato.

É necessário coibir o abuso do poder econômico nas ele!
ções, sob pena de subverter-se completamente o resultado eleitoral em
favor dos representantes dos grandes interesses econômicos.

A Constituição não é instrumento adequado para estabel~

cer todos os mecanismos juridicos de repressão ao abuso do poder eco
nômico, razão pela qual, atribui-se a Lei Complementar a especifica 
ção dos delitos eleitorais por abuso de podere econômico, bem como os
mecanismos de repressão.

De outro lado, deve-se assegurar a todos os c~didatos§

igualdade de condições para a disputa eleitoral. Para tanto, torna-se
necessário coibir os abusos que se tem praticado com a propaganda e
a publicidade imoderada nos processos eleitorais, porque elas só são
ascessiveis aos c~didatos com maior soma de recursos. O nivelamento!
das' condições importa na padronização da propaganda e public~dade não
só nos meios de comunicação, mas.através de todas as outras formas de·,
propaganàa" como a afixação de cartazes, 'out-doors', e brindes de
toda a'éspécie.

m-------------...-,,.-- TUTO/.:uSTIFIClo;io--- --,
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EMENDA 450150-1
gILSOII SOUZA

Art. 11 - Os Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores
serão eleitos pelo sistema proporcional.

~n~oo: Nas eleições para a Câmara dos Deputados, as so _
bras eleitorais nos Estadc3 serão aproveitaaas pelos /
pàrtidos politicos a nivel nacional, computando-se em
favor dos seus candidatos que, não eleitos pelas suas /
circunscrições , seJ~m os mais votados nacionalmente. A
lei complementar regul~nentará o aproveJ.tamento das so
bras eleitoraJ.s.

Justificação

O anteprojeto da subcomissão introduz o sistema do voto
distrital misto, que a meu ver, importa num retrocesso ao atual siste
ma de voto proporcional.

O voto distrital só tem uma vantagem: a de vincular o re
presentante ao seu distrito eleitoral, e inúmeras desvantagens: a de
frau~ar a vontade politica das minorias, acabar com o pluralismo pela
tendencia ao bipartidarismo e acaba por tran.l31'ormar o representante em
patrocinador de interesses especificos do séu distrito.

O deputado e o vereador, na mirula concepção, após eleito,'
passa a ser representante da sociedade que o elegeu e não só do distri
ou ~a região pela qua; está vinculado. Uma das grandes dificuldades d~
(.xxxxxxx)democracia e exatamente a tendência ao corporativismo e aos
particularismos, com à perda da visão do conjunto dos interesses da
naçãõ:

Na democracia moderna, a representação politic~ se caract
riza exatamente por uma forma de representação na qual o representante
sendo choolado a perseguir os interesses da noção, não pode estar vincu
lado a um mandato imperativo, o que alias, é expressamente vedado nas7
Constituições da Itália, França, Portugal, Espanha e Alemanha, dentre
cutr-ae ,

Nos paise onde o voto distrital é adotado, comQ a Inglaterra,
tem contr~buido enormemrnte para a deformação da representação e da
vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da populaç&o sem repr
sentantes, sendo responsável pela'apatia política em wu~tos países eu
ropeus. De outro lado, através do voto d~strJ.tal a representação nã
corresponde à votação, sendo comum partidos com 40% da votação obte
rem 60j~ ou mais da representação, e partidos com votação expressiva ,
não obterem representação alguma.

De outro lado, como a ampliação da democr-aoaa exige um regi
me de pluralismo partidário, e estes convertidos er.l correias de trans
missão das demandas socJ.ais, o voto distrital, ir.:por1:anào nO abandono
dos votos dos partidos mí.nor-a t àr-í.os nos daver-aos da s t r-a t os , impcrtano
sufoc~ento dessas minorias, lev~do ao sJ.stema concetrador e autori
tário do regime bipartidário.

Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evi
tar o abuso do poder econômico nas eleições não p~ocedem, porque é /
muito mais fácil o domínio econôm~co num pequeno distrito do que num/
Estado.

Entendo que a representação deve corresponder exatamente à
manifestação do corpo eleitoral, para que a câmara espelhe com absolu
ta fideliaade o pluralismo social. Nessa linha, introduzo uma inova =
ção, no sentido de que sejam aproveitadas as sobras eleitorais nas di
versas civcunscrições, em favor de todos os partidos politicos. Por-
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incluir no anteprojeto da .comissão o dispositivo abaixo:
- incluir no anteprojeto da ,com1ssao o disposit::'vo ab aa xo ;

o art. 64 do Anteprojeto da Comissão Afonso Arinos manteve"

as exigências do art. 151 da Constituiçâó de 1969, para a dispu

ta de cargos eletivos, o que, lamentavel~ente, permitiria manip~

lações no caso de candidaturas indesejáveis ao Poder Executivo e

a volta. dos atestados de ideologia passados pela policia, de tão

nefasta memória.

A proposição visa a afastar esses riscos à democracia.

A incompatibilidade será vista posteriormente à eleição, coo

~ recusa do eleitorado ao nome do candidato.

Art. Salvo os casos de inelegibilidade expressos nesta Cons

tituição, por motivo de exercicio a~terior de outros

cargos e de parentesco, nenhum cidadão, no gozo de seus

direitos pollticos, poderá ser impedido de d~5putar ca~

gos eletivos, desde que tenha sido incluido em lista OI'

ganizada em decorrência de prévia consulta lnterna em

partido e preencha os requisitos de idade e nacionalid~

de, quando exigidos.

Justificação

Art. Todos os candidatos a cargos eletivos devem ser escolhi
dos em listas organizadas pelos part~dos, mediante eleição entre
todos os filiados com no mínimo um ano de inscrição no partido.

Justificação

o dispositivo visa democratizar o processo de organlza
ção das listas partidárias e a escolha dos ca~didatos, hoje sub
metida tão somente à deliberação de UM reduz1do nÚTero àe mili 
tantes partidár~05 que compõe os diversos d~re~órios.

Os partido~ polit~cos na sua grande ~a~orla são contro
lados por pequenas oligarqu~as que, para se ma~terem no poder es
colhem os membros dos diretórios e os candid~tos atendendo aõ
seu interesse de manutenção do poder, rechànco os partidos à re
novação e à ~isputa, impedindo a ventilação interna.

Nas democracias moder-nas o.s f'l::l"tidos assuriem importante
~unção politico-social, já que os governos e a representação po
lítica organizam-se através dos organismos pa::-;;idár~os.

Ora, se a sociedade d€ve llvremente escolher seus repr~

sentantes e governantes, tal liberdade não pode scr corapr-ome t Ida
pela dominação partidária interna-na organizaç~o das listas de
candidatos.

Se a liberdade politica tambcm pode ser definida como a
possibilidade de-escolha frente-a alternativas, há necessidade /
de que essa escolha possa ser realizada dentre o maior número I
possivel de alternativas, sob pena de se viciar todo o processo
eleitoral.

O_aprofundamento da rlemocracia exige o estabelecimento
de regras que possibilitem-de ~orma nbertn, nmpla e scm limita-
ções o procedimento de €scolha dos represcntantes poli ti.:._o_s_'

J

_ incluir no anteprojeto da Comissão os dispositivos abaixo, relacion~

dos com a criação do Tribunal Constitucional:
Art.4' O Tribunal Constitucional, com sede no Distrito Fed€ral

e jurisdição em todo o território nacional é a mais al
ta corte de Justiça da Federação, e compõe~-se de 15
Juízes indicados na seguinte proporção:
a) dois pelo Presidente da República;

b) seis pela Câmara dos Deputados;
c) sete pelo Conselho Federal da Magistratura,atendendo:

- dois dentre nomes indicados pela OAB, em lista se~

tupla, de advogados com mais de 10 anos de profis
são;

- oois dentre Magistrados Fedelais com pais de 10 anos
de efetivo exercício da função;
dois dentre Magistrados Estaduais com mais de 10

anos de efetivo exercício da função;
- um dentre membros do Ministério Púlbico Federal ou

Estadual, com mais de 10 anos de efetivo exercício
da função.

§ lQ - Os Ministros eleitos para o Tribunal Constitucional.
terão mandato de seis anos, renovando-se de 3 em 3

anos vedada a- recondução;
§ 2Q - No ato da primeira nomeação será estabelecido

o mandato de cada um dos indicados;
§ 3Q - Os indicados devem ser cidadãos brasileiros,

maiores de 30 anos, no exercício de seus di

reitos políticos, de notável saber jurídico 'e
i~ibada reputação;

i:-t--------- 'u:lllflIO/'O'!I";.O/"UQCOKIS'Ã~------- ___,
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- acrescentar no anteprojeto da Comissão o seguinte dispositivo: I
Art. - O Candidato a qualquer cargo elet1vo terá direito a pelo me

nos sessenta dias- de férias no periodo imed1atamente anteri
OI' à data das eleições, não podendo ser demitido em razão *
da sua filiação político-partidár1a, e gozará de estabilid~

de no emprego enquanto durar o seu mandato.

Justificação

A sugestão destina-se a garantir aos trabalhadores a a todos aqueles *
que manté:n vínculo empregaticio, a liberdade de l'larticipar livrement€*
dos pleitos eleitorais, bem como, de igualdade d€ condições de prepa 
rar a sua campanha eleitoral.

Visa-se com 1SSO ampliar o esp€ctro da representação politica para *
que a rep~sentação aproxime-se da pluralidade que marea a diversidade
da organização social, chronando à vida polftica um enorme contingente*
social que não possui representação orgânica em falta não só de organ1
zação, mas principalmente de condições e liberdade de expressão politI
ca,

O ônus que todos os empregadores passam a arcar, tanto na iniciativa
privada quanto no setor público, converte-se em dever civico a s€r su
portado como obrigação social. As férias condedidas ao trabalhador 1he
perm±tirá organizar a campanha, sem preju1zo da saa subsistênc1a.

-De outro lado, a estabiliQade no emprego, no caso de eleição, desti
na-se ~ preservar o trabalhador das pressões do seu empregador e de
possiveis perseguições politicas em razão da candidatura (o que pode 
ria inibir o exercício da cidadania e da representação), bem como da
eleição e do livre exercício do-mandato em ~avor daqueles que represe~

ta.

~DA 450152-7
íVILiON SOUZA
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§ 4g ~ O Presidente do Tribunal será eleito~ por se

us membros para um período de dois anos, ved~

da a reeleição;

o anteprojeto da subcomisnão, em feliz sugest~o do iiustre e
lúcido relator, aprovou a criação do Tribunal Constitucional, como /
instrumento institucional de earantia da estabilldade política, da
normalidade democrática e principalmente da garantia da ordem consti
tucional.

Com a presente emenda viso tornar mais democrá;;ica e plu
ral a co~posição do tribunal Constitucional, para que ele, como ins 
tância de garantias da sociedade, espelhe a pluralldade do corpo so 
cial. De. outro lado, delimito com maior preclsão a competência ê atri
buições éa Corte Constitucional. -

votação do Congresso Nacional, por maioria de 3/5 de seus
membros e após ratificação por referendum popular.

§ 49 As demais matérias poderão ser emendadas mediante a apro
yação por maioria absolutü dos membros do Congresso Nücio
nal, em dóis turnos de discussão ~ votação.

§ 59 Não se reformará a Cosntituição na vigência de e5tado de
alarme nu de sítio.

§ 69 Não será objeto de deliberação a proposição de emenda pe~

dente a abolir a fO:Ma republicana e democrática de go 
verno ou a federação.

Justi ficação
A Constituição vigente exige quorum de 2/3 dos membros de

ambas as casas'do Congresso Nacional para aprovação de emendas à

Constituição, enquanto o rrtigo 436, f 29 do Projeto da Comissão!
Provisória fixa este quorum em-maioria absoluta.-

Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência

.da confecção de uma Constituição analítica"onde certamente ~~ns

tarão matéria constitucional, como os direitos e garantias indivi
. duais e principalmente a organização dos poderes e sistema eleito

ral; dentre outros, e de matérias que não são propriamente const!

., ",·tueionaüf".. como..aqueles "relacionados com a ordem econômica. a or
ganização tributária e tantas outrãs ..

Estabelecer um critéio único e inflexível a todas as ma .-,
térias, constribuir-se-á pela rigidez da ordem jurídico-constit~

cional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor!
em face de mudanças no quadro econômico e social.

Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias!
de oróem constitucional propriamente dita sejam submetidas à apr~

vação por uma maioria qUülificada de 3/5, e mediante refprendo !

popular para evitar·se de um lado a inslabilidüdo constitucional!
em decorr~ncia do maiorias eventuais, que poderão alterar a con.
tituição ao seu talante como formü de manterem-se no poder, c de

outro lado, submeter essa5 decisões ô:rda, à ôP!ovôÇ~O ca sccieda
de pelo mecanismo do referendo populs= em recor.~ec:~ento d~ so~;

rania da sociedade, be~ como da sue anterioricade en =e16;~: 30

Estado e de reserva em seu poder da faculdade de pê=~icl~a: c~re

tamente das decisões mâis grav~ e i~~ortântes ~a'to da o:gailza
ção dos poderes quanto dos direitos f~ndamenta:$.

De outro 19do, institucicnaliZf-se o mecên:s~o ca ~=:ti 

cipação çopular at:avés da apresen~a;ª: de pro~cs:as p~: :5~ mi~

eleitores de pelo menos 1/3 dos es~ad=s ca federa;ãc, c~~o ·crr.a
de ampliar e aprofundar a democIac:ô c:reta artículada com cs :ns
titutos da democracia representativa.

As matérias que não prcpria~ente constitucionais, pcce=~o

ser alteradas por maioria absoluta, nem estarão sujeitas ao refe
rendo.

FYPARTI~O=]
PI·lOSJ

JUSTIFICAÇÃO

...........................................- .

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

outras atribuições previstas na Constituição e Leis
Complementares;

VIII 
IX
X

Art. Compete ao Tribunal Constitucional:

I - declarar vago o cargo de Presidente da República
ou seu impedimento para o exercício da função, nos
casos previstos nesta constituição;

11 - dirimir os conflitos de atribuição entre os podere;
da União; .

111 • declarar a inconstitucionalidade de Tratado,Lei Com

plementar, Lei Ordinária, Decretos e demais atos j~

ridicos, quando solicitado nos termos da constitui
ção;

IV interpretar as normas constitucionais, de ofício ou
quando solicitado;

V - declarar a inconstitucionalidade por cm.ls s ãoríe norma
ou de atuação dos poderes públicos;

VI-· dirimir os conflitos entre Estados Membros, e entre
estes e a União;

VII - decidir .. quando 'solicitado, ··sobre a cons'fHu'ciona'li
dade ao projeto de- lei, lei delegada ou decreto su~

metido à sanção do Presidente da República;

f'MENDA 480155-1
EVIl.SOII SOUZA
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- 6~bstituir a redação do artigo 52lb anteprojeto do Relator àa Comi~
sao pela forma abaixo; e
suprimir os artigos 53 e 54 do anteprojeto

.Art. 52:A Constituição poderá ser e~endada por proposição do· Pre
sidente da República, do Presidente do Conselho de Minis
tros, de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ~u

do Senado Federal, por um terço das Assembléias'Legislat!
vas ou por iniciativa popular.

§ 19 No caso de proposição apresentada pelas Assembléias Leç:!
lativas, a mesma deve ser aprovada por cada'uma delas por

ca9a uma delas por maioria absoluta dos seus membros.
§ 29 No caso de proposição de iniciativa popular, essa deverÉ

ser apresentada por pelo menos 150.000 eleitores, de i/3

dos estados da Federação, devendo em cada um deles'rece
ber pelo menos dez assinaturas.

§ 39 As emendas que tratem de alteração, inclusão ou supl~ssão

de dispositivos referentes aos direitos e garantias indi~

viduais e coletivos, a organização dos poderes, do siste
ma eleitoral e partidário, bem co~o o presente dispositivo,

considerar-se-ào aprovadas em dois turnos de discussão e

EMENDA 480156-0
c:::=ç:ons ti tu; nt e F Jn~i.r:=L.EP~".íj.x'<-lili.Qg ~
'7T'---------- PlE .. "AlO/cONISsAo/suac:oN"sÃO---,. ...,

t:comis5ão da Organização Eleitoral,_Partidária e Garantia
dô5 InStituições

Dê- se ao art. 18 a seguinte redação:

"Art. 18 - O mandato do atual Presidente da Repdblica termina
rá em 31 de dezembro de-1988."

JUS T ! F I C A ç A O

Dentre as varlas sugestões para a duração do mandato do atual
Presid~nte da Repúolica, parece-nos ser a de quatro anos a mais
conveniente e a mais compatível com d •um os prlncípios que orientam
e norteiam os regimes democráticos.
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EMENDA 450157-8
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JUS T I F I C A T I V A

Devemos cumprir os compromissos assumidos pelo'
PMDB, pelo Estadista Tancredo Neves e pelo Presidente José
Sarney por ocasião de mensagem convocando das eleições di
retas para Presidente.

No brt. 6Q § 19 subslltua-s~ a expressão "Inalaria
absoluLd 'l por "maIorIa si@ples", s~primldo o § 2Q.

EMENDA 450160-8
E? CONSTITUINTE J05~ GUEDES

~ .....ltTID0--"l

MOB I
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JUS T I F I C A ç n O

....- TI:XTot.lUSTlrlCAÇÃO ---.

H lradição do sistema cleitornl brcislleira tem siou

COMISSAD DA DRGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIDARIA
GARANTIA DAS INSTITUIÇOES.

E

5lIF~afl~r os cnndi~Gtos a cargos do Poder Executivo
noioria relativa.

por Art. 2º - São eleitores os brasileiros que, à data da elei
ção, contem dezesseis anos ou mais, alistados na forma da
lei.

EMENDA 450158-6
-pu CONSTITUINTE JOS~ GUEDES

-----
~ .."ftTIDO~

MOR

JUS T I F I C A T I V A

Estamos vivendo a op9rtunidade de adequarmos no~

sa Constitução a modernidade, atualizando seu texto à atual
realidade.

= TIEXTO/Ju:lTlf'lCAÇio -,

COMISSAO DA DRGANIZAÇAO ELEITDRAL, PARTIDARIA E
GARANTIA DAS INSTITUIÇOES.

Capacitar legalmente os brasileiros com dezesseis anos pa
ra o exercício do voto é apenas uma questão de legalização
de uma realidade.

Art. 33

Esta é tamb~m uma oportunidade para viabilizarmos mais um
instrumento de mudanças, tão reclamado pela população bra
sileira.

parágrafo Onico - Lei Complementar estabelecerá as prior!
dades profissionalizantes e as normas gerais a serem adota
tadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Ar
madas.

D jovem é esperança.

JUS T I F I C A T I V A

Parcela das Forças Armadas são preparadas pro
fissionalmente porém grande parte é restringida ao preparo'
mili tar.

Devemos ensinar o brasileiro a defender a pátria, mas tam
bem a defender-se na vida civil é a grande oportunidad~ até
mesmo aproveitamento do tempo e da estrutura do órgão.

EMENDA 450161-6
f: CONSTITUINTE JDS~ GUEDES

~--------- I"LEIf"'uo/cON.SSÃo/.u.COlrfISSio---- _

[1 COMISSÃO DA ORG. ELEITORAL. PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTTIIIrçOE5

=--------------- T~XTO/...USTI'IC ..ÇÃO---------------___,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORA~ PARTIDARIA E
GARANTIA DAS INSTITUIÇOES.

Art. 43 - Lei estadual poderá autorizar a criação e o re
gular funcionamento de Guardas Municipais sob a autorização
do Prefeito Municipal.

JUS T I F I C A T I V A

Creio que devemos remeter para os estados as
condições para a criação das Guardas Municipais.

EMENDA 450159-4
PJ

EMENDA 450162-4
tJOEPUTAOO MAURlclO NASSER

AUTOII--------------] pr;~;;~

=---------------T[XTO/JUSTll'lCAÇio----------------,
ORG. ELEITORA! PART GARANTIA DAS IN5ITTIIlçnES

-,. PLUÁ'UOICOW.,sÃo/sueeolussÃo-----------,

.",. TE.XTO/Ju'TlflCAÇio ___,

,tJCDM. da

EMENDA ADITIVA

- Não poderá exercer atividade técnico
~profissional em empresa brasileira, sob pena de crime de responsabl

§ Onico - Não participara da administração pública dire
ta e indireta quem não haja completado o prazo de, no mínimo, cincõ
anos de cessação da atividade técnico-profissional em empresa estra~

geira.

Acrescente-se, como § tlníco artigo 9º do Subs-
titutivo da Comissão da Organ;7ação Eleitoral, Partidária e Garantia de Instituiçõe
o que se segue:

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIOARIA, E
GARANTIA DAS INSTITUIÇOES

O mandato do atual Presidente da República termina
rá em quinze de março de 1989.

Art. 18 -
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cr;;ftTI00=:J

pessoas que não lhe sejam absolutamente fiéis. Há casos em que, po
doença ou ausência continuada do Presidente, o trabalho de ocganiza
ção e de filiação partidária no interior estaciona, até regride.
esforço baldado de encontrar-se o presidente resulta no desânimo
interessados, que acabam buscando outro partido, sobretudo quando
trata de ano de eleições, e há necessidade -ifisuperável de ter-se le
genda, para efeito de lançamento de candidaturas. A abertura desejada
permitindo-se que outros membros da Comissão Executiva, provisória ou
definitiva, expeçam credenaia~s facilitará os trabalhos de organiza 
ção partidária, por serem documentos válidos perante a Justiça Eleit
ral, e sanarão as dificuldades que, eventualmente, um presidente de
partido esteja a opor, em função de interesses excusos, ou simples 
mente por incompetência pessoal.

EMENDA 450165-9
[J DEPUTADO MAllUCIO NASSER

ousrrFIt:AÇAD

lidade, quem não tenha deixado decorrer o prazo mínimo de cinco anos
após sua participação na administração pública direta e indireta.

Alia-se a moralidade administrativa à necessidade de
defesa do interesse nacional. Com preocupante freqdência, temos veri
ficado que até Ministros de Estado saem do Ministério diretamente p~

ra postos de comando em empresas estrangeiras. Pagamento de favoreci
mentos ilícitos, em detrimento da economia brasileira? justo prêmio
pelo tráfico de influência?

São situações suspeitas que se criam, por falta de
medidas cautelares. Suprir-se-á a lacuna com este dispositivo consti
tucional.

O decurso de cinco anos ensejará mudanças na máquina
administrativa, de maneira que se tornarão menos viáveis a corrupção
e o tráfico de influência. ~ o que se quer.

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se o texto atual do §3º do artigo 12 pela Emenda Substi
tutiva seguinte:

Paragráfo lJnico- O Fundo Partidário tem dotação própria no Orça 
menta da União, reforçado com multas previstas na legislação eleitoral.

a - O Part.ído Político terá direito à alíquota do Fundo Partidá
rio se eleger, - pelo menos na segunda eleição a que tenha concorrido, - repre -
sentante em uma das Casas Legislativas de, no mínimo, dois Estados. .

b - As alíquotas do Fundo Partidário, de valores iguais, para
todos os Partidos, serão assim distribuídas dentro ao Partido: .

- Vinte por cento para a direção nacional;
- Trinta por cento para as direções estaduais;
- Cinquenta por cento para as direções municipais

PL[H..."rO/cou.ss.io/suacOMlssÃO ---,

~OMISSAO DA ORG. ELEITORAL, PARTIDARIA E

[!J
EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como § 3º do artigo 13 da Comissão da Or
ganização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, o- que se segue: -

AUTOJt'---------------

§ 3º - Configura-se crime eleitoral a transferência,
de um Município para outro, de título de eleitor, que não haja mudado
de domicílio.

Há partidos que surgem sem a intenção de se desenvolve 
rem, para a propagação do programa doutrinário. Transformam-se em autên
ticas le~endas de aluguel, ou são instrumentos que atendem aos interes
ses pessoais de seus dirigentes. Os grupos ideológicos ficam cerceados,
e acabam tomando outro rumo. A perpetuação de Comissões Executivas Pro
visórias é anti-democrática, e prejudica o andamento dos Partidos Polí
ticos como agressão desta ou daquela corrente de pensamento.Daí, a ne
cessidade de encurtamento do prazo de mandato das Comissões Executivas
Provisórias.

JUSTIFICAÇAO

Acrescente-se, como § 2º e alíneas ~ e ~ do artigo 13 do
Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Gara~

tia das Instituições, o que se segue:

§ 2º - Não excederá de um ano o mandato de Comissão
Executiva Provisória, sob pena de cassação do registro, definitivo ou
provisórlo, do partido no âmblto em que atue.

a) - Em ~aso de nomeação de nova Comissão Provisória, só
por mais uma vez, não participarão dela os componen
tes da anterior. -

b) - As Comissões Provisórias, existentes à data da pro
mulgação desta Constituição, terão seis meses de
prazo para a convocação de convenção, que eleja o
diretório definitivo.

=>_-'- TtxTO!oIUSTlFICAçio.-----------------,

r:="A"TIOO~
',PMDB

AUTOJt-----------_-''-_

Existem grupos que, por falta de recursos materiais ,
têm dificuldades em organizar as Secções Estaduais e Municipais de
seu Partido e em promoverem o mínimo de filiação partidária exigido
por lei. O Fundo Partidário servirá para auxiliá-los na tarefa. Qu~
remos, democraticamente, que as alíquotas sejam iguais para todos
os Partidos, independentemente de sua representação, maior ou menor,
nas Casas Legislativas. Os Partidos poderão ter registro provisório
ou definitivo na Justiça Eleitoral, mas, se falharem no priMeiro, te
rão de eleger, obrigatoriamente, algum representante no segundo pIeI
to a que concorra, sob pena de perder a sua alíquota do Fundo Parti~
dário. O iJeal seria que os Partidos estejam, legal e definitivamen
te, constituídos, e as alíquotas entregues, pela Justiça Eleitoral,d
Comissão Executiva Nacional. Em caso de organização provisorid,ou de
têrmino de mandato dos diretórios, admite-se a existência deComiss3o
Executiva Provisória, de âmbito nacional, es tadual, territorial, ":u
nicipal e do Distrito Fed~ral. Ca~a rartido terá de fazer ~ Justiça
Eleitoral a prestação de contas anual, a fim de que se constate que
houve real~ente a aplicação devida dos recursos, regulamentados por
lei.

p1..UbIO/co"'sdo/.".ctauuio------- _

tJCOl~ISSAO DA ORG. ELEITORAL, PARTIDI\RIA E GARANTIAS DAS INSTITUlçod

EMENDA 450163-2
(!lDEPuTADO 1,AUR!CIO llASSER

MISsAo DA ORGANIZA AO ELEITORAL PARTIOARIA E GCR"/illA ms"1N5TI1UI

r.;,---------- 'LI:HANIO/COM1Sdo/.u.co .....io- ---,

EMENDA 450164-1
(JDEPUTADO I1AUR'rCIO llASSER

AUTOIt'---------- _
~PA"TIDD~, PMDB

JUSTIFICAÇAO

Em eleições para prefeitos e vereadores, é comum a
transferência de títulos eleitorais de um município para outro, a fim
de reforçar politicamente, e nas urnas, este ou aquele candidato. Tra~
ta-se de fraude eleitoral, que deve ser punida, na forma da lei.

=,---------------- TUTo/"uSTI'lCAÇio- ~

EMENDA ADITIVA

Acrescente-se, como §1º do artigo 13 do Substitutivo da Comissão da Orga
nização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, o que se segue:

EMENDA 450167-5
tJDEPUTADO MAURICIO NASSER

"UTOII------------ _

A experiencia está demonstrando que o monopólio do cre
denciamento em mãos do presitlente causa prejuízos insanáveis. Pelo r!
ceio de perder o controle partidário, o presidente recusa credenciar

§ 1º - Qualquer membro da Comissão Executiva
sória ou definitiva, póderá credenciar filiados para

Partido nos Estados, Territóríos, Distrito Federal e

JUSTIFICAÇÃO

Regional, provi
organizarem o
Municípios.

= Tl'XTO!oIUSTlFICAÇio

Er~ENDA ADITIVA I
Acrescente-se, como § 4º do artigo 13 do SUbStitut~vo

ca Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e gárantia das Instituições, o que !
se segue:

§ 4º - Está sujeito à demissão a bem do serviço pú
blico, além das_penas previstas para atos fraudulentos, o funcionário
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&UTOII--- _

.;ITSTIPl:C'ACÃ0

P,~en~a ao ~ubstitutivo:

8ubstJ.tuir no art. 4? a eXT)ressão ti ã renressão

criITI.inal'! nor " atuar na renressão criminal fi

~ renressão criminal é funcão do Po~p.r Ju~ici~rio

auxiliado nor UI'! sisteMa ~e órqãos do Rstado nos oURis se

inclue~ Os noliciRis ~e orde~ nública e iudiciárin, os p.~tnhple

cimentos nrisJ.onais, as Secretarias de ~usti~a, Recruranca núbl~

ca, Defesa Social e a Qolícla Federál.

A ~olícia Judiciária é, noJ.s, um dos óraãos do Es

tano crue atua na renressão cri~inal e não o único nestina0.o n 

tal ~ister.

= TEXTO/JUSTlfICAÇio------- -,

r."r--------- PLENARU'){COJlISSÃo/SU;\COMlssÃo ..,

EMENDA 450170-5
AUTOR-------------~

t:constitu~nte AnHF.MA~ nF B~R0~ PILHO

que alterar os mapas de apurações das Mesas Eleitorais, em favor ou em
prejuízo de candidatos.

JUSTIFICAÇAD

=----------,,..-------uXTot,lUSTlfICAÇÃO-- -,

A'imprensa do país divulgou uma sucessão de fraudes
no mapeamento, quer nas Mesas Eleitorais, quer no Tribunal Eleitoral. ~

purou-se que alguns candidatos perderam os votos legitimamente obtidos,
e que foram contados criminosamente em favor de outros. Denunciou-se .
também a manipulação dos 'votos em branco, muitos dos quais haviam sido
contados como se dados a um que outro candidato. ~ claro que ante es 
sas fraudes, suspeita-se de corrupção, como elas comtribuem para defor
mar a realidade das urnas. A ameaça de demissão a bem do serviço públI
~, agravada com as penas previstas em lei para os casos de fraude, h~

....rá de conter os servidores corruptos e irresponsáveis.

~A 480168-3
RúlEN FIGLEIRÓ

Artigo 10 - Cada Estado e Oistrito Federal elegerão,

.D~-se ao Artigo 10 a seguinte redação:

MBBIFleATIVA ~ S~PRESSIVA

De utado JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS

O Artigo 43 do Substitutivo apresentado pelo Rel~

tor, passa a vigorar com a seguinte redação:

= TEXTO/.JuSTIFICACAO----------·-----....,

~ 480171-3

com

- E~el~a~se, in totum, o § ~nico.

pelo Sistema Majoritário, respectivamente, três Senadores,

mandato de cinco anos.

3'~'S'T'I'F'I'e'A'T'I'Y'A.
"Art. 43 Lei estadual poderá autorizar a criação e o regu~

lar funcionamento de Guardas Municipais, sob a autoridade do Pre
feito Municipal"

Mandato de oito anos para o~ é um privilégio

que não deveria prevalecer na nova Constituição.

D Senador teria, assim, a mesma extensão do mand~

,to· presidencial , com uma vantagem: a oportunidade de reeleição!

M) EXERCícIO DE QUALQUER DEMJCRACIA É FUNDJ\l.ENTAL QUE SE ASSEGlRE OS DIREITOS
E GARANTIAS DAS MINalIAS. O ARTIGO 17 DO ANTEPROJETO QUE VEM DE FORMA DETER
MINPDA A ACABAR ClJo1 O MAIOR SAGRADO DIREITO DO CIDAOAo Ql.E É O VOTO.

EMEJIIlA AO PARECER DO RELATOR
_ SlFRlMA-SE O § PfUt.EIRO DO ARTIGO 12.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA:
O Artigo ora emendado, da lavra do ilustre Deput~

po Prisco Vianna é quase perfeito. O ~nclito representante da Ba
hia promove um grande avanço no sistema de segurança públic~ bra
.sileiro ao permitir a criação de Guardas Municipais para supleme~

'tar o -:rúbalho CüC-: ::;overnos :st?duai!... '=nt: e t arr'; c , untenc'emos q-re

limitar a capacidade de criação das Guardas Municipais às cidades
com mais de cem mil habitantes não é justo. É necessário ofere
cer oportunidade a todos Municipios, sem distinção.

Reforçando nossa tese, lempramos a existência de.
cidades de pequeno e médio porte nas Regiões Metropolitanas do
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Re~ife, Porto Alegre,
etc, que necessitam de aperfeiçoar o seu policIamento e seriam im
pedidas de fazê-lo pelo texto original.

Em conseqüência esperamos a procedência da Emenda
para permitir que todos 05 Munic~pios brasileiros, que o aeseja
rem, e na forma da legislação estadual também possam colaborar /
com a segurança pública.

Vale lembrar que o Brasil tem hoje 4.179 Municipios
406 quais apenas 166 possuem'mais de cem mil habitantes conforme /
'os informa a SAREM, sessão de controle do fundo de participação /
~os Municipios. A Emenda objetiva, sobretudo, aperfeiçoar o magni
rico trabalho do Relator.

~--------------_TllITa/"USTI1ICAÇiO---------------...,

= 'LlIIIALIlIO/COMIUÃo/SUlcottIISÃa----------..,

ClJo1ISSlIo DA ORG.ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARAN.DAS INSTITUI elEs

alternân-

==:A€ ..iuD/lVtTlPt;:AÇ1e:-.-------......--------fr

~e cinco anos, eliminando-se a esdrúxula figura da

4-i a •

------) pr=·PTS°---' 1
'LUiMO/PlNttI.la/.....II1o--- -, ~tATA-_

_ ~....D_da_O-r...;gan~-i7-.a-Ç-1!-o_E-l-e'-.i_t_o_:"_"'__"'_"_"_h_'d_á_r_!.._a_e_g_a_r_an_-_~i_a_d_a_s_i_n_s_t_~.-_J Coa! 06 I 81 ~

--------~...."..~-.... • II
t. 34 - :: •• :-:: ::•••• ~ •••• : .

§ lR _ As forças Armadas compete, nc forma da lei, ~triGuir 5~rviço ~lternativo aos
~, em teflllO de paz, após clis:adas, alegaret'l :MjJe~r.t~vo de consd.l!nc:la para oximi-.
r_se de at!.vicledas de caráter .essenc:'alrr:cntl~ l'liEtm:, dando-se prior:deda 1:5 ações
~ vl5cm a preservação da natureza C' maio-ambiente c aqt.!e!.a~ quo vi~tJfi1 a educação

e saúde, em rcg~~es carentes ou menoS-dcsenvolv:das do País c o combate às dto~as.

:AJSHF:CAT:V,C,,
A redaçll:l proposta ....isa dar tn:l o':~entat'.ãG para 2qucles que vão fo::mu~a:: a leg:'s
leçllo da serv~çG militar alter;"la';ivo, garantindo o atendímento de p-::oridades na
cionais no dOlenvolvimento destas ativid~dos. f.dmit:.mos que as Forças Armadas,
_!3lI tOllqJll de paz, pcoon dar Ui1S. imensa con';ricuiçllo para que o nossr!País possa
.sair do StJbclcscnvolvimento. E esta contri::ui"ilo é· c:<a:amc"te a críação do serviço
militar altecnativo.

Na maior democracia do mundo, 05 Estados unidos da

América.-de cujo texto constitucional. aurimos a figura do mand~

to maior do Senador sobre '0 do Deputado, bem como a alternância

da representatividadgr-não assegura mais que qua~ro anos de Man

dato sepatorial.
Pela Emenda ora sugerida, dá-se ao Senador mandato

~ 480169-1';tãdlCMendes Botelho '
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NIlo SE POOE CONCEBER DEMOCRACIA SEM A LIVRE EXPRESSllo DAS IDÉIAS,
CDNVICÇi:iES E 00 VOTO. AS MINORIAS TEM DE PARTICIPAR TAMBÉM 00 PROCESSO
ELETIVO E TAMBÉM TEM O DIREITO DE SER OU Nilo VOTADA.

tJ1ENDA 450176-4
Constituinte GEOVANI BORGES

PLENAIIIOfCOIlIS~Ão/susCOllllssio- _'I

~MISSAO DA ORGANIZA AO ELEITORAL PARTIDARI~ ~"T.~"ow06187

Modifique-se o art.2Q do Substitutivo, pelo seguinte:

Art.2 2- São eleitores os brasileiros que à data

--------- TEXTO/JUSTIFtCAÇio -,

da eleição contem dezoito anos ou mais,alistados na for~ da lei

AUTOIt--------- _
!MENDA 480173-0
~ ROBERTO TORRES I tJPTs"''''--,
m JOI.EHÁIUO/COU.SsiO/IUICOIf'SSãO----------j :r=/DATA-----,/
[- COMIsslID DA ORG. ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARAN. DAS INSTITUIÇi:iES . e..---- ~ J

r.:-r---------------TU,.O/"U~TI'IC ...Çi.O---------------_,
sendo facultativo o alistamento e o voto dos maiores de dezesseis

EM:JllA AO PARECER 00 RELATOR anos e menores de dezoito anos.

- ACRESCENTA-SE AO ARTIGO 22 O SEGUINTE:

" ••• SENDO PERMITIDO A REELEIÇIlO POR MAIS UM PERÍODO".
JUSTIFICAÇAO

Tornar facultativo o alistamento e o voto dos

JUSTIFICATIVA

CABE A NÓS, CONSTITUINTES, DÁRMOS AO POVO E AO PRESIDENTE DA REPUBLICA A
OPORTUNIDADE DE SE ENCONTRAREM NAS URNAS, ASSEGURANDO E FACULTANDO A ELE
O DIREITO JÁ ASSEGURADO A FUTUROS GOVERNANTES, CONFORME EMENDA APRESENTADA.

maiores de dezesseis anos e menores de dezQito,foi tese acolhl

da pela Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do HQ

mem e da MUuher,tornando-se necessária a alteração proaPsta p~

la present emenda.

=---- TEXTO/JusTlI"ICAÇÁO _,

IMENDA 480174-8
[TI CRISTINA TAVARES

_______--,.,.- PLENA'lIO/;::Ololl$SÃo/sU8COM1SSÃO

~M.DA ORG~IZAÇÃO ELEITORAL,PARTIDÂRIA E GARANT,INSTIT

t:=Pi ..AltTIOO~• PMDB

..,etDA 4S01'l7.~2e: EUCLIDES SCALCO

r.-r---------PLEN.iRlo/cOMISSÃo/su.COIlISSÃO-----------,

~om.da Organização Eleitoral,Partidária e Garantia das Instituições

I

~••T.~'o9t 6J8f

r=T ~ TEXTO/JlJS·Ip:IC.Ç'i.O----------------l

§ 39 - Igualmente, na forma que a lei €S taJ:elecer os partidos polit~

cos recetarão dotações do orça~ento da União na proporção das cadei 
zas que ottiverem na Cãmara dos Deputados.

Art. - Fica também assegurada a iniciativa popular no pro
cesso de emenda da Constituição, mediante proposta subscrita por um
número mínimo de eleitores igual a um por cento de eleitorado naciQ
nal.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 450175-6
fl RUY NEOEL

PC01USSIlO DA ORGP.NWiÇÃ~~;;;;;t~;';i~;iA E GARANTIA DAS INSTITUI} COf!;4!"J3
ÇOES 'rEXTOIJUSTI"lt:/';ÃO--------------------.,

EME!'OA MODIFICATIVA

A iniciativa popular, com o sentido de ampliar a participa
ção do povo no exercício ~o poder, deve ser ampliada também para o
processo de emendar a Constituição. Vinculá-la ao número de eleito
res é mais adequado do que a vinculação aleatória a um número fixo
e aem qua l quer expre.ssão , que seja Ca.,olL de garal,t.í.r o exe rcIc í o d~

mocrático direto, contra o autoritarismo e a usurpação, de recente
memória.

Dê-se a seguinte redação ao § 22 do Art. 22 do substitutivo:
8lENDA 480178-1

§ 22 _ Não podem alistar-se eleitores, os que não saibam exprimir-se
na língua oficial e os que estejam privados' temporariamente ou definitiva-o

mente, dos seus direitos políticos.

JUSTIFICATIVA
r.:T TUTD/~uSTI..ICAÇio----------_----_,

Por entendermos que o Brasil abriga quase duas centenas de Nações In
dígenas - neo brasileiros - originária e legitimamente os verdadeiros "do
nos da terra" e, como tal, membros genuinamente brasileiros, não devemos
confundir nacionaliaade - Que exprime a condição própria de cidadão, quer por
naturalidade, quer por naturalização - com cidadania, que exprime a vincula
ção do indivíduo ao Estado.

Portanto, reconhecer a existência das duas centenas de nações indígenas
é mais do que superar a confusão semântica e o colonialismo inposto à essas
nações por nossos antepassados europeus, é consagrar a legitimidade histórica.

Assim entendido, não há sentido est~tuir o Português como língua nacio
nal _ uma vez que nacionais' também são os idiomas das nações indígenas. Enten
demos que mais apropriado é a expressão LINGUA OFICIAL.

Inclua-se no título das Garantias das Institulç~es

Capítulo I, da Inviola~ilidade das Constituiç~es, o seguinte a~

tigo:

RArt. Esta Constituição não perder' sua vig~~

cia se deixar de ser o~servada por ato de força ou
for anulada-por qualquer outro -elo diverso do que
ela mesma dispõe. Em tal eventualidade, todo cid~

dão, investido ou não de autoridade, ter' o dever
de cola~orar para o restabelecimento de sua .fet!
va vigência.

§ 12. Serão julgados, segundo ..ta ..-" Con!
tituição e as leis expedidas de ~~d8dI ce
ela, os que aparecerem responsáv",~;'.'-'I!
dicados no c.~PlJt dest~ artigo, •• _ ..-In
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- JUSTIFICATIVA -

so eleitoral poderá ser aplicada em qualquer e~eição, sem que a
que a instituiu tenha, pelo menos, um ano de vigência."

O argumento de que o assunto deve ser remetido

à lei ordinárla não é admissível. Trata-se de uma norma moralizadora,

que certamente impedirá que se reedite o mau vezo, muito ~sado no p~

ríodo arbitrário de 1964 para cá, em que o casuísmo ditava, na última
hora, as normas eleitorais.

'- --lt:JJ.L.e.S.SJLlIl-º.t i vo renovo a emenda.

A presente emenda foi apresentada ao anteproje
to da Subcomissão do Sistema Eleitoral e mereceu aprovação por unani
midade. Contrariando a decisão unânime d~Subcomissão, o nobre Rela
tor da Comissão, Deputado Constituinte PRISCO VIANA, excluiu abrupta
mente o artigo, colocando-se arbitrariamente numa posição superior a
todo o colegiado integrante da referida Subcomissão, que debateu a nor
"la proposta e concluiu por aprová-la sem qualquer voto em contrário.
Foi uma das muito poucas emendas que receberam aprovação unânime.

- Nenhuma norma referente ao proces
lei

11 Art.

JUS T I F I C A ç n O

os principais funcionários dos governos que se or
ganizem su~sequentemente, se não contri~uíram para
resta~elecer o império desta Constituição.

§ 2Q. O Congresso poderá decretar, mediante
acordo aprovado pela maioria al:>soluta de seus men

~ros, o confisco no todo ou em parte dos ~ens des
sas mesmas pessoas e dos que tenham enriquecido
ilicitamente soh o amparo da usurpação, para re~

sarcir á Repúl:>lica dos prejuízos que lhe tenham

causado."

Nos últimos cinqnenta anos o povo hrasileiro viveu me
nos de duas décadas naquilo que se poderia chamar de regime de
mocrático. No restante desse período de meio século, o que se
viu e o que se sofreu foram anos de autoritarismo, ditadura e
despotismo o mais das vezes. As forças e as variáveis oriundas de
um Estado distanciado de suas legítimas finalidades se manifest~

ram, emhora anacrônicas quando comparadas ao estado comtemporâ 
neo, com toda a crueza e não apenas humilharam o povo como in!
!:liram o livre desahrochar de um país livre e democrático entre
nós.

Como ~em disse Osmar Melo ("Luta pela Oemocratiza
ção"), "no Brasil a constãncia dos golpes é tal e as facilidades
para isso são tantas, que se torna necessária a criação de meca
nismos jurídico-constitucionais para desencorajar a todos qua~

tos, sem espírito democrático, sem respeito a critérios de ju~

tiça! sem amor ao direito, apelam para o uso da força ou da malí
cia ou da má-fé para tomar o poder e usurpar as institu,ições".

Fomos ~uscar na Constituição da Venezuela, no Capít~

lo relativo à inviolal:>ilidade da Constituição, normas que ol:>jetl
vam o resguardo do Estado de Direito mesmo nas situações de ate~

tado à ordem constibucional.

PLIUA"IO/cOlollssio/SUflCOMlssio-----------

COMISSÃO IV - DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL •••

~------------_--_TElCTO/JUSTIFICAÇÃO----------------__,

EMENDA ADITIVA

No artigo 45" do Capítulo II - Seção V

- No i tem VIII t acrescentar:

c) Os serviços públicos de telecomun~cações.

- No item IX, acrescentar:

m) Telecomunicações e Bervaços Pos'taa s ,

A adoção destas disposições, que ora temos a honra

de sugerir, fará com que, em caso de usurpação do poder pela
f~rça, esta Constituição não deixe de ser ol:>servada, contril:>uin
do para a efetiva institucionalização das virtudes C1Vlcas da

resitência política, ao mesmo tempo em que se assegura o exercI
cio do poder apenas aos partidos vitoriosos nas eleições. Des~a

forma, a democracia se reforça e desenvolve os mecanismos de
auto-defesa contra as investidas daqueles que aspiram ao poder
a qualquer preço. Além disso essa disposição induz o cidadão a
lutar pela integridade da Constituição, e são criadas condições
institucionais paTa a punição exemplar dos que colocam interes
ses particularistas ou excusos acima do interesse geral da SO,

ciedade.

JUSTIFICATIVA

_ A ancIusjio , na nova Carta, da matér~a acama, representa o reconhecimento do

lnsofismável sucesso do modelo até hoj e adotado na tradl.çào consta'tucaonaf.

br-as i Lear-a, para telecomunicações públicas e serviços postais. AIterá-lo

pois. sem razão aparente, se nos afigura tendêncJ.a pseudo renovadora capaz

de subverter a fórmula consagrada.

I:tMENDA 450181·1
~os~ LOURENÇO

17f"êO\. II SS' O D.' PLE~A~.D/cOI.II~95.o/!õ1JBC:l"'ISS:\O
~ ~ ,~ ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARAN-

I

fiJ EMEND A 'S--U-B-S-T-I-T-U-T--I-V-A-- Hno"", """,Ão

Dê-se ao artigo 22 do Substitut1vo da Comissão de Organi.zação
I Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições a seguinte reda-

SALA DAS SESSOES DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE,
EM 08 DE MAIO DE 1987.

GERALDO CAI~POS

DEPUTADO CONSTITUINTE
ção:

Art. 22 - O Presidente da Repúbllca poderá decretar o
de Sitio, "ad referendum" do Congresso Nacional, ouvido o
de 3egurança Nacional, nos casos de:

Estado
Conselho

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

Deputado ARNALDO MORAES
JUSTIFICATIVA

-------- PLENÂ;:lto/cOIolISS.io/suftCQ"llssÃO-----------

O CJnselhJ de Segura~ça Nucional é o órgão d~~Linado a a$sesso

ri.a direta do Presidente da República, nos assuntos relacionados com
a Segurança Nacional,

gue!,
embu

EMENDA ADITIVA

, Inclua-se, onde couber, no Substitutivo do
tor da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia
Instituições, o seguinte artigo:

Rel~

das

A decretação de Estado de ~itio deve ser aplicada no~ 'casos
'comoção grave de repercussão nac i ona I e declaração de estado de
rn ou resposta a agressão armada estrangeira. Portanto, matéria
tida no conceito de Segurança Nacional.

de
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LOURENÇOJosll

EMENDA IlS0182-9
F

fI-'m~~09 1061a7Garan
~ ---- PLE~"IO/cOl,jISS;'o/s!JBCOIolISS~O

~issão da Or aniza áo Eleitoral Partidár~a e
tia das Instituições . --,

J' TEXTO!JUSTlFIC.1.ÇAO

SUPRIMA-se ü inciso 111 do Artigo 49 do Substitutivo da Comissão
de Organização Eleitoral, Partidár~a e Garantia das Instituições.

Pela presente emenda o parágrafo 12 do artigo 12 passa ter a sequinte
redação:'

I!J Pela presente Emenda o Artigo 61 passa ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇl10
A competência, conferida ao Supremo Tribunal Federal,

de decla~ar a inconst~tucionalidade por omissão, tanto de medidas le
gislativa~" como de execut~vas, assinando ao Poder competente prazo
para sua adoção, sob pena de responsabilidade e de suprimento pelo
Tribunal, pretende ser um mecanismo de garantia da eficácia das dis
posições constitucionais. Ocorre, porém, que, diante do elenco de di
rei tos reconhecidos oela Lei Maior à pessoa humana, é forçoso reco
nhecer a impossibil~dade fática do Estado moderno de atender a todos
eles, em face da realidade dos recursos escassos óe que dispõe. Se
ria utópico pretender-se responsabilizar, por exemplo, a péssoa do
Che:e do ES~dJJ, ~elo ~~o atendimento, de ~illeJiatu, ue Lertas neLes
sidades. Ao mesmo tempo, convém que a Constituição consagre tais di
reitos, 00 menos como meta a ser alcançada. Daí se propor a supres
são do dispositivo, para ev~tar que somente sejam enumerados os di
reitos que possam ser atendidos de pronto.

EMENDA 4501a3-7r: OEPU;ADO ANTERO DE BARROS

1":"1----------------- 'LUÃRIO/COllISSÃO/SV8COW.iSdo-------------------,

COMISSI10 DO SISTEMA TRIBUTARIO ORÇAMENTO E FINANÇAS

tJ;'AlITID0r=J
PMDB-MT

:§:1 2 - Será considerado partido de ~mbito nacional, e
como gozando do direito de acesso à propaganda eleitoral gratuíta e
aos recursos do fundo partidário, aquele que estiver organizado em
pelo menos cinquenta por cento das unidades da Federação com número
mínimo de cem filiados em cada uma delas.

',: JUSTIFICATD/A '"

o artigo 12, conforme proposto no a~teprojeto é.extre·
mame~te a~ti-democrático, pois impossibilita que os peq~enos parti
dos participem dos pleitos eleitorais.

Uma Constituiçã~ democrática deve garantir o direito de
todas as correntes políticas organizarem-se em partidos p~líticos,e

asseg~rar à todos as mesmas oportunidades.
~ com este intuíto de,democrat1zarsã;particlpação polít!

ca q~e a nossa proposição possibilita aos pequen03 partidos, partic!
pação nos pleitos eleitorais, acesso à propagnnda eleitoral gcatuíta
e aos recursos da fundo partidário.. \

Art. 61 - O Sistema Financeiro Nacional será estrutura
do, de forma a promover ~ desenvolvimento equilibrado do País e a
servir aos interesses da coletividade.

Parágrafo ~nico - Os bancos do depósito e empresas fi
nanceiras terão a participação majoritária do seu capital constitui
do pela União, Estado ou Municípios;

iMENDA 450185-3
e: ANTERO DE BARROS

f=l PLI:HÁAIO/c:o"'ISsio/luaCOIIIS3ÃO

ClW59tJ [)<\ amrrzJÇtJ,~ E~ es INilllUIClES

servi
União

dos

1":"1----------------------------- TUTO/.lU5TlfICAÇio -------------------------------,

" JUSTIFICATIVA-'

no parágrafo 12 do Artigo 42 a expressão "que tenham mais de
de serviços".

Art.22 - São eleitores os brasileiros que, à data da elei
ção, tenham completado 16 anos e que estejam alistado na forma da Lei.

§ 12 - .....•..•.
§ 22 - .•...•...
§ 32 - ...•......

No Artigo 3º suprimir as expressões:"exceto _s conscritos durante o
período do serviço militar oorigatório".

Pela presente emenda propomos dar a sequinte redação ao Artigo 22:

Entendemos que todos os militares, desde que afastados ~a

atividade podem ser candidato a cargo eletivo.
O parágrafo 1Q , na forma proposta, ou seja, estipulando

um mínimo de dez anos de serviço na ativa, impossibilita que milita
res de paLentes inferiores sejam elegíveis.

A bem da veraade, o que nos parece é existir, por parte
do relator, intenção de permitir apenas ao generalato o,direito à at!
vidade política. E neste momento, cabe lembrar que o tempo dos Generai!
acabou.

}:MENDA 450186-1
~ ANTERO DE BARROS

I!.I
Suprimir
dez anos

Para garantir que tenhamos um sistema financeiro à

ço do desenvolvimento de nossas forças produtivas, propomos que a
Estado ou Município, tenham participação majoritária no capítulo
bancos de depósitos, empresas financeiras e de seguros.

", 'üUSTIF![CATIVA"

O presente dispositivo constitucional é de relevante i~

portância, sobretudo neste momento, quando presenciamos amplos se
tores da sociedade combatendo o sistema financeiro.

Presenciamos os produtores agrícolas e os pequenos e
médios empresários denunc~ando, através de suas entidades represe~

tativas, os juros extorsivo cobrados pelos bancos, o que tem ocasi~

nado a elevação do preço de custo da produção industrial e agrícola,
refletindo decisivamente nos altos índices de inflação.

As consequências desta política financeira adotada p~

los banqueiros já tem dado mostras de suas ação destrutiva np sistema
produtivo, quando verificamos o aumento em até 300% no número de can
corda tas pedidas por empresários e agricultores.

Também,fazem coro contra os banqueios, os trabalhadores
desces estab~lecimentos. A pouco tempo presenciamos uma greve naci~

nal dos bancá r ios, 'reivLnd.í cando melhores salários e den·unc.~ando as
péssimas condições de trabalho a que são submetidos.

Cabe, neste momento, ressaltar que os bancos brasileiros
registram· lucros superiores a 800% ao ano, taxa que os eleva à condi
ção de estarem entre os de maior lucratividade em todo o mundo.

E neste contexto de enormes lucros, por um lado, e de
agiotagem para com o sistema produtivo e baixos salários para os ban
cários, por outro, que se torna importante definir o papel do Estado
em relação a esta atividade econômica.

Entendemos que o sistema financeiro, sendo constituido
por empresas que, para prestarem o serviço bancário, necessitam de co~

cessão do governo, devem-se pautar por um compromisso social, ou seja,
ter a sociedade como fim, e não como meio para auferir lucros astronô
micos.

li
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Suprimir parágrafo ~nico do Art. 10.
Art~,l12 - Os Depu~ados Federais, Estaduais e· Ve:eadE.

res serão eleitos pelo sistema proporcional.
Suprimir o Parágafo ~nico do Art. 112.

olégio eleitoral, para der-rot armos a di t adrra , fizemos um comprE.
illisso, que o governo a ser conquistado, se~ia de transição e teria um
-1nrl- de 4 anos.

Tancredo fez esse cpm?=omisso na~ praças públicas e
na lª entreVista coletiva, como presidente eleito do Brasil.

E preciso honrar o compromisso do PMD3. N§o davemos
ignprar os compromissos de Tancredo.

O povo nos cobra coerência.
Causa espanto, que muitos parla~entares e até mesmo

o Presidente Sarney, estejam preocupados, com a definição do manda
to do atual presidente.

Os bajuladores do poder, no esforço de agradar o Pre
sidente d~fendem u~ mandato de seis anos. Querem dar u~ atestado d~

amnésia à Na;ão Brasileira. Querem negar compromissos que considera
mos inarredáveis. -

A contr Ibuãção que o Presdiente sarney pode dar a es
ta questão, será a ~e, publicamente, ratificar, o compromisso d~ cam
panha, marcando o seu governo, como d~ transição, pa7a a. con~olid;
ç§o da d~mocracia. -

Desta forma, estará conf'Lrmandu o comp:omisso que
assumiu diante da Nação, juntamente com Tancredo Nevas.

Ma~' defendemos, ~ue o mandato seja tratado nas disposl
ções transitória~.

Os mesmos que nos cobram hoje, u~a de f Inãção imediata do
tamanho do ma~dato do Presidente, são aqueles que impediram a aprova
ção d~ único instrumento legal no Regimento Interno da Constituinte
que poderia definir sobre essa questão.

Naquela ocasião, chegaram a insinuar que a soberania ~

ra golpe, nos p"deres constituid~s e hoje, querem burlar a norma qJe
ajudaram a aprovar, para serem simpáti~os, ao President~ da República.

Além ,da definição do ma~dato, o p=ojeto ora apresen~ado ,
estabelece a excepcionalidade da sete anos de mandato, para os eleitos
em novembro da 1983.

Essa nos pareceu a fo=ma mais viável de fazermos coincl
dir as eleições, a partir de 1995.

A ou~ra alternativa, q~e preferimos ignorar, se~ia a de
a~resentarmos proposta para um mandato tampão de dois anos, essa in!
ciativa seria simpática, a alguns governadores, mas poderia contun
dir governante e democracia, pois o Presidente eleito em outubro do
ano que vem, levaria co~ ele ao Planalto, a esperança da maioria dos
130 milhões de brasileiros. As~umiria um País com dificuldades econô
micas e, dois seria~ insuficientes para a recuperação d~ Brasil e a
aplicação d,3s propostas defendidas em praça pública,Daí, ter restado,
como única alternativa, para a coincidência dos manda~os, a exceDciE.
nalidade dos sete anos, adota~do-se, a partir de 1995, mandato, da
cinco a~os, para todos os cargos eletivos. _~~~h"

ANTt:.«Ó vDt''BliRRus-
Deputado Federal

PMDB-MT

Pela presente Emenda propomos as seguintes modificações:
Art. 7 - O Governador da Estado e o Prefeito $erão elei

tos, na forma dos parágrafos 12 e 22 do Artigo anterior, para mandato
de cinco anos;

Pa=ágrafo ~nico - Considerar-se-á eleito o candidato a
Vice-Governador e Vice-Prefeito, em virtude da eleição dos condidatos
a Governador e Prefeito com ele registrado. Suprimir o parágrafo 82;

Art. 10 - Caja Estado e o Distrito Federal elegeraão
1130 sistema majoritá=io, respectivamente, três senadores, com ms~dato

di: cinco anos;

t::'T TUTO/~u:sTlf"fCAÇio---------------__.

.EMENDA 450189-6
~ DEPUTADO ANTERO D:õ BARROS

g~

mand~

discuti
espúrio

p;rp:MPARTIDOQ
• PMDB-MT

este ponto de
do PMDB e da Alian

AUTOR--------------

OEPUTADO ANTERO OE B~RROS

Vá7ias racões impelem-nas a defender
vista. A maior delas, está no compromisso, que nós,
ça Democrática, fizemos em praças públicas.

Precisamos honrar es~es compromissos. Quando
mos com o povo b=asileiro, a necessidade, de recorrermos ao

Art. 16 - Haverá eleição no dia 15 de novembro de 1990,
para Oeputados Estadúais, Deputados Federais, Senador e Governador.

Pa~ágrafo 12 - Os eleitos em 1990, terão manjato de cin,
co anos; tomando posse no dia 12 de janeiro de 1991.

Pa~ágrafo 22 - Apartir de 1995, haverá eleições
rais a r&illizar-se em 15 de novemb:o, com os eleitos possuinjo
to de cinco anos; e com posse sempre no 12 dia do ano.

Suprimir os Artigos 142, 172 e 182, renumerando ,os de
mais.

I: 'IJUSTIFIClIJ.rVI1\•••

Pelo prese~te projeto, buscamos definir ao mesmo tem
po, a, dura~ão do mandato do Presidente Sarn~y e a coincidência da~

eleições no Brasil.
Optamos pela eleiç§o do Presidente, juntamente com

a de Prefeitos e Vereadores, no ano de 1988, no mês de novembro.

Pela presente Em~nda os Artigos 15 e 16 passa ter a seguinte redação:

Art. 15 - Have~á eleição em 15 de novembro de 1988, p~

ra Prefeitos, Vereadores e Presidente da República;
Pa~ágrafo ~nico - Os eleitos em 1988 terão excepcional

mente um mandato de sete anos; tomando posse no dIa 12 de janeiro de
1989.

t::'T TIlXTO/,,\USTI'IC~lo-----_:---------___.

A supressão que propomos é devido ao nosso entendimento
de que os cand Idatos devem ccncorzer em iqualdade de condições, co
locando a~ suas propostas para o cargo que disputar.

A forma pro;losta no substitutivo coloca os candidatos
aos cargos de e~cutivo em situação privilegiada, na medida em que
estes práticamente te~ão sua vitória as~eguraja nas eleições para os
legislativos.

llIilIJBSnFICATIVA' •:

Suprimir o artigo 52.

: " IJUSTIHCA'l'IYA

r=1r---------------TalJTO' .lUSTIf'ICAqi o - - ,-- - - - - - - - - - - - ___.

~DA 450187-0
~ ANTERO OE B~RROS

Ú'1ENDA 450188-8

~

Ào modificar o artigo 22, procuramos garantir. juventude
'o direito ao voto aos 16 anos. O BrasiL é um País jovem. A juventude
,brasileira, já sabe o que quer aos 16 anos. Nada mais justo, que essa
'grande massa de brasileiros possam influir no destino nacional, como
partícipe da construção dessa grande nação.

Ao suprimir a expressão "exce _ o~ conscritos, durante o
período de serviço obrigatório", fazemô-lo, com a confiança de con
quistar o apoio para o voto aos 16 anos, e na époc~ do alistam~nto e
incorporação do jovem à tropa, cremos já ter tido a oportunidade de

'. ter participado de uma disputa eleitoral.
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':.':JUSTIFICATIV~,' Art. 22 - O Presidente da República poderá decretar o Estado
de Sitio, depois de autorizado pelo Congresso Nacional, nos casos de:

As modificações propostas, no sentido de estipular em
cinco anos todbs mandatos dos Executivos e Legislativ03, se deve ao
nosso entendimento de que este é un período suficiente psra que o~

executivos possam programar e cumprir dS suas metas administrativas e
políticas. Quanto aos Deputados, Senadores e Vereadores o mesmo te~

p3 do mandato é por entendermos se= importante a coincidência do man
dato dos Executivos com o dos legislativos, na meiida em que poss!

I 

II -

JUSTIFICAÇÃO

r:T-------------- '..TO"'U.Tl.ICAÇlo,--r-- .....,

~....u;]]
"ov06/8Z

'_1......10/__ )

tJIV - IDIIsSlo DE ORG. ELElTORAL.PAIIT. E GARANl'lA JW) INSTlTUIç(!ES
r;r TI:lCTO/olUITIP'cAÇ10 --,

A decretação do Estado de Sitio pelo Presidente após aprovação
do Congresso Nacional é da tradição constitucional brasileira, ã sem~

lhança de outras Constituições democráticas.

Suprima-se o inciso I do art. 12.

JUSTIFICAÇÃO

O dispositivo suprimido anula a prerrogativa dos partidos de
aceitar ou rejeitar pedidos de filiação, o que configura uma restri
ção descabida ã sua autonomia com efeitos potencialmente desagregad~

res sobre a coesão partidária.

EMENDA 480194-2
PJ FERNANDO HENRIQUE CARDO;;a

",. TlxTo/ofUIT1PlCaçlo--------------...,

'.EMENDA 480193-4' AUTOO-------

PJ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

ANT~'
Deputado Federal

PMDB-MT

bilita a diminuição dos gastos eleitora is. '
No Artigo IIQ caracterizamos o sistema eleitoral pelo

qual os Deputados Federais, Estaduais e Vereadores_2erão eleitos. De
fendemos o sistems proporcional porque entendemos que este garante a
sobrevivê~cia d3s partidos considerados pequenos e os de natureza ide~

lógica. cremes ser nosso dever, com o regime democrãtIco , criar cond!
ções para uma sociedade pluralista, bem como lutar para diminuir a in
fluência do poder econômico nas eleições.

A eleição no dIstrito faci~itaria o poder econômico,au
mentando sua influência nos resultados das eleições e praticamente ~

niquilaria os partidos com ideologia diferente da classe domina~te.

Os partidos ideológicos! e ss candidaturas p3pulares I

seriam completamente aniquilados e não a esse perfil do parlamentar e
da sociedade que desejam3s.

JUSTIFICAÇÃO

Substitua-se no art••12, parágrafo 39 , a expressão "indenizará os partidos
pelas" por "arcará com. as"

'EMENDA 480190-0
l!J -FERNAN~O HENRIQUE CARDOS~T01l

A expressão substituída poderia ser interpretada no sentido de
que os partidos primeiro arcariam com as despesas em questão para' d~

pois serem reembolsados pela União. Isto manteria uma porta aberta p.!

ra a influência do poder econBmico, que é justamente o que se preten
de evitar.

Suprimam-se os arts. 31 e 32 do Anteprojeto.

JUSTIFICAÇÃO

r:T TUTO/olUST'f'ICAÇio -,

Além de ser uma reminiscência do regime autoritário, a manuten
ção do Conselho de Segurança Nacional conflita com a criação do Con
selho da República, prevista no Anteprojeto da Subcomissão do Poder
Legislativo

.EMeNDA 4S0191~8'

L!J FE~ANDO HEN~IQUE CARDOS;lITOll

r:T-------------- nxTO/.u.T1'lCaçlo .....,

Suprima-se o art. 15.

JUSTIFICAÇÃO

-EMENDA 480195-1
'(!J FERNANDO HENRIQUE CARDOS~uTo,

_________ 'I..MAIltIO/COM'Slio/'uacOM'Slio----------

f!l IV-IDIISSlIO DE ORG. ELEITORAL ,PAIIT• E GARANl'IAS JW) INSTlTUICOES

~'AIIlT'D0:J

PMDB

~DATA~"09! 06/87

~ inaceitâvel que a nova Constituição se inaugure sob a égide
'da prorrogação de mandatos.

EMENDA 480192-6
~ aUTOa

: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Inclua-se o seguinte artigo 14, renumerando-se os demais:

Art. 14 - Os partidos Políticos têm autonomia para decidir sobre
sua estrutura, critérios e processos de decisão internos, assegurada,
nos-termos da lei, a participação. de todos os filiados nos órgãos de
direção, na escolha dos candidatos e na elaboração das listas partid~

rias.

~"TA~"ow06J87
",..--------------TIXTO!olUITI'ICAqlo, --,

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 22, suprimindo-se o
parágrafo único.

JUSTIFICAÇÃO

Trata-se de uma ressàlva necessária, no contexto brasileiro, con
tra a tendência de oligarquização da vida partidária.

y
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EMENDA 450196-9
~ AUTOtI

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

L!l .LI.w.o/CQIIWIoJ&UKoINuIo NT" ~

c:IV - OOMISSlID IE ORG.ELEITORAL,PAIIT. & GARANl'IA !lAS INSTI1UIçOES I tT'õ"9i 007J

r;"l---------------TIXTO,.UtTl'tc~io---------------,

Substitua-se, no § 39 do art. 20, as expressões "de correspon
dência,de..comunicação telegráfica e telefônica", por "do sigilo de
correspondência e de comunicação telegráfica e telefônica".

JUSTIFICAÇ1\O

Houve provavelmente um erro de redação na elaboração deste dis
positivo, que a emenda proposta trata de sanar.

EMENDA 450199-3:.....::==:.;.=-...:.:=:.::..::..=-=--- AV...--------------

~ FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

.LUÁIIIO/l:OIlIIUlo/.....1do I I!T"':":"NT.~

(!JIV - m.nSSllD IE ORG.ELEITORAL,PAIIT. E GARAN1'IA !lAS INSTI1UI@S tow 06187.
.".. TIUO/olUlTlPlCaçlo -,

Dê-se a seguinte redação ao art. lI, incluindo-se os parágra
fos 1 9 e 29 e renumerando-se o atual parágrafo único para § 39 :

Art. 11 - O sistema eleitoral será misto, elegendo-se metade
da representação pelo critério majoritário, em distritos uninominais,
concorrendo um candidato por partido, e metade através de listas pa~

tidárias.

§ 19 - A soma dos votos obtidos, em todos oS distritos,pelos
candidatos de cada partido servirá de base para a distribuição .das c~

deiras, de modo a assegurar, quando possível a representação propor 
cional das legendas.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA 450197-7
PJ

AV... _ § 29 - Se o número de cadeiras obtidas por um partido,seg~

do o disposto no parágrafo anterior, for maior do que o de Deputados
eleitos pelo critério majoritário, o rest~nte das vagas serã preenchi
do pelos candidatos da respectiva lista, na ordem do seu registro.

ro"T---------------TUTO/olUITl'IC'çlo----- ,

A) Suprima-se a Seção v, arts. 39 a 43 do Anteprojeto.

B) Inclua-se um Art. 39, renumerando-se os subsequentes:

Art. 39 - As forças policiais militares estaduais são forças
auxiliares e de reserva do Exército nas funções constitucionais deste.

JUSTIFICAÇÃO

A organização do aparelho policial, nos seus vários ramos, p~

de perfeitamente ser regulada por normas infra-constitucionais,dentro
das competências específicas da União e dos Estados.

JUSTIFICAÇÃO

Esta emenda, baseada no Anteprojeto da Comissão Provisória de
Estudos Constitucionais, visa explicitar a prevalência do princípio da
proporcionalidade dentro do sistema misto.

EMENDA 450200-1
tJ DEPUTADO MIRO TEIXEIRA

ORGANiz~ç'~Oi'~LE'iTêSRAL. PARTIDÁRIA E GA- ~'ATA~
C09j06J82J

r:-r--------------- n:xTO/.lUSTlf"ICAÇio-----------------,

Suprima-se o Art. 15.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 450198-5
fi I.UTOIIr: FERNANDO HENRIQUE,CARDOSO

A prorrogação de mandatos é inadmissível. No momento em que
se procura administrar a transição, a Constituinte não teria como e~

plicar à Nação tamanha contradição.

w ~ 'U~CGI&l~IcI~" J [!c/NT~
C IV -. m.n~ DE ORG.ELEITORAL,PAAT. E GARANI'IA !lAS INSTITUIçtlES_ ClILl !!fL.azJ
r:T---------------1'IXTO/olUITI'ICAÇlo-------------__,

Sala das Sessões da Assembléina nacional Constituinte, em
junho de 1987.

de

r.r------ TEXTO/JUSTlf'ICAÇi.O-.,....---------------,

EMENDA 450201-9
~ CARLOS CARDINAL

_Dê-se a seguinte redação ao Art. 34 do Anteprojeto, mantido seu
parágrafo único.

Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se a assegurar a independê~

cia e a soberania do país, a integridade do seu território, os pod~

res constitucionais e, por iniciativa expressa destes, nos casos e~

tritos da lei, a ordem constitucional.

S único - •••••••••••••••••••••••

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa a tornar mais claros o escopo e os limites do pa
pel institucional das Forças Armadas no regime democrático.

AUTOR------.--------] G~~T;G~

Pt, ~N ...1II10/cl)\I,ISsio/suacO.. I~3io --===--=--====--=-=-'/ crr-.,'.::--',
l!.J COMISSIlO DA ORGANlZAÇ/lO ELEITORAL, PAFHIDI\RIA E GARANTIAS DAS l nq , •~ 'R7 1
....l_.....JICl'N"'S...IJ..TTllIJJITU,ÇDljIoES:>- -:--'

Emenda
"

Modifica-se o art. 182.
Art. 189 - O mandato do atual Presidente da República terminará em 15 de ju-

nho de 1988.

Vivemos uma fase de transição democrática.

O atual Presidente, Vice-Presidente na chapa de Tancredo N!;.

ves, eleito pelo colégio eleitoral, tem a marcante característica da transito-

riedade.
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Emenda

Art. 16º - Os mandatos dos atuais Prefeitos e Vice-Prefeito

qualquer ati

mas deve ser

Q"AItTIDO~
P.D.T.

AUTOA--- _

A candidatura, não deve revelar em nenhum momento,

de chegar através do voto a esta ou aquela posição,

e definida perante os eleitores.

~....:.._-_-------PLENARIOlcOl.lISSAO/sUIlCOIllISSÃO_-'-- ---''----,

Ig~trE~~ e,Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das

=-- TEXTO/Ju$TI,.IC..,çio ~ _,

EMENDA 480205-1
t? CARLOS CARDINAL

A tênue democracia brasileira não permitiu a formação do que po

deriamos charear de tradição eleitoral, entretanto, alguns p-rocedimentos, considera

dos naturaís, já podem ser visualizados .
•-"< Candidatar-se ao mesmo tempo a um cargo executivo e outro legis-

lativo contrm ia esse princípio de f'crtalecâmentn e prestigiamento da classe politl

ca e do prccccso eleitoral.
Deve ser da escolha do candidato o cargo que pretende disputar

-m nome dp seu partido, 1;:0] ocanrlo sua dec.isão e a indicação do partido a '1pr,9cia-

l
ÇãO popular

tude oportu-rísta,

uma posição clara
cr=;PARTllJO~

PDI

AUTOR-.,----------------

Pl.(NÁI'lIO/CONlssio/sUBCO"",io ~/D::-----'I
• CCMlSSl\O DA ORGi'.NlZAçAO RElTORAL, PARTIDAAIA E GARAtlTIAS DAS ms ~!.ri ~B7_j

dente sarney em continuar no cargo, apesar da evidente transitoriedade, aguça

ram a vontade nacional no sentido de escolher, através do voto, um governante

A falta de legitimidade popular aliado ao desejo do Presi-

Modifica-se o art. 16º :

respaldado no apoio popular.

Defendemos a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da

República 90 dias após a prorwlgação da Nova Constituição.

~----------------TEXTO/~U'TIFICAÇio-----------------,

EMENDA 480202-7
t? CARLOS CAROINAL

eleitos em 1982 e 1985 e dos atuais Vereadores eleitos

1982 terminarão no dia 1º de janeiro de 1989. t:: facultado

aos atuaís Prefeitos a reeleição.

Emenda

Modifica-se o parágrafo 4º do art. 5º

Parágrafo 4Q - I: de quatro anos o mandato do Presidente e do Vice-Presidente da

República.

popular

devem

o Vice-

rr;'''''TID0::=Jp.o.r.

As eleições de Presidente e Vice-Presidente da República e

do Congr :",0 I~acional devem ser simultâneas.

- As experiências da não coincidência revelaram o grande equí-

voco de se eleger o Presidente num período e o Congresso noutra eleição.
Os fatos eleitorais são dinâmicos e a representação

da Câmara oos Deputados e a representação dos Estados, através do Senado,

espelhar a vontade da Nacão no momento de eleger. tamoém, o Presidnete e

Presidente da República.

Os mandatos dos representantes do Congresso e do Poder Execu

tivo Federal devem ser obtidos numa eleição, com términos, também coincidentes.

~----------PLEHARIO/cOIolISsÃo/suacoMls:õÃ:t -,

~g~H!~~ g~sOrganizaçãoEleitoral, Partidária e Garantia das

tJ CARLOS CARDINAL

EMENDA 480206-0

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇAO

ll.J EMENDA

Modifica-se O Art. 34º

Art. 34º - As Forças Armadas dest ínam-se a defesa externa da Pátria.

o fortalecimento dos instrumentos democráticos é o caminho

efetivo para o aperfeiçoamento da Democracia.

A tutela deste ou daquele setor da sociedade, com atribui
ções previlegiadas, não cabe numa Nação onde as responsabilidades e direitos com

petem a todos igualitariamente.

Atribuir as Forças Armadas o papel de guardiãs da ordem e
da lei, é no mínimo desconf'í ar ria formação nrcf8ira de nosso oovo, nu o que é pior,

aproveitar-se dessa situação, para impor, como no-passado recente, a vontade de

alguns grupos militares"

O Intervenc.ioní smo das Forças Armadas resultou desprestí
gio da própria instituição militar.

Os tempos mudaram.

Os verdadeiros militares, não deverão mais esconder seus
uniformes e suas qualidades para circular em vias públicas como faziam tempo atrás.

Integradaos a sociedade deverão participar solidariamente

dos transes de cálamidades públicas, oportunizando o atendimento à brasileiros de

sassistidos, ajudando a melhorar o nível dos deserdados da sorte e construmdo uma
nova Imaqem de respeito e simpatia.

re-

deta

dos

c:r=;PARTIDO-]

P.D. T

rrJPAHTI00:=J
P.D.I.

e Garantla das

AUTOR

Co 5º
JUSTIFICAÇAO
Devemos estabelecer normas que permitam a estrati ficação do pro-

Emenda

Suprime-se o

TEXTO/JUSTIFICAÇAO

___ PI..t.:I'IIAlll0/co"'ISsÃo/suaCOJ.ils'.io--------------,

lI."om'ssão da Or~)l,nlação Eleitoral, Partidária e Garantia das
LlnsE t tUlcoes_

A representação no Senado Federal e na Câmara dos Deputa
dos deve atender, apenas, os critérios estabelecidos no pleito eleitoral em ques
tão.

Emenda

Modifica-se o parágrafo 1º do art. 12º

§ 1º - A representação no Senado Federal será eleita em pleito majoritário e os De

putados Federais em eleições proporcionais conforme o que a lei vier a estabelecer.

A medida visa estimular o critério de organização partld~

ria, garantindo-se a todos os partidos habilitados a partlcipação nos pleitos e a
eleição de seus candidatos.

Oe outro lado as tendências eleitorais são mutáveis e
dependentes de di versos fatores.

Os senadores serão eleItos em pleito majoritário, conforme

a lei eleitoral estabelecer e, da mesma forma os Deputados Federais em pleito pro

porcional, preenchendo-se as vagas conforme os coeficientes eleitorais que o parti
do atingir.

JUS T I F I C A ç A O

'!!!?!.!!:.!f.~~.!!.Q

Defendemos a eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador

e,,) todos, os Municípios brasã Ie.íros CIO 15 de Novel,bro de 19G<;.

A reeleição dos Prefeitos representa a nosso ver a possibi

lidade de permanência no executivo conforme o julgamento popular.

_- TEXTO!JUSTIFICAÇÃU -,

EMENDA 480203-5
pr-c;LOS CARDINAL

EMENDA 480204-3
cr=;RLOS CARD~~IA~L --'

Subordinar a participação de um partido descendo a
lhes percentuais para eleição dos seus representantes, seguramente, afastará

I cargos el.et i vos muitos candidatos respaldados na vontade popular, deformando o

l sultado da elelção com desprestígIo do próprio sistema eIeftnral , -'

cesso eleitor rl .
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EMENDA 450207-8
r CARLOS CARO ,,'IAL

f::PUTlOO~
P.D.T

da ordem e segurança públicas, através da Polícia CiVll, inclu

sive com seu ramo unifo~~za~o, subordinada ao Poder Executivo.

-----~----- PI..ENAR10/cONlSSÃo/sUBCOlllI9Sio==-=--=-====-=-=::-=;:--,
~OMISSAO DA o:,,:ANIZAÇ1IO ELEITORAL., PARTIDARIA E GARANTIA DAS INS
GITUI~ES,

JUSTIrICAÇÃO

rr=!'''IITIDO~
Fl-lDB

E Gz .... f'~-;;.: c ..•

AUTOIt-------- _

eoo a saída da Polícia C1vil das ruas, e seu confina
nento nas Delegacias, regístr~-se espantoso crescimento do cri
~e e da v101êncía em todos os centros urbanos.

t imperioso ~ue se corriJa tal unonalla, eo benefício
da pO;Julação.

Vefendemos a PolíC1U Civil provida de seu segMento

unafozmí.aado , pz'op.i ca.ando o reconhecimento do mérito"'f'uncional,

estruturando-se em moldes modernos a carreira policial. t o ~e

se observa nas grandes democraCias ocidentais, como nos Estados
Unídos, na Inglaterra, na Ale~anha e na Itália.

c.:'VE C· ~€':!.t7:;l~ nc s t c :-!E. ~ 5';[: -::--.::--:::'vo C~;:-Cé es Fo~~;;?s Fo:ic::'C":'~,

ê Po:!c:c Fe~€r 1, O~ CO~?O~ ce E~~t~:20~ E ê~ POl~C:é= J~c2ci~~~ê=

êE ê:.v(~:~~ cvnt!o:ft. h~sv~e~ta-sc çu~ ~:~~ê~ já ex:.:tere. A

conz t , ":1.": :g'J roCe ext:'r:[}>:'-lé:s. h c;J2~tã:; ~ sact.: SE es rancs

con\ênc~éo= ÇVE elas (eVê~ €xist~~. T~~to ~~~ ~oE o ?~Ó~~~O

téxto o~~r~~êl Cê s~bc :SEe~ et~~:v~ê e~ 3~erdês ~~r.ico:e~s o

?é.:-el rrre:e~to t'~ Cl
O

' c er- c o F~t~:'::-or.:o ::1,;~:~2.=·él. O ~ElêtO:r,

ago:-r., r:Er c!:..: ~a c c- ter ~t.1-= fl.r:· Z:.. Estas' 3. êrdeE cWTl?ririam.

1-::==, ? ... 1E. :':J:..t;f ê~ t exto cor, t:"::-oC:»1:é: ,="".l:. :--:f2tE:1~.':E· os , ébrE: co~

o c:s~·:·.:::"t:v.) e eS"!::'J!lJ::!..O ê çv" o F~:s toé,:, E:~::';'J :"WEnt~ UFIC

:Ó~~t';lZ ~v~ ~o(( CD~:':~}!'~(=!' c !::~te".~ r"e ~E:--_;;'cn;f ?";b::'Cêl,
a polÍcia ciVil. já que a polÍcia Fedel·aJ. não es.tá presente a

ma10ria dos municipios brasileiros:

ASsim, propoe-ee que a PoJícia Federal seja preservada'desta

tarefa. E que, com base na competencia da União, a l.ei,

posteriormente, def=a como se dará esta classificaç-ãó e contrOl.e.

C:T ""2:'= C.:- lar :I.:'~ hé:~:.+ê.~tE~ € 1"~ :C·: r_~-:,=:-...::c cc:: t.c ; EE":aC:\'êl.

C~~=-~~~~-:E âFS ~, r.~ -~5?~~o S' =!~:~~~:vo, o rccêi~o ~J~to

o t~xto O~c~~O?o:to co~:et~a e EY.~tE~C~= Cf~ 8va~cc$ ::u~~ci~a~:

~~~, tC~E~~O e ?;ó:r~~ :' t~é, t~ê~? ~~yé~:~·~;~-l~ ES c::êce~

=----------------TUTO/"usTirtCACio-- _

SUp~i~2-~E o Ite~ V 00 ê~t:g0 29 e o Art. L3.

EMENDA 450210-8
~ -
C flJ'TC',:O 3"I':'';'0

,---------- 'LI.NAIlIO/COlllISSÃo/IUICOIllISdo---- _

PJ

, n:xTO/JUSTI'ICAÇ;,O'------------- --,

Acrescenta-se ao capítulo referente a Segurança Públiêa;:

o seguinte artigo:

Art As polícias militares estaouaí.s, no exercício de

função policial civil nos Estados, Territórios, Municípios e Distrito Fe

deral, são forças auxiliares da Polícia Civil.

§ 12 • Nos crimes cometidos por ou contra integrantes das

polícias militares estaduais: em qualquer situação,sendo qual for o tipo

ou natureza da Inrração; os Delegados de Pcl Icaa são competentes para pre

sidir os flagrantes, processos ou inquéritos criminais.

§ 22, No caso do parágtafo 12 ,a polícia militar poderá

.,.EXTO/,/USTIf'ICAÇ;,O-- ,

E qual seria o critério para elaborar a lista partidária?

Talvez os serviços prestados ao partido? Quem sabe aumentariam os previlégios

dos detentores de mandatos que assumiriam os primeiros lugares da lista? Talvez

os candidatos ricos que poderiam despontando na lista partidária oferecer aos
candidatos dos distritos apoio financeiro? Difícil pelo caminho do bom senso, I
interpretar positivamente tal situação,

Sen dúvida alguma a tentativa de inovar e incorporar a realidade brasilei
ra condição totalmente nova, resultará'em artifício de pouquíssima duração na I
ConstituiçfJo de 1987.

Emenda

Modific2 se o art , 112,

~!!~!.!~!~~Ç,!l.Q

O sistema distrital, se adotado no Brasil, ocasionará cons!:,

qtiênc'')5 imediatas deformando totalmente o quadro partidário em formação.
Os pequenos partidos dificilmente elegeriam representantes

distrHais descaracterizando a representação popular.

O poder econômico seria usado fatalmente, concentrando no
di3triLo, us reccrscs finalll;e'iros de candíríatos ricos que, ainda, teriaJ.l· pcs
sibili ,!~de de negccíar com candidatos regionalmente fortes no aspecto eleitoral

o apoí o financeiro, trocando o distrito pela lista partidária,

O processo, em suma, favorece as oligarquias politicas e e
conomces e ainda coloca em segundo plano as questões estaduais e nacionais 0

rãenta.loras de todos os políticos que dizem respeito a vida dos eleitores.
O voto distrital misto traz, ainda, a deformação da acomod!!

ção do., interesses pessoais colocando em risco a harmonia partidária, Estimula

o bipartidarismo, na medida em que a regionalização, poderá bipolarizar a elei

ção.

Art, l1Q - Os Deputados Federais e Estaduais serão eleitos pelo Sistema Propor

cional na forma que a lei estabelecer,

r:-,---------- PlEU."IO/cOIllISSÃo/slJIlCOM'SSÃO --,

Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das

.EMENDA:~4502Q8-6 '"''' _
~nStituinte AOOlFO OLIVEIRA

instaurar procedimentos, unicamente para efeitos disciplinares de seus in ANTONIO BRITTO

tegrantes.

EMENDA 450209-4
I:Jl_ Constituinte ADOLFO OLIVEIPA

,.,... Pl.ENAR,o/coJolISdo/SU8COM.S3ÃO-------------,

IV - Comissão Or ,Partidária,Elcitoral,Gar.Instit.

""c---------------- TU ,TD/ .lUI T I..ICAÇÃO------- ,

Suprima-ee a allnea IV do artigo 40.

JUSTIFICATIVA
.,.., TEXTOIJUSTl'lCAÇÃO --,

Acrescêntc-se à SEÇÃO V - Da Segurança Pú0l1ca, o seguinte :

Art~ - Compete ã un~ão, aos Estados, aos Territórios

e ao Distrito Federal, o excrcíc~o das at~viàades de preservação

Propõe o rélator que a :poJícia Federal. mantenha a competencia para

classificar e controlar as diversões públicas, segundo dJ.spuSer a

J.ei.
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Tal compet~ncia, no período do arbitrio, perDatiu que o Estado

começasse a revisar os es:-,etáculos em nome da moral e acabasse por

exercer absurda e condenada censura polÍtJ.ca.

Hoje, democratizado, o País abomina a censura polÍtJ.ca e ddmite,

como ne6essária, a classifJ.cagão dos espetáculos, competencia

que, por sJ.nal, é assegurada no anteprojeto relativo à União.

Mas quem faz a classifJ.cação ? Modernamente, tal tarefa sem sido,

com base em lei, repassada aos professores, aos pscao'Logos , aos

pais e a cozauní.dade Não há argumento capaz de mostrar que tenha

de ser a PolÍcJ.a Federal e apenas ela a competente para isto,

ela que já tem tão altas tarefas a cuml'rir. E que nos últimos

meses tem demonstrado informalmente desinteresse pela

atribuição.

Por outro lado, delegar à. Policia Federal o controle das dJ.versões

públJ.cas é desoonhecer como ela tem se dado,-c-:PaIilllemio..4.r~

bilidade à. PolÍcia Civil na

~~ 'L~NAlIllo/eoul~sio/lueeOlltssio----------__,

Part.E Gar. das Institui ões

~~--_-~_------__- TtXTO/ofU~T1'leAçio------------~----,

Inclua-se onde couber a seguinte Norma:

Art. Não será admitida a reeleição para os cargos de Presl

dente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador,

Prefeito e Vice-Prefeito.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 450212-4
l!JC A::'I'CK!C BP.I'j ,(

õ.l,---------- ,.Lu..'uO/co.w.uio/.u.COliIUio----- --.

PARTIDARI!'. E GARJ.!:TIA

Cumpre-se a tradição política brasileira e respeita-se sua
sabedoria. A possibilidade de reeleição adultera os mecanismos po
líticos e administrativos brasileiros, inibe a renovação partidá
ria e política e promove involução no sistema eleitoral. -

~---------- Pl.EHAIIlIO/eoulssio/SUbCOWISsio------ -,

Organização Eleitoral, Partidária e Garantia

EMENDA 450215-9
[:J ANTONIO BRITT~-

i!.I
Su?r~~a-se o Férfgre30 ~2 êo f~t::~ 6~

r;"I---------------- n:xTO/.lu$TIF'ICAÇiD--~------ ~

~~~~=t~ C~ ?r€s~c~~t~ C~ R~~~b:~c?, do~ SE~ co~~s, ê~~ Gov!rn~ê~~~~

€: do!: P~e':€:to~.

Trata-:é CE {ec:~fc ~;~ ~~VêQ€ e co~?etÊ~~:~ c: ou~rê CO=~~Eec _ 2

:'f C~·S'c .:é' ;ão dos ::::>êE-res. A~si:1, et sr te e'" :-~=-; ~ _:~ ::,;;çê:Y

a~::':" r t , =tê e ló:-:.,:c: l':~ Ga"~- s s ão dê Or:;::.::, ~r: é os _ ':::=:"E.:

~Z~! ~tE ~Bnêêtoz ãec~(~-~€ ~i=t~rr~s ce Ss\ ~{~ ~s~ C ~JE 2

~e:~~~~ ::t~e ~é~ éto t ~~?ró~Tia e im-~~t:~?Vé2.

~

Suprimam-se os artigos 15, 16, 17 e 18.

JUSTIFICATIVA

Preocupado em assegurar a coincidência de madatos, o substitutivo pro
põe redução dos mandatos tradicionais dos Prefeitos e Vereadores a se
rem eleitos no pr6ximo ano, assegurando-lhes, porém, direito , no oaso
do Executivo, à reeleição. Depois, reafirma o que já está posto quanto
aos mandatos dos Governadores. E, por último, fixa o mandato do Presi
dente da República em cinco anos e não faz referência direta aos que ,
eleitos em 85, têm, até agora, mandato de três anos.

17

A coincidência não é matéria pacífica, havendo em torno dela divergên
cias de conteúdo e de forma. Sucessivamente, o Congresso Nacional tem se
dividido quanto ao tema. Mais agora que voltaremos a elege= os ocupan
tes de todos os cargos, pela via direta.

AUTOIll-~-------------

..LI:NA"IO/COIlIS'io/.u.COYIS~io----------__, ~OATA---,

COMI SSAO DA ORG. Eleitoral, Partido e Gar. das Instituições . êoat 06J87J

Suprima-se o art. 3º

A opção do relator cria, ainda, o direito à reeleição dos Prefeitos,
precedente que depõe contra a nossa tradição e prática política. E abre
precedentes.

Melhor respeitar' o que já está definido, evitando reeleições. Melhor,
igualmente, deixar que se cumpra o cafendário natural, c:>m eleições para todos os
cargos l1lJf1icipais ano que vem e dois anos depois para os carqos estaduais e DS parl~

mentares federa is. Quanto ao Presidente da República, a:decrsão passa pelo sistema
de governo e duração do mandato. S6 depois pode-se pensar em necessidade. conveniên-
cia e nossihil i dane de coincidência. .

O substitutivo, ora em discussão, propõe avanços no sentido
de q~e os militares não sejam discriminados em seus direitos poli

JUSTIFICATIVA

EMENDA 450216·7
f: DEPUTADO ANTONIO BRITTO

r::-1,- TEXTO/ó1USTI'lCAÇio -,

,....
Suprima-se o art. 52.

,roS~J;FICATIVA

Propõe o relator. que possam os canda.d.aboa a cargos d:.s:p~tar dois ao

mes:.lO tempo, um para ti ElCécut;ivo, ou,tro ?ara o 1egis.lativo-, rétornando

à. ~aprática cuja excepcio~alidadeno DJ.reito Brasilei~o mostra bem do
seu frE=.casso.

Primeiro,.por tr~lsformar dete~~idos c~gos eo pre~os de

consolação aos que disputando outros, maiores, não obte;:; s~cesso.

De~ois, e;:; cons~'lu~lcia, por servJ.r para est~ular projetos

pessoais e meraoente individud.±S em cargos executivos, concedendo o

priviré;:;1o do pz-ení o de cOl'Elola..ão.
:J: •erceJ.rO por, den~ro dos partidos, pratic~ente ~etErminar

aveDturas ·deste tipo e submeter os canlilatoe a cargos legJ.slatJ.vos

a ~a concorrencia indevid~.

Por último, pO~ confundir o eleitor.

p====::....="'-="""""'~~'---AUTOIl- _
EMENDA 4S02i3-;:2
[ _. AliTONI~- BR;TTO •

r----------------- TlXTO/ofuITlrleAçlo- --.
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ticos. No entanto, mantém a proibição para que os conscritos, du
rante o período de serviço militar obrigatório, possam ser alist~

veis, sob o prgumento de que isto contribuiria para trazer para
dentro das inst~tuições militares a paixão eleitoral e partidá _
ria.

Trata-se de uma discriminação. E provavelmente uma discrimi
nação que não obterá os resultados desejados. em época eleitoral,
o País como um todo passa, naturalmente, a debater e a preocupar
-se com os programas, os candidatos e os votos. Os conscritos, ci
dadãos e brasileiros, não ficarão fora disso por não serem alist!
veis. Alistados e leitores, ao contrário, ficarão livres de uma
discriminação e, através dos mecanismos próprios, não poderão fa
zer proselitismo dentro dos quartéis, como ocorre em tantas outras
repartições e instituições públicas ou privadas.

~ PLIN.lluo/CoUtJllo/tuICOM1..1o _

IQRGANTZACTO FLETTOPAL,- pA.2Tm'm:1 li: ÇÃ.:a~iI1IJ 1lA$
,- TUTOIo1UlrIPICA;lo---- -,

EMENDA 450219-1
[J zzz: e:o.tJsr/rl/(Alre I1SJJJf!.Vc9,f./. eew re»

Dê-se nova ~edação ao artigo 43:

Art. 43 - Os Municípios com mais de cem mil habitantes poderão or
ganizar órgãos de vigilância destinados ã proteção do
patrimônio municipal.

JUSTIFICATIVA

A destinação das vigilâncias municipais, para a prot~

ção dos bens municipais reorienta, de forma positiva, as atribui
ções destes órgãos para a vigilância de parques, escolas, jardins,
cemitérios e outros próprios municipais carentes de proteção, evi
tando que sejam empregados em funções tipicamente policiais para
as quais não estão preparados.

Dê..,e~ ao parágrafo único do ai'-C-. 11 a seguinte redação.

PWGRAFO W!CO - Os municipios com mais d~.pm milhão de eleitores

poderão, por lei mUDicipar, adotar o sistema distrital misto

na eleição dos vereadores.

EMENDA 450220-5
Deputado Constituinte ASDRUBAL BENTES

-e-r-e-r- PLu..'uo/coUISSÃo/IUICOlllllio------------,

W;:$ft:t,JIA- 4UtNJWtf~ &/!z1Z'Lf;( NaM1'IJ tf qUAl"" a1s W$Tf rI! i f0t:.50

JUSTIFICATIVA

J. emenda assegura .que a adoção do voto distritaJ.. misto nas cidades

onde há características absolutamente diferenciadas em relação aos

Eetados - caiba à decisão da -proPria ,comunidade, 'atraves da Camaras

Kunicipais e da legislã-ção municipal.

Assim, garante-se que a adoção do sistema em todo o país se dê de,

forma progressiva: '; segura', a.tenta à realidade

dos municipios.

EMENDA 450218-3
Deputado Constituinte ASDRUBAL BENTES

.,- ..LIEN..'uo/cONlsdo/auacoMllllÃo----------

t!ã;f,SUe? H t!LU4!f2"Ft&? EÇEt rpetfl, ArnPdl't4
~.uJ.'" 'I'1/(F~ t:FS TEXTO/olUSTI'ICAÇio----------------,

l!J
Dê-se nova' redação ao artigo 36, e suprime-se seu parágrafo único.

Art, 36 - As patentes, com as prerrogativas, direitos e deveres a
elas inerentes, são asseguradas, em toda a plenitude
aos Oficiais da ativa, da reserva ou reformados das FOE
ças Armadas, Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, dos
Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA

A garantia da carta patente outorgada pelo Estado ao Ofi
cial, permite que aquele detentor do Comando ou da Chefia exercite
a mesma, defendendo a Pátria, a sociedade e a República.

A inexistência da garantia inviabiliza a ação operaci~

nal, impondo ao chefe, situação de insegurança ética-administrati
va, que só resulta em prejuízo para a missão de proteção na qual
foi investido,

Dê-se nova xedação ã letra, "j" do artigo 45:

Art. 45 - .. " ..

"j" - organização, efetivos, material bélico, instrução específl,
ca, justiça e garantias das Forças Policiais e Corpos de
Bombeiros e condições gerais de sua convocação, inclusive~

bilização.

JUSTIFICATIVA

As Forças Policiais têm sua instrução geral vo!
tada para a atividade de polícia de manutenção da ordem pública
e os Corpos de Bombeiros para a segurança contra incêndio e ações
de defesa civil.

Os aspectos da instrução de interesse da União
referem-se ã instrução específica necessária ao atendimento da
condição de reserva do Exército.

EMENDA 450221-3
Deputado Constituinte ASDRUBAL BENTES

PL~NA"IO/cOlollssio/.UICOMlssio I
[i;".I~ M *EJUJi~~rL§(rp4tfÂ MA!rtM1.u! C:Ct,ugrul "" .w$T"n"~pt'[$

Dê-se nova r~dação ao artigo 39, inciso V.

Art. 39 - .

1- ..

11 - ,.".,.",.,.,

111 - " ...... "".

IV - •• ,., •.••.•...
V - Vigilâncias Municipais,

JUSTIFICATIVA

As Vigilâncias Municipais, destinadas à proteção dos
bens municipais, não devem ter denominação de "guardas", por ser
esta expressão militar geradora de inadequação, quanto às atribui
ções de tais Orgãos.
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r.r-----.,.----- Pl.lNÁIlIO/çOlill.io/.u.COMIUÃO---------

LMtJ#6fP~'.tez1't?t(,t6brmMl#' c!ÇHMJ'H"$ IU$nntff'IJ€"

No parágrafo 49 é estabelecida a prevIsao de
lei par~ dlscipllnar a estrutura básica de todas as Forças Polici
aIS e Corpos de Romheiros, de modo a adequá-los ã possibilidade
energ.ucial de mobilização pelo Ex6rcito, sem o que não seria PO!
s~vel realizar a mesma a curto prazo. particularmente no caso de

concr0tização de uma hip6tcse de guerra.

ASDRUBAl, BENTES

Dê-se nova ~edação ~o-artigo 42 e suprima-se. seu parágrafo único:

" As Polícias Judiciárias são destinadas, ressalvada a
competência das Forças Armadas, Polícia Federal, Forças
Policiais e Corpos de Bombeiros, a proceder a apuração
de ilícitos pellais e investigação criminal, auxiliando a
função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Com~

exercendo o Poder de Polícia Judiciária, nos limites de
suas circunscrições, sob a autoridade dos governadores
dos Estados-membros, dos-Territórios e do Distrito Fed~

ral."

EMENDA 480223-0
[J Deputado Co~stitu~nte

1 9 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

29 - .

" § 3° - Os Municípios poderão criar serviços de preve~

ção de Illcêndlos e vigilâncias municipais, sob a supervisão dos
Corpos de Bombeiros e Forças Puliciais, na [orma que a lei estab~

í ece r ;"

TEXTO/JusTlI'ICI\Ç;.O-------------FDê-se novo! redação ao artIgo 41 e seus parágrafos 3° e 4 9 :

" As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros são instl
',llições permanentes e regu1 ares, dest inados ã presen'~

ç::io da ordem pública, com base na hierarquia, d i s c â pI í na
~ investidura militares; exercem o Peder de Polícia de
Manutenção da Ordem Pública, inclusive nas rodovias e
J~rlovias federais, sob a autoridade dos governadoles
d{,., Estados-membros, dos Terri tório_s e do Distrito Fede
ral; são forças auxiliares do Ex~rcito e reserva de~te

para fins de mobIlização."

~~~8º~?~=-1 '"". _
tJ Deputado Constituinte ASDRUBAL BENTES J

" § 49 - A lei disporá sobre a estrutura básica e condi
çõcs de mobl1ização das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros." JUSTIFICATIVA

Dê-se ao artigo 20 do Anteprojeto a seguinte redação

Por outro lado, os recursos humanos altamente

qualificados das Polícias Judiciárias devem ser empregados de,fo~

ma judiciosa no campo da polícia técnico-científica, buscando a
concretização da prova técnica, auxiliando o bom desempenho do Mi
nistério Público e Poder Judiciário.

A emenda tem por objetivo adequar, com maior
precisão, a destinação das Polícias Judiciárias, evitando a inv~

são da área de atribuição típica de outras instituições, como é o
caso das Forças Armadas, Polícia Federal, Forças Policiais e Cor
pos de Bombeiros.

~~:T.~

~..!.E.J

AU1"Oft--------------

O retorno dos recursos humanos das Polícias J~

diciárias a um estágio preliminar de mera vigilância urbana
além de cOllfigurar uma inadequação, consistiria ~um desperdício
em termos d~ uma ótica econômica.

As Polícias Judiciárias devem evoluir cada vez
mais ao nível técnico-científico na atividade da investigação cri

minal, utilizando, de forma racional, os recursos científicos
particula~mente os da informátiea.

No ponto de ~ista do Direito Administrativo é
importante determinar o 'exercício do poder de polícia judiciária,
espécie do gênero "Poder de Polícia", um dos poderes administrat,!
vos do Estado, que permite atender, ao cidadão, isto é, o admini~

trado.

Artigo 20 - A proposta de reforma da Constituição será
discutida e votada em duas sessões legisaltivas, considerando-se
aprovada quando obtiver, em ambas as votações o voto favorável de

dois terços dos membros do Congres~o Nacional e a ratificação de pe
lo menos dois terços das Assembléias Legislativas dos Estados, mani
festando-se cada uma delas por maioria de dois terços de seus mem

bros.

EMENDA 480224-8
[J DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

Também é importante diferenciar perfcitam~nte

os papeIs das Forças Policiai~ e Corpos de ~ombeir's no que diz
respeito ã condição de força auxiliar do Exercito, bem como tor
nando transparente a condição de reserva da força terrestre so
mente no caso de mobilização, situação a ser regulada futuramente

por lei, de modo a equacionar o problema, sem prejuIzo dos inte
resses da Defesa Nacional.

e importante lembrar que a manutenção da Ordem

Públi,a é atividade essencial e preliminar ã Segurança Interna
Fundan.errtaI na defesa da ordem democrática estabelecida.

-- No parágrafo 39 é estabelecida a supervisão dos
Gorpo, de Bombeiros e Forças Policiais, respectivamente, dos ser
viços de prevenção de incêndios e vigilâncias municipais, sem in
vadIr a autonomia dos municípios, porim repassando tecnologia
i3strução J ~dpstraw~ntc para esses órgãos ~unicipnic.

As Forças PoliciaIs e os Corpos de Bombeiros
aut3nolnos ou como 6rgãos 111tcgrados is Forças Pol]ciais~ sio d~s

tinados, essencialmente, ã preservação da ordem pública, que;; <J
grau de normalIdade e equilíbrio da sociedade, tendo por objetivo
a manut cucão do bom estado-da coisa públ iea, conforme o consenso
social de cada ipoca e regIão do Brasil.

A discipliua, hierarquia o investIdura milita
res estabelecem o regramento administrativo especial, diferencia
dor das regras estatutárias aplicáveis aos funcionários públicos
civis, sob pena de distorcer a eficiênCIa, eficácia e efetividade
das Porcas Pol iei ais e Corpos de Bombeiros, particularmente naqu i

10 que é fundamental ã Segurança Pública e no limite ã própria Se
guranc.i Interna.

JUSTIFICATIVA

O exerCICIO do Poder de Polícia de manutenção
da Ordem Pública, espêca.e do gênero "Poder de PaI fc í.a'", UI" dos p~

deres administratIvos do Estado, que permite aos poderes polít!
cos, ~sto é, o Executivo, Legislativo e Judiciário, atender ao c!
dadão comum e ao administrado na ótica do Direito Administrativo.

b imperativa a proteção ~as rodovias e ferrovi
as federais, nos limites de jurisdição dos Estad<Js-membros, para
as necessidades de segurança dos usuários de tão importantes ins
trumentos de transporte indivIdualizado e coletivo.

v
A submissão ã autoridade dos governadores obede

cc a mesma lógica da subordinaç~o das Forças Armadas diretamente
ao Presidente da RepÍtbllca, como coerência do próprio sistema de
s cgut ança .
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JUSTIFICATIVA

o p~ocesso constituinte de ~evisão deve mante~ corre
lação com o sistema de elaboração constitucional, prevalecendo o vo
to individual dos constituintes em igualdade de condições, sem pri
vilegiar uma das Casas do poder constituído.

que este, com isso, tenha mel1lores condí.çôes de fiscalizar o efe
tivo ctmprímento das leis, para o bem da sociedade. sem esse au
nlio, a ação do Ministério Público pode vir a ser prejudicada, e,
por conseguinte,_a do prôpzío Poder Jl;'di~ãrio, que só aplica. a
lei por provocaçao do Iegitdmadq, !l J.nVJ.avel conceber-se um SJ.S
tema repressivo em que o Ministério púbp.c;o nã!:! possa re:eber au
xílio da Polícia Judiciãrio, eis que toda a açao desta visa a for
necer elementos àquele para promover a ação penal. -

EMENDA 4502~5-6

PJ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO
AUTOJ!:'-------------- EMENDA 450228-1

Suprimam-se os parágrafos l~, 2Q e 3Q do Art 25
do Anteprojeto.

suprimam-se os arts. 15, 16 e 17.

JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA Não tem qualquer sentido a redação desses artigos, inteiramente desar
ticulada.

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao Artigo L5 do Anteprojeto a seguinte redação: _

Artigo 25 - A proposta de emenda à Constituição será di~

cutida e votada em sessão do Congresso Nacional em dois turnos,com
intervalo mínimo de 5 dias, considerando-se aprovada quando obtiver
em ambas as votações, o voto de dois terços de seus membros.

t'flf'AftTIDORJ
PDS - PI

EMENDA 450229-9
tJ CONSTITUINTE MYRIAM PORTELLA

No ano de 1988, por ser evento que acontecerá em futuro, posto que p~~

ximo, não foram eleitos nada. Serão eleitos, portanto. Nada pode ser
facultado aos eleitos em 1988, porque eleito é particípio. Passado,
pois. E o ano de 1988 não passou ainda. E porvir. A redação seria "Aos
que se elegerem em 1988."

Os atuais Prefeitos do interior foram eleitos em 1982 com mandato até
1988. Aí já foi uma prorrogação.

Os Prefeitos das capitais e das chamadas Areas de Segurança Nacional e
Estâncias Hidrominerais foram eleitos em 1985 ( 15 de novembro)tomando
posse a lº de janeiro de 1986.

Não dá para entender o que pretende o relator com os arts. 15, 16 e 17.

Se é coicidência de mandatos, não vai conseguir. Está tudo errado.
Se a intenção é mais uma prorrogação, somos contra.
E preciso dar um basta nesta situação. Não foi Dara isto oue se convo
~.uma ~ssembléia Nacional Constituinte.

Começando pelo art. 15. Em 1986 não foram eleitos nem Prefeitos munici
,;ais ou Vereadores. O-pleito d~e 1986 foi para eleger Governadores, Dep.!!.
tados Federais, Estaduais e Senadores.

~PAftTIDO~
4 PMDB

As emendas à Constituição que são constantes adapta
ções do texto, sem alte~ação da estrutura do Estado devem ficar a
ca~go exclusivamente do Congresso Nacional, investido do poder cons
tituinte de revisão, contemplando processo semelhante ao da elabo
~ação, porém com menor rigidez que o de reforma.

EMENDA 450226-4
tJ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

O processo constituinte de revisão deve manter correla
ção com o sistema de elaboração constitucional, prevalecendo o voto
individual dos constituintes em igualdade de condições, sem privile
giar uma das Casas do pode~ constituído.

~-- PI.ENÂIlIO/cO...lssio/SUIlCOMlssio ~

tJCOMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIOJIRIA E GARANTIA DAS:iNs
TEnD!Ju!JTlFICAÇico---------- -,

Acresecente-se ao Art. 50 a alínea de nº VIII.

EMENDA 450227-2
tJ DEPUTADO IBSEN PINHEIRO

~D'T'~
"OV06_~

_---------------TEXTO/olUSTlfICAÇÁO'------------------,

Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:
As Pó'lfcâas Júdiciárias são instituições permanentes , organizadas
por elei dirigidas por Delegados de Po1:Lcia de carreira, destina
das, re~salvada a competência da Thrlão, a proceder a apuração de
ilícito. pen~s, ~ repressã,? criminal e auxiliar. a. ft.n.!ç~o juri~d!
cíonal, na aphcaçao do Dí.reã'to Penal Comum e o Ministeno Púbhco
nessa área de atuação, exercendo os poderes de Polícia Judiciária,
nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos Governa
dores dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

JU3TIFICATIVA

Ã Pol~cia Judiciária deve ser conetida não somente a :ftmção de au
xiliar o Poder Judiciário I mas taniJém o Ministério Público, parã

Art. 50 - •••••.••••

VIII -- ~ cidadão, as entidades populares, classistas e profissionais.

JUS T I F I C A T I V A

Se o poder emana do povo, nada mais legítimo que a esse povo sejam of~

recidos instrumentos que lhe permitam restabelecer o estado de direi
to.
O cidadão, como parte eventualmente prejudicada, deve ter o inaliená
vel direito de recorrer pela lesão a legítimo direito seu.
As demais instituições, coma formas organizadas da sociedade, devem
também merecer-instrumento hábil para defesa dos seus associados.
Afinal, -~ma das razões de suas existênciqs.
Não é licito retirar do povo e suas formas de o~ganização o recurso di
reto à proteçãó dos seus direitos.

.....



JUSTIFICATIVA

O voto é um dlreito do cidadão.

------,

JUSTIFICATIVA

ASSIm, as atrlbulçães elencadas ~os inclsos II e

IV encontram-se dentro das atribulções do Mlnlstérlo PúbllCO,
visto que necessarlamente exercldas perante o JUd1ciário, através

de ação penal ou clvil públicas, cuja titularidade pertence ao

Mlni~térlo PúbllCO. Daí, a necessidade de supressão, prlnclpal
mente para compat~billzai o texto ao art. 102 do anteprojeto da
comi s são III.

Acrescente-se ao art. 1Q , in finis: "e facultativo".

Suprima-se o parágrafo 1Q •

EMENDA 480233=-7
tJ ALVARO VALLE

,.,., TEXTO/JUSTlfICAÇio----------------i

&UTO"- _

A instituição do Defensor do ~ovo, de or~gem

escandinava, encontra na tradição jurIdica brasileira parcial corre~

pondência no âmbito das atribuições do Ministério PUblico.

Assim, não hâ sentido para a transferência d~

quela instituição para o Brasil, principalmente depois que o Minist~

riô PUblico vê-se fortalecido pelo Constituinte 67, que lhe conferiu,
na III comissão, garantias constitucionais, princIpio~ institucionais,
e independência funciónal, que o capacita ao exerclcio das altas fUE

ções a ele atribuIdas, tais como a titularidade das ações penal e c~

vil PUbli~as, a função de guardião pa constituição e da ordem jurldi
ca, além das atribuições especIficas de órgão tutor dos d~reitos iE
disponlveis.

Emen~a supressiva dos artigos 56 e 59 do Sub~

titutivo da IV Comissão da Organização Eleit~

ral, Partidária e Garantia das Instituições

Suprima-se os artigos 56 e 5~ do Substitutivo da Comissão.

EMENDA 480230-2
~ SIGMARINGA SEIXAS

---------- PLIMâJl.10/CONISS10'IU.COIlI'siO-

1
:rc;i~~w

~L·~O~~::lI:::S:.:.~D~A:...;O~R~GAN:::;:::.:.~E::!L~E:.:I:.:T~.,~P,"A;:;RT~I:!:;D!:!.:...-'E"'-GA~RAN~!l.T"'"'"•......b!D~AIi!S......l.IJ.1IN...S"'T"'T:.LT'__~. ~ ~
r.I,---------~----- TIXTO'.IU:ITI'IC.açi o ,

Emenda modificativa do § 29, do art. 62, da IV

Comissão - da Organização Eleitoral, Partidá _
ria e Garantia das Instituições

__________ JlLIMAIlIO/COM1S'lO'SUICOIlI',iO--

j
~.O"TA~

W- Yt [}o/8?Jr:-cmIIS. DA ORGAN. ELEITOPAL, PARTID.,E GAR, DAS INSTIT . __

r.I,--------------- TuTo/,nISTI;/cAÇio --,

Altere-se, no § 29, do art. 62 a redação, adotando-se a seguinte:

§ 29 - são imprescritlve!s os illc~tos pratic~dos por qualquer agent~

servidor pUblico ou não,.que causem prejuIzos ao erário pUbli

co, BE~l COMO O DIREITO DE PROPOR A AÇÃO DE RESSARCIMENTO RE~

PECTIVA.

VALLEALVARO

Suprima-se o art. 15.

As eleições devem ser mais e não menos freqUentes.

JUSTIFICATIVA

....------

EMENDA 480234-5
t:

,.,.,---------------- TEXTOIJUSTIFICAÇii.O- ~

t'}i,.uTIOO~• f'MOB
&OTOIII'------ _EMENDA 480231-1

PJ SIGMARINGA SEIXAS

JUSTIFICATIVA

De nada resulta a puntção fIsica do agente que
causa, através de atos illcitos, prejuIzos à Fazenda PUblica, se par~

lelamente a essa punição não for'promovida ação judicial de ressarci

mento desses prejulzos, quando o autor d~ illcito verá seu patrimônio
responder pelos atos por ele praticados. Assim, a9 lado d~ punição
criminal do ato, impõe-se a imprescritibilidade do direito de a admi

nistração pUblica ver· ressarcidos os prejulzos que o ato illcito caE
sou.

EMENDA 480235-3
tJ

Acrescente-se onde convier:

Art. - Governadores e prefeitos poderão exercer

mandatos legislativos.

SIGMARINGA SEIXAS
__________ PLCMUlO/co... ssla/sUlCOIlllIUio j

{"êOMIS.DA ORGAN.ELEIT., PARTID.E GARANT. DAS INSTITUIÇÕES

EMENDA 480232-9
tJ "UTOJt~--------------

~.'T'~
Yv06J,87

JUSTIFICATIVA

Se aprovada, a Emenda estimulará a prática democrá-
tica.

JUSTIFICATIVA

sociação.

VALLE
AUTOR---------------

ALVARO

Suprimam-se os parágrafos 1Q e 2Q do art. 12.

As limitações impostas restringem a liberdade. de as-

EMENDA 480236-1
tJ

~,- TtXTO'oIU5TI',CAÇÁO

EMENDA SUPRESSIVA DOS INCISOS II E IV DO ART.

59 DO SUBSTITUTIVO DA IV COMISSÃO - DA ORGA
NIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS
INSTITUIÇÕES

Sup.ima-se os lncisos 11 e IV do art. 59
JUSTIFICATIVA
A instltuição do Defensor do Povo, de orlgem

escandinava, eQcontra, na tradlção Jurídica brasileira parclal

correspondência no âmbito das atrlbulções do Ministérlo Público.
Enquanto o lI ombus drna n " exerce sua função fJ.scalizadora - como ór

gão auxillar do Poder Legislativo - supervislonando, investlgan
'do, orientando a admlnlstração pública, o Mlnistério Público é

órgão de promoção, t~tular da ação penal e da ação OiVll públlca,
além de exercer funções de custos legis.
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DEPUTADO JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

.,- PLENAII;IO/cOIol'SsÃO/suacONlssio------------,

tJ CO>1ISS1\O DA ORGANIZAÇJ10 ELEITORAL,~ E G'Rl\'ITIA rns INSTrnJIÇI:ES )
""' TEXTO/.luSTI.. ICAÇio -,

EMENDA 450240-0
VALLEALVARO

lir:-r---------------"-' TEXTO/.luST1FICAÇÃO---- -,

EMENDA 450237-0
t:

Acrescente-se onde convier:

Na Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e garantia das Instituições,

nas sugestões complementares, em seu artigo 59, enumera as atribuições do defensof

público.

Proponho a inclusão de mais um inciso com a seguinte redação:
Art. - Somente terão acesso à televisão gratuita

e ao Fundo Partidário partidos políticos que tenham eleito para

a Câmara Federal um mínimo de cinco deputados.

Parágrafo único - Só os partidos mencionados no caput

deste artigo terão seus nomes e de seus candidatos impressos na

cédula única oficial, assegurando-se aos demais o direito de serem

votados.

Art. 59 

I

Il

IIl

IV

V- representar perante o juízo competente nos casos de inconstitucionalidade

e de ato lesivo do patrimônio público.

JUSTIFICATIVA

A liberdade de associação não deve ter restrições. É

natural, entretanto, que as facilidades legais sejam restritas a

partidos que tenham recebido um mínimo de apoio dos eleitores.

.JJSTIFICATIVA

Há de se lhe atribuir competência para representação contra ínconst.ítucionalid~

~e e o ato lesivo do patrimônio público perante o juízo competente, pois, do con

trário não justifica plenamente a sua existência.

DEPUTADO JOSE SANTANA DE-VASCONCELLOS

EMENDA 450241-8
VALLEALVARO

EMENDA 450238-8
tJ

No art. 2º, substitua-se "dezoito anos" por "dezessete
anos".

r.l----------------TEXTOIJUSTIF1CAt;io------ -,

A Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, em

seu artigo 45, enumera as competências da União.

JUSTIFIC~TIVA O artigo 8º da Comissão da Organização do Estado também enumerou as competências

com algumas modificações.

Aos ~7 anos, o jovem brasileiro está plenamente prepa
rado para exercitar o direito de voto.

Proponho a manutenção da redação do artigo 8º da Comissão da Organização do Es

tado, devendo ser colocado adequadamente na Comissão que couber.

EMENDA 450239-6fi AUTORt DEPUTADO JOSE SANTANA DE VASCOt-CELLOS

• aJMISS1\O DA ORGANIZAÇI\ÓL'ErEnó'í\At°/PAAT"iõ.àRIA E GARANTIA DAS INSTI

=,----------------TUTOIJUSTlP'ICAÇÃO----------------...,

.l.JSTlCATIVA

O elenco enumerado no artigo 8º é mais abrangente e significativo, determinando

corretamente as competências da União.

NA COMISS1\O DA ORGANIZAÇ1l0 ELEITORAL, PARTIDAAIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇDES, em
seu artigo 40, inciso I, enumera algumas das destinações da Polícia Federal.

Art. 40•••••••••••••••

,'I- I _ apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em de
\ -
, trimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entid~

eles autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações ,

cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e ~

xija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei.

r.;'-.:=~=-=---=='===-==-=---AlITOJl----------------,
Constituinte FLAVIO PALMIER DA VEIGA

r.1 ~-_--.L~NAII.IO/CO"usslo/$u.CG..IS:l.i.O-----------.,

COMISSÃO IV - ORGANIZAÇÃO ELEITORAL

r:< n:lCTO/.fUSnrIC-Açio -,

Proponho a seguinte redação:

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimen

to de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autá-E

quicas e empresas públicas e a segurança do transporte de pessoas e de

bens e respectivo patrimônio, assim como outras infrações, cuja prática
tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uni:.

forme, segundo se dispuser em lei.

Dê-se ao art 2~ do Substitutivo a seguinte redação:

"são eleitores os brasileiros que, ã da-

ta ao pleito, contem dezesseis anos ou

mais, a l istados na forma da l e t '! ,

.JJSTIFICATIVA
JUS T I F I C A ç Ã O

E necessário combater o crescente índice de assaltos e violências cometidas

contra os caminhoneiros e ônibus que prestam serviços em todo território naci!?

,,-nal. Ficando este" assunto sobre a égide das polícias civil e militar dos Estados,

maiOr serão as dificuldades para elucidação e repressão a tais crimes.

Trata a presente emenda de restabelecer di spositivo que se

constitui, sem dúvida, em medida de inegável an seio nacional,

qual seja o de facultar aos jovens que tenham completado dezes-

seis anos de idade o direito de votar.



N - Comissão da Organização Eleitoral, Partidáriae Garantias das Instituições e 051

Incluú-se como art. IS, no 1Hulo "Das Disposições Tra.!:!
r;tdrias· o seguinte dispositivo e seus parágrafos:

EMENDA 450245-1
l~=-~~~~.!:itulnt~;~~y;~ ~~?~RTIf..:O ~

______ Ti:XTO/.ru:lT1<:"ICAÇl.:O --,

~rt. 15 - O Plesidente, o Vice-Presidente da Repdblica,
O~ ScnEdorcc ~ os Deputados Federais, serão eleito~;1 simultânea 
~'n[2, por tcto dir~to e secreto.

CJ---------

VEIGA

PJlUIIER DA

Sala das Reuniões,

trata de pessoas com plena consciência de seus atos, por força

do extraordin~rio estigi~ de desen volvimento dos meios de comu

nicação e dos princípios liberál izantes da sociedade mod~rna.

N50 se justifica que esses brasileiros sejam mantidos i mar

gem do processo eJeitoral, quando i sabido e ressabido que se

será

~ 1º - A duração do mandato será de cinco anos;

2º - A eleição de que trata o presente artigo

realizada "I primeiro dia de junhO do ano de 1988:

":;STIFIC"Çi-lo

fi 3º - A posse dos eleitos ocorrerá no primeiro dia de
aausto, SI "equente à realização do pleito, quan~o se encerrarão os
11~ndatos rtuals do Presidente da Repdblic8, dos Senadores e dos De

~putBdos Federais.

fi presente proposta tem a finalidade de esgotar o períE.
do de transição a que está submetido o País. Através dela, o povo
L~asileiro não só recobrará o direito de eleger diretamente o Pre
sll:~nte e o Vice-Presidenle da Repdblica, como também, renovará, sl
Ilul·}nearnente, o Congresso Nacional. Os Deputados Federais e Sen.§.
rlo re s , atuais, tem como mí s são mais importante a elaboração da nE.
v,' r· 1 ta Constitucional, tarefa que será cumprida até o final do
r:~' nte ano, conforme afirmações do presidente da ANC, Deputado
lI)~" .s Cu í rnarãe s • Quanto ao Presidente da Repdblica, é inegável
,_~ ~=pel histórico de sua competência se exauriu no Instanle em

_ '. ~l:_ :~ivil passou a exercer a 'presidência da Rep íblica.

~''''--;;]UJ 6fl7

AUTO(lt--- _

Constituinte FLAvIO PALMIER DA VEIGA

neste artigo".

fixada para a posse, far-se-á nova e

leição com observância do disposto

"§ 5~ No caso de o Presidente da Repi!.

bIiea não assumir o cargo no

prazo de seis meses, contado da data

Temos pre$ente, ao apresentar esta emenda, o que se verifi-

I
Acrescente-se' § 5? ao art. 6c: do Substitutivo com a seguin-

te redação:

JUS T I F I C A ç Ã O

r.r--------,,---- J'Lr:NAIlIO/COLl.5S.i.o/su.cow.'sio -,

COMISSÃO IV - ORGANIZAÇÃO ELEITORAL

r;,----------------Tr:XTO/JU5TIFIC,lÇÃO-- -,

EMENDA 450243-4
f:J

cou com o saudoso Presidente Tancredo Neves, que, eleito Preside~

te da Rep~bl ica, nia chegou a tomar posse no cargo por causa da

desditosa doença que o acometeu, sem que houvesse previsão cons

titucional sobre a forma sucessória.

EMENDA 45024~-9 _ _,.. " _._ . .' _ ___ . _
, I .- I
l __.__~o.!:'_~t_-!o t.,U,1n t~__ AIR.I.QJi..ÇQBDçI8Q -1

• - - - • --- ._-- - - - IL~·.\"'{(J!:.J .... ~:,)/'O\.... ~l)~I ... .::l--- - --~ -------- ------. - J
'l'iCOMISSAO DA ORGANIZACÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARAN-__UI\S_D,lSJNSJ.1J.UIÇDES- _

_. .. .-- -l!:'TO/"OSl'l~~.\_;:..)----------·--------

Na hipótese aqui ~v~ntada, se o Presidente eleito nao tomar

posse no prazo de seis meses, qualquer que seja a razio do impe

dlmen~o, far-se-á nova eleição como forma de não frustrar-se a

vontade popular manifestada nas urnas.

Suprima-se o art. 15.

JUSTIFICAÇÃO

Sala) das Reuniões, JY
ConstituinteY~IER DA VEIGA

EP.RTIDO~

pnT

e COMI5SAO DA (j[{(j-:"'NIi7l'<fÃB"~~~fl'tffi~r.':· PAR'fInARIA E GARAn
T1A DAê-L'IS'!·T'I:'-'II~J-"Ç"'Õ,..E"'S"- ~_--'

"" -"- T!:XTO/JUSTIFICAÇio --,

Inclua-se C01- 1 1nciso 111, do artigo 39, renumerando os demais:

Prorrogação de mandato é um inaceitável casulsmo que não
pode ser acolhido pelo novo texto constitucional. Por detrás deste
imoral dispositivo está o desejo de aliciar apoio dos Prefeitos pa
ra o mandat~ de cinco anos que o Presidente da repdblica quer impor

) ;,. ;jação, violando a soberania da Assembléia Nacional Constituinte.
~--------------------------------- -----------

EMENDA 450247-'7
g;: AUTOR, .

r.Qosti tu i ate id'..,R"''''rO"N''--.bCbO'''R'''U'''E''-l"R,,O''- -'//

Suprima-se o art. 18:

--- --- nxTo/.ru5TIFlCAÇÃO

EMENDA 450244-2
~onstltuinte AIRTON CORO~~;~

JUSTIFICAÇÃO tlI - Polícia Rodoviária Federal.

U mandato do Presidente José Sarney é transitório e não
pode se plolongar por mais um ano após a promulgação da nova con~

I titoiç", O ""ii " i,O""'" " "t", " Oi"it,. ""i,t"Oo

~' t""i",. '" , 'i,\ç" 'i"t, " '",id"t' d, ',pO"i1",

JUSTIFICACÃO

:' Polícia Rodoviária Federal presta inestimáveis serviços

no policia"I-.lLo das rodovias federais e até mesmo na prestação de sg

corro a ví _1 •..15 de desastre.

I
~ maioria de seus integrantes tem excelente formação técn~

Cd e intel~·(~tual, muitos dos quais diplomados em curso superior.
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tJ policiamento das rodovias torna-se cada vez mais Lmpoj;

t.anne , na t' pãida em que aumenta o crime organizado, como tráfico de

àrogas, dS~d!.to a caminhoneiros e outros delitos de repercussdo intg

rcst.adual ..

Integrar a Polícia Rodoviária Federal entre os órgãos da

Segurança Pllbl ica é não só fazer justiça a seus competentes integra.!!

t.e s , rna s ac tme de tudo, meio de aumentar a segurança nas estradas br.§.

sileiras ..

ro partido, alcançando 20 ou 30% de votos em todos os distritos não
consiga eleger um só representante.

Na Inglaterra o Partido Liberal~ iPúmeras vezes alcançou
25% dos votos e praticamente não elegeu ninguém. O votó distrital l~

va, quase sempre, ao bipartidarismo de fato.

O Brasil é um p~ís de grandes desigualdades e diversid~
des sociais. Urge assegurar a participação de todos no processo d~
crático e só o sistema proporcional assegura a participação da min~

ria.

E GARAN-

AUTOO---------------
MONTEIRO

O Conselho de Segurança Nacional é um subproduto da Do~

trina de Segurança Nacional, incompatível com o Estado de Direito~

Em lugar do Conselho de Segurança Nacional, suregi.os a
instituição do Conselho Cónstitucional, com atribuições ~ competê~

cia mais próprios ao Estado de Direito que desejamos para o Brasil.

Supri.am-se os artigos 31 e 32 e seu parágrafo, renum~

rando os de.ais.

JUSTIFICAÇllo

EMENDA 450250-7,"
~ Constituinte BRAND~O

~"AItTIDD:J

PMDB-GO

PARTIDi\RIA E GARANTIA DAS INSTI
PLUURIO/cDIoIISSÃO/il;UIilCOlllISSÃO------------,

Dê-se ao artigo 42 do Substitutivo a seguinte

ja, a apuração de ilícitos penaí.sjrara prevenir que outros órgãos possam exercer,
paralelamente. a mesma at.ívadade, ressalvando-se, por óbvio, a competência da U 
nião de atr.íbiur essa função a outros órgãos sob seu controle, por exemplo, as P,Q
lícias Florestal e FederaL

Contempla, por último, as atividades administrativas também inerentes
à Polícia JuJiciária, como o controle de armas, munições, explosivos, agressivos
químicos, pr.rt.e de arma, identificação civil, licenças e alvarás no campo das di

versões públicas, polícia de costumes ; mantém, no órgão, os institutos de polícia
técnica e 'c i entí fica; e outras funções semelhantes.

EMENDA 450248~5

t: DEPUTADO JDAD I~ATAL

r=-.==='-------------- n:xTo/JUSTlFICAÇio--------'-----------,

redação:

Art. 42 - As Polícias Judiciárias são institui
ções permanentes, organizadas por lei, dirigidas

por Delegados de Polícia de carreira e destina
das, na aplicação do Direito Penal Comum e res

salvada a competência da União, a atuar na re
pressao criminal, pr~ceder ã apuração dos ilíc~

tos penais com exclusividade e a auxiliar a fUE:
ção jurisdicional, exercendo o Poder de Polícia
Judiciária, e suas .1 ....~vi,jades :-.drr.';'nist _'ativas

definidas na legislação pertinente, nos limites
de suas circunscrições, sob a autoridade "dos

Governadores dos Estados, dos Territórios e do

Distrito Federal.

JUSTIFICATIVA

''4l

EMENDA 450251-5
fi]c: Constituinte BRAND!O MONTEIRO

..r-:C:::OM=I=S:::S::A:::O:-:D::A:-:O=R;:-G;;AN=IZÃêAbGOEL~ÍTõRAi.i:-.-P-AR-T-I-D-AR-I-A--E---~

"" TI:XTO/.lUSTI'lcaçio -,

Dá nova redaçao ao Art. 6~ e seu § 42.

Art. 6~ - O Presidente da República será eleito na fo~

ma desta Constituição, até 120 (cento e vinte) dias antes do té~

mino ~o mandato de seu antecessor.

§ l~

§ 2~ 

§ 3~

§ 4~ - É de 4 (quatro) anos o mandato do Presidente da
República.

E GARANTIA

AUTOO---------------

Ao contrário do que propalam os áulicos, a tradição const~

tucional brasileira é mandato presidencial de 4 anos; Desde a pr~

clamação da Repúplica até 1930 tivemos 8 Presidentes da República,
·os quais exerceram o mandato de 4 anos.

O mandato de 5 anos, inovação da Constituição de 1946" só
foi cUJDprido por dois Presidentes - Dutra e Jusce1íno.

Jânio renunciou e seu Vice, João Goulart foi deposto, Ge

túlio suicidou-se.

JUSTIF~CAÇ!O

EMENDA 450252-3
l!Jc: Constituinte BRANDão MONTEIRQ

o novo texto tem como objetivo eliminar possí

veis conflitos entre as atuais Polícias civil e Militar.
Por outro lado, é fundamental estabelecer a ex

clusividade da função principal da Polícia Judiciária, qual se-

Dá nova redação ao artigo 11º e suprime-se seu parágrafo único:

~-_--_-_.--_----_-T!lCTO/olUSTI'ICAt;io----_-----------...,

L.__~-----,
EMENDA 450249:3 AUTO'--------
(l constituinte BRAND!O MONTEIRO

Art. ll~ - Os Deputados Federais, Estaduais e Vereadores

serão eleitos pelo Sist~ma Eleitora! Proporcional.

wcOMIssAo DA OIuiMu~~fi°!'f~·;o PARTIDARIA E GARAN..=-=1 ~AOTA6?
C=TIA DAS INSTI~ÕES ~ ~_j~
"" --::... TlXTO'olUSTlI"IC,l,çio -.

JUSTIFICACÃO

Somente o sistema proporcional pode assegurar a represen

tação das Minorias.

No sistema àistrital, elegem-se os candidatos majoriti

rios. Existindo três partidos na disputa pode acontecer que o terce~

Inclui-se o artigo 14 e renumere-se os artigos seguintes do Anteproj~

to:

Art. 14 - Lei Complementar estabelecerá o critério de fidel~

dade partidária, os casos de inelegibilidade, e os prazos de sua ca§

sação.
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JUSTIFICACÃO

Os Partidos Políticos são essenciais para a Democracia.. SQ

mente o instituto da fidelidade partidária permite a eistência de pa~

tidos fortes e coesos, principalmente num regime pluripartidário como

é O caso brasileiro.

EMENDA 480256-6
t: DEPUTADO RICARDO FIUZA

..,-- PLENARIO/CONISSÃo/sUBCOMI'SÃO------------,

• COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIDARIA E GARANTIA DAS INST!.

r-r---------------- TEXTO/JUSTIFlCAÇÃO---------- -,

EMENDA 480253-1
~ aUTOfll

~Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

"",..----;::------- 'L.UaJllo/co..IUio/.u.co.... tio- --,
• COMISsAo DA ORGANIZAÇAo ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTI

EMENDA

SUPRIME-SE A EXPRESSA0 "E DE MINAS" DO ITEM 111 DO ARTI-

GO 40.

,.."r----------------TUTO/olUSTIP'ICAÇio--------- -,

Suprima-se o artigo 5~.
JUSTIFICATIVA

"

l~ 09 ;"~'6/ d
FIUZA

• rlf"' ....~1l1/rn"lIs'.i;o/r.III1COMIS'lio.

da 9rgan!zação Eleitoral, Partidária e Garan-

A CoMPETENCIA DA POLICIA FEDERAL EM COMBATER O CoNTRABA~

DO OU DESCAMINHO DE OURO OU PED~AS PRECIOSAS, EXERCENDO, PO~

TANTO, A POLICIA DE MINAS, ESTA CONTIDA NO ITEM I 00 ARTIGO'

40 00 MESMO SUBSTITUTIVO, QUANDO SE REFERE A APURAÇAo DE IN

FRAÇOES PENAIS EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS E INTERESSE I

DE UNIAo. AS JAZIDAS NO SUBSOLO SAo BENS DA UNIAo QUE TEM R~

LEVANTE INTERESSE QUE ESSAS RIQUEZAS PERMANEÇAM NO PAIS E

NAo SEJAM CoNTRABANDEADAS PARA O EXTERIOR OU DESVIADAS ILE-'

GALMENTE AO CoM~RCIo CLANDESTINO.

EMENDA 480257-4f1---- ---- -- ---
~ Constituinte RICARDO

Dá nova redação ao artigo 3 2 :

,!JUSTIFICACÃO

Inaceitável. porque antidemocrática, a permissão para o

gistro de candidato a dois cargos eletivos.

Esta norma só atende aos interesses menores de políticos sem

espírito público que desejam disputar dois cargos para assegurar a

própria eleição_

"",..- nxTo/oluSTI'ICAÇio-----------------,

Art. 32 - Os militares são alistáveis, inclusive os

critos, durante o perí~d~ de serviço militar obrigatório.

JUSTIFICACÃO

con,§ Ao Substitutivo do Relator da Comissão da Organização Eleitoral,

Partidár~a e Garantia das Instituições, suprimam-se os §§ 29 e 39 do

Art. 44 (referentes aos bens da União, constantes entre os assuntos

pertinentes à Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua

Segurança, que devem ser incluídos onde couber) ~

Não existe nenhuma justificação válida para a proibição do

voto aOS cidadãos convocados a prestar serviço militar.

a voto é direito e dever cívico e nâp se pode privar o convQ

cado do direito de exe~cer esta prerrogativa da cidadania.

JUSTIFICAÇÃO

Embora seja uma Justa pretensão a ca t oda par t í c r paçfio dos l~s~.

dos, 'l'erritórios, Mun~clp1os e Marinha, reconhecendo-s~s-uãs- ex

pressivas carências de recursos, os parágrafos 29 e 39 tratam de

matérias que devem constar da legislação ord~nária e não da Consti

tuição.

Comissão da Organl.zação Eleitoral, PartidárJ.a e Garan-

----------------

tia da I st ui -es

Assim, é recomendável supra.uu r do texto con s c.í.Luc í.onn l f u t u r o

os parãgrafos citados. No tocante ao § 29 Já existe a Lei dos

"RoyaLcí.e a'", decorrente de ProJeto debatJ.do durante maLs de um uno

no Congresso Nacional, o qual esgota o assunto; e, quanto no § JI,',

entretanto, é recomendável a elaboração de ProJeto de Lei s ubme Len

do o assunto à apreciação da C"àmara dos Deputados e do Senado F"d~

ral.

EMENDA 480258-2
l~---c~nst;;;-u~nte RICA~DO FIUZA

Modifica-se o inciso I do artigo 49:
I

I - por solicitação do Presidente da República e do Con

9~esso Nacional, examinar, preventivamente, a constitucionalidade de

qualquer norma constante de tratados, acordos e atos internacionais.

EMENDA 480255-8- O.TOO-------

~Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

~,- TUTO/olUITI'ICAÇio-----------------,

..,..,,-__-;:;-::-::-:--:-=== .LIIIIÁJIlIO/COM.ulo/.UICOMIUlo----,---------,
DA ORGANIZAÇXO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA

JUSTIFICAÇÃO Ao SubstitutJ.vo, dê-se ao Art. 59

Defensor do Povo, a segu~nte redação:

referente às atrJ.buJ.ções do

A emenda proposta estende ao Congresso Nacional a faculdade

de sol~C~ar ao Supremo Tribunal Federal o exame da constitucionalidâ

de de tratados, acordos e atos internacionais.

"Art. 59

I 

II 

III

IV -

§ 12 - A lei regulamentará a composição e o funcio

namento da Defensoria do Povo.
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§ 2" - Nio ser' objeto dos atrlbulç6es do De[ensor
do Povo a consideração e/ou acolhimento de r,ª

presentaç6es ou petiç6es de mll1tares das Fo.!:
ças Armadas. 1I

JUSTIFICA'l'IVA

I - Atuação como instrumento de expressio dos objetlvos na
ciona1s junto aos Poderes do Estado;

11 - Partlcipaçio na admlnistraçio dos negõcl0s públicos, me

diante a formulação de alternativas para execução de projetos gover

namentaJ.s;

V

IV

111 Promoção de ampla divulgaçã9 dos respectivos Estatutos
e Programas, de modo a tornar conhecidos' os ideais e objetlvos par&~

dários;

•••••••••••••••••••••••••••••••••• ,11I""•• , ••••••••••§ 19

VI

§ 29 •••••.••••••.•.••.••••••.•••••••••••.•••••••••••••••

§ 39 Os partidos com representaçio no Senado Federal ou

na Câmara dos Deputados terão acesso, mediante informações das auto
ridades governamentals competentes, aos planos e programas de inte

resse públlCO.

§ 49 A lei dlsporá sobre a forma de lndcnização aos part~

dos políticos por despesas que efetuarem COm a manutenção de suas fU~

ções permanentes e por gastos com atividades eleitorals."

.A legislaçio em vigor (Regulamentos Discipl1nares) de cada Minis

tério Militar j' prevê canais formais para a apresentação de represeg

taç6es e recursos para o seu pessoal mil1tar.

Por outro lado, em face das peculiaridades lnerentes à atlvidade
militar, o encaminhamento de repres~entações ou petições por parle de

militares diretamente ao Defensor do Povo, eventualmente, poderá V1r

a acarretar severos preJuízos _ no que diz respeito as normas de res

peito à hierarquia e à disciplina milJ.tares - ao cumprimento das atri

buições constitucionals das Forças Armadas.

• DEPUTADA CONSTITUINTE $ADI;~AUACHE

r.-r Ta.TO/~USTI'JCAÇio----------------.,

EMENDA 450259-1

\ Substitua-se a expressão: "PELA LEI", por: "POR LEI ESTADUAL", do JUSTIFICAÇÃO:

artigo 41.

JUSTIFICAÇAO

A União, através de Lei Federal, disporá sobre a estrutura básica

das Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, conforme prescreve o § 4º, e, com base

nestas, Leis Estaduais as organizarão, segundo as necessidades de cada Estado.

Com a presente emenda, objetlvamos dar uma estrutura mais

adequada ao preceituado no artigo 12 do SUbstltUtivo da Comissio de

Organlzação Eleltoral, Partldárla e Garantla das Instltulções, que

consubstancla os princípiq~.constltuclonaisque regerão os procedi

mentos de criação, organlzação e func~onamento dos part~dõs polít!
cosO'

EMENDA 450260-4
t:31EPUTI\OI\ CONSTlI', ;1~;_í-_~_S_.~_O_I_[_'_u,_'t_;_IJ_.~_C_1I_E --'

TtxTO/.lt."T1flellc4o "I

Substitua-se a expressão: "C auxiliar", por: "em auxílio", do Arti

go l:2.

JUSTIFJCI\r;:i\O

A Polína Judiciária ínt.cqrardo ° Poder Execut ivo , não pode inva 
drr a Irdependêncí.a do Poder Judiciário, prat ír-ando atos de conpetêncí a dest,e , Por

tanto, a apur...• ·'1 de ilícitos penais e a repressão rriminal, são atos persecutór âos à

aplicação de f)j"ello Penal Comum, que, segundo a doutrina jurídica é exdusiva doo Po

der Judici'4'o.

EMENDA 450261-2
t: Senador MARCO MACIEL

r:-r---------- PU~HÁ"IO/co"'l'sio/sUBeO,.ls9io-----------

t<híIssllo DA ORG. ELEI'IORAL, PARTID1iro:A E GAR. DAS INSTITOIÇÍlES

Como se sabe, a organização (nela lncluído o concelto de

criação) e o funcionamento dos partidos políticos receberam tratamen
to dlferenciado, desde a edição da Emenda Constituclonal n9 11, de
197B. A Emenda Constltucional n9 25, de 19B5, que lncorpora, neste

passo, o texto vigente, sem ser tão especiosa quanto a anterior, ta~

bém cristaliza a norma sistemátJ.ca separatista, embora refer1ndo-se,

de um lado, à cr1ação, de outro, à organ1zação e funcionamento dos

partidos. A par da formalístlca do ordenamento da matérla, \ al~uns

princlpl0s, Já reconhecidos pela tradlçáo constitucional, são discr~

minados como uma espécie de resumo deontológico de nossas garant1as

políticas e democráticas. Nesta ordem de fatores, allnhavam-se: a so

berania nacional; o regime democrático; o pluralismo partidário; e
os d1re1tos fundamentais da pessoa humana.

Seguem-se então, na prática constitucl0nal, alguns princí
pl0S (ou, pelo menos, apontados como tais) que estabelecem garantias

e proibições tendentes a obviar excessos e facilitar o implemento da
organizaçio partidária.

Neste particular, o texto proposto pela Comissão de Organi
zação Eleitoral, Partidárla e Garantia das Institulções, não dlscr~

~a da trad1ção const1tucional, uma vez que mantém, pratJ.camente, o

mesmo ordenamento formal das Cartas anteriores, além de subsumir, com

algumas modificações, o elenco de princíplos inscritos na Constitui-
~ção vlgente.

Há, porém, aspectos novos, no Susbstitutivo, que merecem ~

nál~se e, em alguns casos, ligeiros reparos.
= TEXTO/.rUSTIFIC'''Ç'ÃO -,

Emenda ao SUbstltUtlVO da Comissão
de Organização Eleitoral, Partidá
ria e Garantla das Instituições. -

AO art. 12 do SUbStltUtlVO

Façam-se as seguintes alterações:

"Art. 12 11: livre a crlaçio de Partido Político. Sua orga
nização e func1ohamento resguardarão a soberania nacional, o regime

representatlvo e democrático, o plurlpartldarismo e os direitos fun

damentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios:

Prelim1narmente, não vemos como apoiar a inclusão da expres

são "assocJ.açõestl corno espécie parapartJ.dária, seja pela confusão

que a medida poderã causar - pois não há uma definição exata da na
tureza dessas ent~dades - seja porque estaríamos instltulndo um el~

menta compl~cador na sistemática das pessoas jurídicas de direito p~

b Laco lnterno, quando se sabe que as associações em geral são pessoas

jurídicas de direito privado. Além do mals, a multiplicação dessas

entidades só serviria para enfraquecer os partidos e J*tljorvar-lhes os
obietlvos.

Outro aspecto que, nos parece, deve ser objetivo de refle-
xão é o referente à expressão 11 representativo 11 que aparecia nos te~

tos anteriores e que f 01 elidido pela Emenda Constltucl0nal n9 25,

de 19B5. De fato, referida expressão qualificava o regime democráti-
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co, dando-lhe significado e conteúdo. Nada justifica a anomia jurídi
ca que o texto apresenta, pois não se compreende democraci~ part~d~

ria sem a intervivência da representação política. -

~ evidente que os part~dos políticos, como expressões da so
ciedade, devem estruturar-se de modo a atender ãs aspirações geraiS~

atentos ao que efet~vamente representam na real~dade nacional. Não é

ace~tável, 'porém, a posa ção mer'an-ent;e contemplativa em face dos pro
blemas governamenta~s. Aos part~dos cumpre missão bem mais Pos~tiva~

qual seja a de atuar como ~nstrumentos do poder público, na formação
e man~festação dos objet~vos nacionais, inclus~ve formulando alterna
tivas que possam colaborar na elaboração do planeJamento nacional ;
na execução dos respectivos projetos.

Toda esta ação partidária deve ser empreendida com a mais
absoluta transparência, a f~m de que a Nação conheça o que efetiva
mente está sendo feito em função do desenvolvimento do Pais.

Para tanto, é essenc~al que os partidos tenham acesso às ~n

formações governamenta~s, única forma capaz de assegurar uma efet~va

atuação f~scalizadora.

Insto impossibilita o aventureiro da política.
Ele não vai se arriscar a transferir seu título eleitoral para
um distrito, com dois anos de antecedência, sem certez~~ que
terá condições de corromper os membros dire~órios que' compõe '
o 9istrito eleitoral. Como já referimos em Minàs Gerais seriam
25 Diretórios, com a média de 11 membros, daria 275 líderes mu
nicipais.

Nenhum político, conhecedor da realidade p~

lítico municipal, pode admitir que 275 lideranças municipais j

com vinculação partidária bem definida, estarão sujeitos à cor
rupção, vendendo seu voto, expondo-se a execração de seus muni
cipes, por um punhado de cruzados.

Além disso, nesse prazo, 3 anos, o diretório '
poderá ser renovado, e o será orientado pelo deputado federal '
com mandato no distrito.

Outra opção será que a escolha do candidato a
deputado federal e estadual pelo distrito, seja feita por todos
os filiados do Partido. Será uma especíe de eleição primária
como é atualmente adotado nos Estados·Unidos.

Estes, os aspectos que julgamos devam ser obJeto de análise
pelos eminentes membros da Comissão de organização Ele~toral, Part~

dár~a e Garantia das Instituições, nos termos da presente emenda.

EMENDA 480262-1 ,&••0.--------
f= DEPUTADO-ISRAEL PINHEIRO FILHO

Nos distritos se'tornará mais difícil a in
fluência do poder econômico através da compra de votos e da
corrupção. Sua área reduzida diFicultará esse expediente an
tidemocrático e ilegal, uma vez que os partidos políticos,os
eleitores e a população lacaIos vigiam de perto. Sua ação ,
portanto, é colocada à vista de todos, o que não ccorre« em
todo o Estado, com a eleição pelo sistema proporcional.:

~I ~ ru:IlÃn1o / c:(, r,a:1SSÃCJ/ s unc:Ol,lISsÁO- '- - - - - - - ·- - - -,

.f~O-91'''D&-61~87Comissão da Organização Eleitoral , Partidária e Garantia ( _~

das Institui ões

Oê-se ao § 22 do·art. 4º do 'Substitutivo a

seguinte redação:

'---_._-----_._-----'-+-._----
EMENDA 480263-9
f= DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

·1Comissão da Organizaçao Eleitoral, Partidária e Garantia
das Institui ões.

ART. 42

~ § 22 _ São exigidos, como condição.de elegibl
lidade, a filiação a partido político e o domicílio eleitoral'
na circunscrição por prazo minimo de três anos."

Dê-se ao artigo 35 do Substi~utivo a seguinte
redação:

JUS T I f I C A T I V A
n ART. 35 - O serviço militar's6 será obriga

tório por necessidade do Estado."

Eleitoral, parttdária e Garantia

JUS T I f I C A T I V A

A supress~o objetiva eliminar do Substitutivo

do Relator a obrigatoriedade de que os partidos Políticos se
jam de âmbito nacion?l.

A tendência é transformar as Forças Armadas
em unidades altamente profissionalizadas .

O serviço militar obrigatório nos moldes atuais,
faz com que o jovem perca o emprego,' incentiva a revolta pela
autoridade sobre ele exercida e não capacita para serviços mi
litares ou civis.

JUS T I f I C A T I V A

Suprima-se o ítem IV do artigo 12 do Substi-

A sugestãO amplia o leque de oposição e perml
te uma maior dinâmica no tratamento do assunto.

tutivo.

'-- . . -4-_

EMENDA 480264-7
[J DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

r.JF"'-=======------ TEXTO/ol'U'TIFlCAÇÃO

e députado estadual estão ligados entre si e com o do deputado
federal.

O candidato deverá estar filiado ao partido,'
pelo prazo mínimo de l ( um ) ano e ter domicílio eleitoral no
distrito pelo prazo minimo de 3 ( três) anos.

As condições de elegibilidade propostas coad~

mam com as garantias que o voto distrital misto permite para
evitar a presença de " aventureiros de todas as matizes" na

·política.
O candidato do distrito é escolhido pela con

venção distrital do seu partido. Para ser escolhido precisa ter
as seguintes condições:

I _ ser poiitico hábil, prestigioso, com vi
vência partidária, já que a escolha será feita por todos os li
deres que compõem o distrito. Em Minas Gerais, em média, cada
distrito será composto de 25 Municipios.
. Ora, o futuro' po l ft Ictr desta-s lideranças' '~-'

tará comprometido se a escolha não for boa e aceita pelo corr~

ligionários, já que as outras eleições para vereador, pr~feito

das Instituições

~-------_._----.--_._--

r:-.----------- rt.Elli.nlOlc'tl"llni.o/s\lnCOuls"i.o-.------ -,

Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia

liI aufOIl---------- _

C- DEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO
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U Aditiva U'·

~.'D~'
ll9j05J87Partidária e Garanti

Al.ITOIt-- -,

U PROPOSTA DE 8EKlA.' AO 5lE5TlTUTlVO DO RELATOR DA COMISSIlO DA
ORGANI-ZAÇIlO aEITORAL , PARTIDAAIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇ!lES U

....__,, 't.LNilf./Q/COIll13f1.O/Su.COIl'SSÚJ- . -,

r.-r-==,...,.""'e.:.. TUTO/"USTI'tcAC;io -,

EMENDA 450267·1
l:J Dep~tado sra.rc OIAS

o ilustre Relator Francisco Rossi tratou da
matér:a no seu anteprojeto de acordo com a vontade da maioria'
da ~ubcomiss~o de Sistema Eleitoral e Partidos Políticos.

Os partidos passam a ser de âmbito nacional/'
desde que tenham obtido um por cento dos votos apurados para
a Câmara dos Deputados/ou um por cen~o das cadeiras.

E, assim sendo, isto é)de âmbito nacional pà~

sam a gozar do acesso a propaganda gratuita'e recursos do fU~

do partidário.
Entendo ser .a melhor opçao.

~---------A-__-/. _ ~crescentar no Art2. 42.

JUS T I F I C A T I V A

A Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos '
Políticos houve por bem acatar a sugestãO 00 seu relator.

Consideramos import~nte, por razões óbvias, a

sua reinclusão no Substitutivo.

As polícias Judiciárias são instituições permanentes " -orqa-Arts!. 42

A emenda aditiva , com exclusividade , ao texto visa garantir a

unicidade do Sistema de Polícia Civil que desde os tempos imemoriais .vem sendo

exercido pelo complexo da Polícia Civil , dentro da multiplicidade e heterogel

nídade de funções. A forma exclusiva é urna garantia para o funcionamanto do Si~

tema.

.JUSTIFICAnVA

nizadas por lei , dirigidas por Delegados de Polícia de carreira , destinadas ,

ressalvada a competência da União, a proceder, com exclusividade, a apuração

de ilícitos penàis , à repressão criminal e auxiliar a função jurisdicional na

aplicaç~o do Direito Penal Comum , exercendo os poderes de Polícia Judiciária ;

nos 11mites de suas circunscrições , sob a autoridade dos Governadorés dos Est!!

dos , dos Territ6rios e do Distrito Federal.

tJ-""--·-I
09/06/ 87)

l~r-l"ftllUG--

PMDB JDEPUTADO ISRAEL PINHEIRO FILHO

Acrescente-se o art. 12 e renumere-se os segui~

tes no Substitutivo:

" ART. 12 - Nenhuma norma referente ao proces
so eleitoral poderá ser aplicada em qualquer eleição, sem que a

lei que a instituir tenha, pelo menos, um ano de vigência.

=..llil§......!.!:!§.!~~~~:..... TEXTO/JUlillfICAÇÃO

~-----__---- rLENlftlo/c:(oIlI~:Io;:Ct/$Uiôc:Ol,!lssio- • _,

Eleitoral, Partidária e Garantia

~:...::=..=::...:::..-...::..:~===-c:e-__ auTO"'---------------.

PARTIDJ(RIA E GARAN~1 crnv;;Jã1J

'JUSTIFICATIVA

~UT1)"'--------------

Os Corpos de Bombeiros são integrados por profis
sionais adestrados na prevenção e principalmente no combate a in ~

cêndios. A atividade pericial, objetivando a determinação das ca~

sas dos incêndios, formas de propagação, há de Ser desenvolvida,pe
la mesma razão, p~r profissionais com formação técnico-universit!

ria, com amplos e específicos conhecimentos de engenharia civil,
elétrica, mecânica, eletrônica, química, industriai e de ·física,

ocupantes de cargos próprios, aptos, pois, a emitirem laudos adequ~

dos ã apuração de crime ou de ilícito civil. Tais profissionais,pe
ritos criminais, integram a estrutura das unidades de"polícia cien-

tífica das Polícias Civis do Estado, responsáveis, hoje, por essa
~tividade pericial, que se insere no campo maior da atividade de
polícia judiciária.

A perícia, portanto, escapa ao campo de atuação do
bombeiro, adestrado que foi, apenas para combater incêndios.

A sua preparação lhe faculta, quando muito, conhe-

~imentos para atuar preventivamente, vistoriando locais, exigindo
a colocação de dispositivos contra fogo, etc.

~:

r.-r---------------TEXTO/olUSTIPlCAÇio----''--------------,

Dê-se ao "caput" do Art. 41, da Comissão da Organização

Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições, a

seguinte redação:

r.-r--------------- TUTO/"utTl'tcaçÃo-------------__-,

"Suprimir do § 29 do Àrt. 41 a expressão "e perí-

cias de incêndio".

EMENDA 450269·8
tJ Deputado STIôLIO DIAS

_tJFiMÇ"A.ItTtOO~
PMQB-GO

JUSTIFICAÇIlO

No anteprojeto da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Gara.!!
tia das Instituições, dê-se ao parágrafo unico do artigo 42 a seguinte redação:

Art. 42••••

Parágrafo I1nico. A Lei disporá sobre a carreira de Delegado de pol~cia,

aberta aos bacharéis em Direito por meio de prévio concurso publico de provas e tí
tulos, assegurando a seus integrantes as garantias de:

I - inamovibilidade, salvo motivo de interesse publico relevante, por d~

cisão do Conselho Superior de Polícia;
II - irredutibilidade de remuneração e paridade dela com os órgãos. do M.!.

nistério Publico correspondente.

A segurança publica é, hoje, assunto prioritário em qualquer meta de Go
verno. 10 necessário que se tenha uma preocupação muito grande no momento de traçar
normas constitucionais a respeito do funcionamento das polícias, para que elas este
jam à altura de realizar serviços de segurança que correspondam aos anseios da comu
nidade. Para tanto \ entre outras providências, é indispensável dotar o Delegado de

Polícia, como autoridade de polícia judiciária, de certas garantias capazes de colo
cá-lo fora de influências subalternas e injunções políticas e outras ordens. Por is
so é medida de alto alcance a concessão das garantias da inamovibilidade e da irred,!!.
tibilidade de vencimentos. Por outro lado, nada mais justo que a paridade proposta,
já que.Delegados e Promotores realizam tarefas análogas e funções semelhantes, exi
gindo-se de ambos os mesmos requisitos para ingresso e ascenção na carreira.

'U:HÂItID/C:Olussi.o/.uaC:OIII~.i:o ~O"'TA~

[!JCOMISSAD DA ORGANIZAÇIlD E~EITDRAL, PARTIDI1RIA E GARANTIA DAS lNSTI-J éov 06187 1

TUI OES



JUSTIFICATIVA

A nova redação proposta para o Artigo 41 em
apreço, atende melhor as características nitidamente militar das
Forças Policiais, que devem priorita~iamente ser empregadas no re~

tabelecimento da ordem pública, quandc ameaçada por movimentos de
massa destítuidos de amparo legal, ou coloquem em risco a seguran
ça interna do país.

"Art. 41 - As Forças Policiais e os Corpos de Bombeiros
são instituições permanentes e regulares destinadas
prioritariamente a colaborar na Segurança interna e su
pletivamente na preservação da ordem pública, organiza
das pela lei, com bafe na hierarquia, disciplina e in 
vestidura militar, exercendo o Poder de Polícia de man~

tenção da ordem pública nas rodovias e ferrovias fede
rais, forças auxiliares e reservas do Exército sob a
autoridade dos Governadores dos Estados Membros,Territ2
rios e Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas
jurisdições.

JUSTIFICATIVA

AConstituinte é a etapa terminal de um processo de transição ins

titucional. Ela rompe uma fase , quebra uma barreira , elimina um muro que sep!!

rava a nacão de uma realidade . inauourando novos hábitos • novos costumes
nova cultura. Anação se reencontra.

O reencontro tem sentido que s6 as eleições gerais pode dar.

As eleições gerais conclui um processo transformador realizado nun

contexto de paz , mas não sem esperança.

§ 3º OSuperior Tribunal Eleitoral no prazo -de trinta dias estabelec!:

rá .normas e calendário para as eleições g~t'ais convocaqas , podendo respeitar a

organização partidária existente.

r::T T~lCTO/"'USTII"IC"ç:io---------------_.preparadasPara tanto, estão devidamente

além de
melhores

da ordem

< Em razão da natureza militar das Forças Policiais,
a atividade de policiamento ostensivo tem como característica essen
cial o uso obrigatório da farda, que identifica os seus integrantes
perante indíviduos como guardiães da prevenção contra a criminali da
de.

" PROPOSTA DE EMENDA AO SU8STITUTIVO 00 RELATeA "

dentro dos princípios básicos de hierarquia e disciplina,
possuirem adestramento militar, conhecedor~s que são das
táticas, estratégias e técnicas para impedir a sublevação
pública, através de agitação popular.

Dai a necessidade de, prioritariamente, serem empreg~

dq$ em benefício da segurança interna, como forças auxiliares do E
xárcito, r~sguardando as Forças Armadas para Sua superior destinação
de guardiães da soberania e independência nacionais.

EMENDA: Ao § l~ do Art. 41, incluir a expressão "fardado",
após a palavra ostensivo.

JUSTIFICATIVA

n evidente que possuindo tão elevado contingente, hoje
300.000 integrantes em todo o Brasil, subsidiariamente colaborem na
preservação da ordem pública, como agentes da a~toridade, mesmo
porque, doutrinariamente, quem tem a força não deve possuir o Poder.

a pacífico, na doutrina e nos países civilizados e d~mo

craticos que "dar o poder a quem tem a força é expol," os inàíviduos
ã violência". O órgão do Poder público é a encarnação do Direito.
Ele exerce a autoridade que a consciência jurídica do povo lhe conf~

re e usa d~ força, que é posta a seu dispor para o bem comum ~ se
gundo critérios morais e jurídicos. Sem essa possibilidade de usar
a força que esta em outros órgãos, o Poder se veria tolhido no dese~

penho de sua missão como ensina o festejado jurista e mestre Profes
sor H~lio Tornaghi.

Sendo a sua primordial atribuição evitar a ocorrê
cia de infrações penais é evidente a obrigatoriedade do poiiciamento
ostensivo ser feito pelo policial fardado, estrategicamente distribui
dos a pé, a cavalo ou motorizado nos locais de maior incidência cri
minal e afluxo de populares, uma vez que inócua seria, em termos de
prevenção, colocar nesses lugares representantes da Força Policial
em trajes civis e, consequentemente, não identificados como policiais
na nobilitante missão de prevenir o crime.

Por isso impõe a adoção do dispositivo proposto,
ficando expresso no § 19 do Artigo 41 que "as atividades de policia 
mento ostensivo fardado são exercidos com exclusividade pelas Forças
Policiais, mesmo porque se assim não form- inútil será atribuir a ex 
clusividad~ dessa modalidade de policiamento a Força Policial.

r.-r--------- 'L.HÁJtIO/coNIS'ão/IUICOlllssio-----------,

li PROPOSTA DE EMENDA AO SU3STITUTIVO 00 RELATeA DA COMISSIlO DA
eAGANIZAÇAO ELEITORAL , PARTIDAAIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇOES "

prp"AIlTID0:=J
P.D.C.

IV-COMISSIIO DA ORG. ELEIT .• PART.
õ.r--------- ....ENARIO/cOUlssio/sUBCONISSÃO ,

r;o---------------TEXTO/olUSTII'"ICAÇ;;O---- -,

EMENDA 450272-8 'PJ -"UTOII

~Constituinte SIQUEIRA CAMPOS

" Aditiva"

Partidária e Garantia a

AUTOJt--------------

tituições.
Comissão da Or aniza ão Eleitoral

EMENDA 450270-1 I

PJ -Dep~tado ST~L~O DIAS

lricluir no arts 18

Art2 18 No prazo não superior a 180 dias a contar da data da promulgação

Oê-se ao art. 5º do SUBSTITUTIVO 00 RELATOR a
seguinte redação:

"Art. 13 - E permitido o registro de um candida

to para dois cargos eletivos dJferentes. na mesma circunscriçãu

da Constituição serão realizadas eleições gerais no pais para todos os :cargos

eletivos , inclusiv.e aquelés eleitos em 1986. JUS T I F I C A ç 11 O

Prom.Jlgada a Constituição e dissolvida a Assembléia , no ..mesmo

ato , o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte convocará , em data que

anunciará , na ocasião , as eleições gerais.

As Assembléias Estaduais terão o prazo de 90 dias para promulga-

rem suas respectivas Constituiçi5es.

Limitar o registro para um cargc eletivo exec~

tivo e outro legislativo não tem sentido. Seria melhor,caso não

possamos adotar o que esta emenda sugere, não permiti~ registro

de duas candidaturas para uma só pessoa.
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IEMENDA 450273·6fD AUTOR

~constituinte SIQUEIRA' CAMPOS

~---------- l"LIl:NAIIIIO/cONI5SAO/sUIlCONISSÃO-- -,

IV-COMISSIIO OA ORG'. ELEIT, , PART. E GAR. DAS INSTITUIÇOES

m----------------TEXTO/JuSTI'ICAÇio------ --,

EMENDA 450275·2
[!]C AG.\331Z :c::'.:"SEl.-.

~ ,.L~NA"IO/cONISSio/SU.COlollssio----------___,

C~_.TSS~:' J.:'_ C3G.3L3Ir. Pi-.3!. E G~~ci.1..~TI;~ ·~;..S I_ja!'I~:::ç~Z~

r:-T TUTO/JUSTlflCAÇÃO --,

Acrescente-se às Disposições Provisórias do SUB~

TITUTIVO DO RELATOR:

"Art. 3ri - E assegurado registro em caráter de

finitivo ao Partido Político que tenha eleito representante à

Assembléia Nacional Constituinte, devendo o Tribunal Superior,
Eleitoral baixar o respectivo ato, até trinta dias da data de~

ta Constituiçáo."

Acresce~te-se, ~o Art. 44, o seguinte parágrafo:

U.Art. 44 ..
§ 4º - t assegurado aos Esta~os, aoS Territórios e ~:u

nicí,ios, a par~icipa~ão ~o resultado da exploração ecollê~ic~ 1as
usinas geradoras de energia elétrica instalgdas e~ seus ter~itó 
rios e c~jo co~s~cro e distrib~ição se de$ti~en a outras u.1i~ades

federadas. "

JTJ5:J:IFI CAÇ1ro

JUS T I F I C A ç li O

A soberania do povo náo pode ser questionada.

Se um partido Político elegeu mesmo que somente um Deputado F~

deral ou Senador para a Assembléia Constituinte é porque o povo

decidiu que aquele Partido deve continuar participando da vida

política nacional, na representaçáo de um segmento do pensame~

to político do País,

A instalação ~e gra~des 'pro~etos =~~relétricos e nu

cleares provoc&7. irrepar~vei5 lesões aos E3~ados e ::u3izip~os, ~s

quais geral:le!lte não são be.:1.e:'iciários desses r e cursos , :a.d?~ =9.:'5

justo do q~e ressarci-los através de ~arti~i.ação no rend~~e~to

aufer~do pelas' empresas explorsdoras àe energia e1étri~a, na
forma que a lei ordin ária pre_creverá.

rY~AftTI00=:J• F.:~)J
AL\TOIt---------------

AJ.1.S3IZ )..L~ ....r ».
EMENDA 450276-1
tJdeveNáo importa sua expressáo numérica, ele

continuar para crescer ou mesmo desaparecer como surgiu:

urnas.

pelas
~ 'Lt:HAl'lIO/coUlSSÃo/.UICOIlI"io----------___,

r:"I Tt:XTO/olU.$TIFICAÇÃO------------------,

Ao art. 52 do 3u~stitu~ivo acresce~te-se:

IV - de mais de 20e (duz~ntos) mil eleitores •

...............................................................
ta de:

"Art. 52 • A Co~stituição poderá ser emendada por propos-
CAMPOS

Dê-se ao Artigo 11 do SUBSTITUTIVO DO RELATOR, a seguinte

EMENDA 450274-4
(!l cons~itUinte SIQUEIRA

...,---------=------ TUTO/olUSTI'ICAÇio----- --,

1":"1---------- 'LIIIÁ~o/cOMI••lo/.UKOiU..io-----------,
~O DA ORG.ELEIT. PART. E GAR. DAS INSTITUI OES

Inúmeras CO."S tituições deüocráticas asseguraa 3. i "licia

tiva do processo legislativo tanbé~ ao povo, estabelecendo ~ú:ero

diferenciado de a3sinaturas. 3u~eri"os 200 ~il eleitores pa~a vali
dar a tra~itação, o q~e refletirá ~nd~scutivel ~a~ifest~ção ~ole

tiva de voatade. Alé~ do ~ais, a3plia-se a partici;ação de~~~~áti

ca da socieãade, fator indispensável ao processo transitório e~

que a Nação se encontra.

JU5TIFIGAÇ~0
e Deputado Est~

distritos eleit~

critérios para a
sua exclusiva co~

§ 19 - Os Vereadores de Municípios de mais de quinhentos
mil habitantes eleitores serão eleitos pelo sistema distrital e os
demais pelo sistema proporcional, em ambas as hipóteses para manda
to de quatro anos.

§ 29 - O Congresso Nacional estabelecerá
divisão distrital, através de lei complementar de
petência.

Art. 11 - A eleição para Deputado Federal
dual será realizada pelo sistema majoritário, em
rais.

redação:

JUS T I F I C A ç ~ O

A,eleição distrital já foi adotada nos países mais dese~

volvidos-do mundo e teve sua excelência reconhecida,constituindo-se
no mais avançado estágio do regime democrático,

O sistema permite meios eficazes de combate a corrupção e
compromete o Deputado com a área que o elegeu, pondo fim a 'margin~

lização dos Municípios pequenos e médios, especialmente dos mais p~

bres, que vem sendo regra no atual sistema de eleições proporci~

nais.

AutOI!;---------------

AGASS1Z AI.::::nJI,.

E;·lE.DA AO SUB3TIT',;"rrVO
Acrescente-se ao § 29 do art. 52:

r) o sistema par1a~entar de governo.

JUST1F1';AÇ~C

Impõe-se assegurar a indispensável estabilidade ao
siste~a par1ament?~ de governo que se ~uer instituir no País, so~

risco do mes~o malograr, seja pelas próprias dificuldades iniciais
de sua assimilação, seja pelas inevitáveis resistê~cias a sere~

o~ostas pelos renitentes defensores do presidencialismo autoritário
que tem nos infe1icitado.

§ 29
"Art. 52 .

~ ,.L~NAlIllo/eo"'lssio/su.CO .. 13.$io ___,

CO.l.D~ ORG.ET..EITO'::L.L, FA...t:tT.E G.~t{.D~a I:.J3TI1TJIÇC33

EMENDA 450277·9
tJ

r:-T TUTQ/.lUSTIF'ICAÇio --,

te!:,
distr,!

de tudo o que vem acontecendo em
devemos partir para o sistema

Sem dúvida, o sistema de 'eleição distrital' é ~uito mais d~

mocrático, por impedir a corrupção, os feudos políti~os e, sobret~

do, por ensejar os benefícios do desenvolv~o apoio,da assi~

tência e resultantes de tudo o mais que fluir da ação da represent~

ção popular e dqs Governos a todos os Municípios e regiões do País,
pondo fim as gritantes disparidades regionais e sociais que nos ~

tormentam.
Entendo que, diante

mos de eleição proporcional,

tal puro.
Antes que seja tarde.
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EMENDA 450278-7
l!JC AGASSJ:3 AL::3IDA

r.T---------- PLEN"Rl0/co"'lssio/suftCOMISsio-------~--__,

, COAISS;:O D_, 03G.5LEITOR.~L, PART.~ E G.'Jt.DL3 I ;STITUIÇC5

EMENDA 450281-7
l!J
r.:-r---------- PL.~NÂ"IO/cOIolIS54o!au8cO..IS5ÃO----_- _,

CO,~ISSÃO DA ORGA:-T.ELEITO:LL pl.RT. E G.-B.DAS I.iSTIT.

r:-r TEXTO!.lUSTIf"ICAÇio -, r:-r----------------TUTONUSTl'ICAÇio---- -,

~:E.illA AO SUJSTIT;TIVO E::E:r:JA AO SüBSTIT:rrTIVO

Supri~a-se o Artigo 20 e parágra~os.

Su~ri;a-se os artigos 31 e 32 e seu ,arm3~~fo.

r:-r----------------TEXTO!oIUSTlF1C...çio-----------------,

o Coris e Lho de Seg~:'_::~.lÇ:~ -;-.·::io~_s.l é cre-\:::":.0 :;6!'fei

t::t:::e~:..:e dis;e:lstval nue; regi·~e de-::ocrk:;ico • .J ?:'eS:'::'31 ':9 da Re~ú

blica disl-õe de 0t4"C!'05 i~lSt:'U"".;:_,,:t03 e~d'::(..·J.=.5.'")3 :--;:,q assessorá-lo
nos assu~tcs relacio~a1os cc~ a segura~;~ n~ci~~al.

A s~ge3tão ofereci~a ~e10 ~otrs Re:ator e~ 3e~ Substi

tl...tivo para que sejq ~ri~do o lt:::s~-:.do de ve:esa'l tra;: i lec:.uivoco
ransa do autoritaris~c do ~ual a Nação t~ntc ~:lseia s~ir atr~vás

de u"'~a Constituição dei.ocrática que r'.st3.l.4!'e o E3",;:do :0:. Direito.

Há i'1dis:"arçável illtuído de cer car o [.oder estR.tal
de s_}:re:L1D..s gar ant í as , se-i a. preoc:.:.pasão co::' as gar-arrtz.as ~ue deva-a

ser conreridas aos cidsdãos. 3stes fica~ suj3itos à privaç~o de di 
reito (pa~ágrafo 3Q ) de re ;'I"..ião e assciaçio, COT..U _:"cagã-c ;;elegré.fica
~ telefônica, numa evide;lte violação de ~iirei 'tos indivi.lu.!':' ~ .a.i 110

-ae de suposta "ameaça" de grave e i::_le:lte in 'taàb':li:i :ie institucio
nal , ou, ta.llbéll, por cala'cidade naturais de grandes pr-opoz-çõs s ,

Ora, não ve~os r~zão par? suprêmir-se direitos indivi
duais e~ tamanha extensão e~ decorrência de c~la~id~de ~úb:ica.

Ademais, a Lei fundamental abriga o i~tituto :io Esta
do de Sítio, que pode ser decr~tado nas condições estabelecidas na
Constituição, senpre em caráter te~porário e após anuência do C~n

gresso Nacional.

rr=PAUIOO~

CO:,!.DA 03G ELEITORAL I'A.~TID,~;IA E G......'t.l,..iT DnS I.1STIT

EMENDA 450279-5
fil AGA;SIZ

r.T---------- I'LENARIO/CONISsÃo/suecONlssio------------,

Supri~a-se o Art. 21.

AGASSIZ AU~EIDA

lrão vi 5Lu Iora -c s ~1e:,j;tl.·,:3. ut::'l':":::;,de de a~ CQ:lB,::l~~o CO_1.S

titucio :al, pretensaJ:81te suger-ã.do ~)a~a f', nc í • lar CO:.C "ccnsuj.tc 
ria polít':"ca", r:'i9.5 coz atribuição 19 tra~2:' 29 :?ss"",. .!.'t:;o,:: ~e:e1"e.ate

~ ordez públLca, o ~ue faz tra~sti~~~ se= a ~~t.e~7ãc jc S8U ilus
tre aJ~or, o ~obre ralator Pri3co Viana, ~8 ~i3ti~~ir U~ c~ganês

~c de níti~9 feição policial.
O assessora~ento político do Prs3idt~te da República

deve aco~~~cer atravás d9 órgãos de ~erfil polít~co, cc:o o suze
1':"do 110 â-:b:..tü ia. Co ..:.;:,~~ü Jct. ;jr~.::. ~.i4dt;;iu los PO~e2a.3 e S':sL.ec.as

de Governo, ° "C:;::selho da ReI:úbl:Lca" (Art. 5] .5.0 5'1':;stLJ;·.::tlvo).

EMENDA 450280-9
li]
C AGASSIZ A'.l·:EIDA

r.T---------- PL.EHÁRlo/eoMlssÃO!SUaCOM'sSÁO----------_,

COlt.ISS;'(O Di. OR·;,ELEIT. PA.tlT. E GA.'lA.U.D;.S I::STITUI ü::;
r:-r TEXTO!oIUSTlfICAÇAO-----------------,

Dê-se aO Art. 34 a seguinte redação:

"Art, 34 - As Forças Armadas destina:l:-se à defesa da
integrid~de territorial do País e à garantia do siste~a de~ocrá

tico de governo."

r:-r---------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------- -,

Inclua-se no substitutivo do Relator onde couber:

Compete à União. através do Ministério da Cultura. o preVlO exa
me e classificação de espetáculos e diversões públicas.

JUSTIFICATIVA

Estranhamente. as Constituições brasileiras
têm atribuido às polícias a censura e fiscalização dos espetácu
los e diversões públicas.

Nos estudos e sondagens de opiniões que ant~

cederam a Constituinte. ficou evidenciado o consenso de extin-
guir-Gc a ccnGura prcibitérin c. em ~ub~tituiçãG ü c~tü. criüi-
se órgão classificatório em nível de idade ou de horário de
transmissão. para i~formar o público quanto a que categoria etá
ria de espectadores a diversão se destina.

Em resumo para adequar os meios ao fim. o
órgão classificatório dos espetáculos públicos - formas de pro
duções culturais - não pode se localizar em outro setor do Gove~

no da União. senão no próprio Ministério da Cultura:

JUSTIFIC~
aUTOIt---------------

ONDE SE Lt NO ARTIGO, INCISO IV:
" Exercer a classificação e controle de diversões públicas, s!O
gundo dispuser a lei "; leia-se" Executar a fiscalização de
estabelecimentos de diversões públicas, de acordo com a deter

minação do Ministério da Cultura "

~ ------ 'I.EIli.tUOICOIl15::io/su.COM'5do-----------,

'COMISSAO DA ORG. ELEITORAL PARTIOARIA E GARANTIA DAS INS

EMENDA 450283-3
~AGASSIZ ALMEIDA

..."., TEXTO/olUSTIP"lcaçio-----------------,

Armadas repre
r,artir da pro-se.1.t aram

clamação

Ao longo de nossa História as Forças
sólido esteio do processo de~ocrático, a
da República.

A elas deve ser co~iada a def~sa da integrid3de ter
ritori~l da nossa vastiuão geográflca, oe~ como a preservação do
regime democrático que constitui a vocação autêntica ca sociedade
civil brasiJa ira.
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""----------------TEXTO/,lUSTlncAçÃO--- _

segurança
de Incên

JUSTIFICATIVA

§1!! •••

§2Q Aos Corpos de Bombeiros competem as ações de Defesa Civil,
contra Incêndios , Busca e Salvamento e Perícia Preventiva
dios.

Art. 41

gellA MODIFICATIVA AO §2!! DO ARTIGO 41

gellA I-OOIFICATIVA AO ARTIGO 11 DO stIlSTITIJTlVO

Art. 11 - Os Deputado Federais e Estaduais terão mandato de quatro anos e serão
eleitos pelo voto proporcional em Distritos Eleitorais.
§1!! - A lei estabelecerá a forma de divisão dos Disttitos Eleitorais,

que não poderão ter mais de 2% (dois por cento) do total de elel
tores alistados no País, em território contíguo e nuns niesma un.!
dade da Federação.

§2!! - Os Deputados Federais e Estaduais só poderão concorrer à primeira
reeleição no mesmo Distrito Eleitoral em que foram eleitos.

~-;:;;:;;- PL.E~AFl :l/cO"'ISS:O/SUBC:UIISSÃO

LÍITb~ggsda Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Ins

EMENDA 480287-6 'UTOR- _

LDePutado RONALDO CEZAR COELHO

tJ Deputado RONALDO CEZAR COELflJ

EMENDA 450286-8

r='!----------------TEXTO/.luSTlf'ICAÇÃO------ ..,

Não há, pois, por quê se atr~~uir à polícia uma at~

vidade de natureza intelecto-cultural ~ análise e classifica-
ção de produto cultural - que lhe é inteiramente atípica.

Por conseguinte, a Polícia Federal deve competir a
fiscalização das casas de diversões e do que ali se exibe, p~

ra o fim de detectar eventuais práticas criminosas ou ilícitas
levadas a efeito nesses locais de acesso público - o que é atl
vidade tipicamente policial - e'deixar a classificação de es
petáculos para o setor de administração pública competente pa
ra exame de produto cultural, ou seja, para o Minist~rio da
Cultura. Para tanto, no organograma da políci~ Federal a Lei
Ordinária há de criar uma Divisão de Diversão Pública, encar
regada da atividade policial típica de fiscalizar, no interes
se da União, estabelecimento de ?iversões e o que nestes se
exibef aproveitando como fiscais os atuais censores policiais.

Em nenhum país de primeira linha cultural - Suécia,

JUSTIFlCATIVA

A atribuição típica de órgão de segurança pública é
a manutensão da ordem interna, zelando pelo fiel cumprimento
dos i~perativos legais. Para trato, cabe-lhe exercer ação pre
ventiva e repressiva, com vistas a coibir abusos e a delimitar
o comportamento do cidadão dentro dos parâmetros do ordenamen
;to jurídico.

Como atividade policial preventiva típica exerce a
polícia a fiscalização ou inspeção de pessoas físicas ou jurí
dicas - como a revista de cidadãos em.rodovias, para eventual
mente detectar porte ilegal de armas ou furto de veículos, ou
ainda, a apràensão de mercadorias desencaminhadas ou contraba~

deadas de ~mpresas comerciais.
Portanto a fiscalização é atividade P?licial típic§

o que não ocorre com a análise de conteúdo de produto cultural,
como é o exame e çlassificação de espetáculos e diversões pú
blicas.

rrança, Estudes Unidos, Inglaterra, Japão, Alemcnhn, etc., - a
polícia tem competência para avaliar o produto cul~ural. O Br~

sil, ao insistir ne~ta pasição ímpar de entregar o produto cu!
tural para a seleção policial, estaria comportando-se de forma
civilizada e anti-democrática.

Cabe definir claramente que a perícia criminal co~.

tinuará competência da Polícia Civil através dos seus tradicionais e eficientes
institutos técnicos.

________ TilXTO/Ju:l:ThIC .. ÇÃO --,

Suprima-se do ínr-Iso IX.do art. 45 o seçuinte dispositivo (alínea

~"'''OOJ'rnOB/S?
AUTOJt----------------,

• M .1.t:w.uClo/cOWUJÃO/.u.I:OMIS'i.O-----------....

FI~'U IY\ lFr,..~'{f:?J ~=~I D.EITrn:L, rr<1mnUA EG-~NfJJS D'\S 1'l3TIruIÇLES

EMENDA 450288-4 jeJ DEPUTr,DO hELIO ~1..:f).::S..:A=S .:»

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---------------

f:J SENAOOR CID ~~ DE ~"'o.

PI.ENAAIO/CONISSÃo/sUBCOWISSÃO _ --:[JCXJM. DE ORG. ELEI'IORAL, PARl'ID.~ E GARANTIA DAS INSTIWIÇlJES~

'EMENDA 450284-1

Nova redação para o art~go 99 do substitut1.vo do Relator:

Artigo 99 - Para assumí.r cargo ou função, de qualquer natureza', na ad

ministração pública direta ou indireta, o G:>vernador e o Prefe~to terão que re 

nunciar ao mandato.

"Art. Compete à União:

IX - Legislar sobre:

JUSTIFICAÇÃO

A presente redação parece ter rrelbor sentido Jurídico. Assumir e perder
o cargo é uma cazcunacâncãa, Ter de renuncaar para assumir é outra condição mais

lÕgica e mais derrocrática.

j) - Organização, efetivos, material bál ír-o , Instrução, justlÇa e
gara"tias das Forças Po.l rr-Laí s e Corpos de Bambeir-os e r-ondações

gerais de sua r-onvocação , Ior-Ius íve InutLl i z'açac'".

JUSTIFICAÇl10

EMENDA 450285-0t: Deputado RONALDO CEZAR COEL~u",-------------.=J p--~~

tJ ~m~~~~riZãçã~AEl~it~:~i~9cp~~tidãriaeGãrãnfiadasI~~ l:~-;A~J;J

~ TEXTO/JUST,FICAÇÃO---------.--••-----

EJoENDA ADITIVA:
Onde couber no capítulo DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art••.. Os Partidos Políticos poderão receber contribuições ou
doações de pessoas físicas ou jurídicas, desde que declar~

das e contabilizadas pelas partes.

...tI' A matéria fOI exaur rda no § 4º do art. 41: "A lei disporá sobre a

estrutura LJ '5ir'a e condíções gerais de convor-ação ou mobilização das r orças Polir.i
ais e Corpos de Bo~beiros. 11

E óbvio que o termo "lei" aqui utilizado diz respeito a lei fede
ral, que, determinando a estrutura bás ír-a , deixará as Forças Polio í a i s e Crrp,:,s rfe
8on.::tE'iros em r-ond.íções , padronizadas naquele mínimo, de atender a r-onvor-ação ou mo

bilização det ormmada pela União.
O texto (subseqüente à expressão "INCLUIR ONDE COUBER") é um

"b i s in idem", oesnecessár.lo , que atenta r.ontra a autonomia do Eslado-t~embror repe

t indo 3 velha tendêor-Ja autor i tárla do Estado umtário.
RespeItada a estrutura bás'ir-a , é li.vre o governo do Est.aoo-f-tembro

para m-drante lei organizar as Forças Pnl irn.ai s e Corpos de Bombe i ros r.onforme as
fI ~r~ssidades da urudade federada r dotá-los de e fetivos r-ompatí ve ís , instruí-los e

r..cl.'3Lrá-los r-onrorme os imperativos ronjunturais, aoqui r mdo o material adequado a
f"'"cb.e>pora P rn rcuns tárw i a ,
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~---------;'--------- TIl:XTOI.lU3T1r'ICAÇio------------------,

EMENDA

tJCDM.

12..1

EMENDA 450292-2 -PJ AUTO"

~CDNSTITUINTE L1DICE DA MATApr-;"'''''=:JYIDB/SP

Dê-se nova redação ao artigo 42:

EMENDA 450289-2
f: DEPUTADO HéLIO ROSAS

"Artigo 42 - As Polír:ias .Judar-Iár ías são instituições permanentes,
organizadas por lei', destinadas, ressalvadas, a competênc ía da Po
lír.ia FedE'ral e das Forças Polir-iais, a apuração dos i l Ir-rtos pe
nais e repressão pror:essual penal, em auxílio ao Ministprio Públl
r:o e ao Poder Judir.iáno na apl ír-ação do Dueito Penal Comum, exeE.

r:endo o poder de polír:ia judir-iária sob a autorí.dade dos Covernado

res dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal",

D art. 22 do anteprojeto passa a ter a seguinte reda

ção:
" Art. 22 - D Congresso Nacional poderá aprovar ou

não a decretação do Estado de Sítio, de iniciativa do Presidente
da República ou do Primeiro-Ministro, nos casos de:

I - comoção grave;
11 - guerra ou agressão armada estrangeira", manten-.

do-se o § único.

JUSTIFICAÇ1'1D
JUSTIFICATIVA

"",---------- 'LIHAIIID/COUISIÃo/.uacOMIISÃO ---,

MISSÃO DA ORG. ELEITORAL,PARTIDARIA E GARANTIA DAS INS

A decretação do Estado de sítio deve ser submetida ao
Congresso Nacional, por solicitação do Presidente ou do Primeiro
Ministro. Essa emenda fortalece o poder do Congresso Nacional, e~

bora mantendo a tradição de esse mecanismo ser acionado pelo exe

cutivo.

Desprezível a expressão "DIRIGIDAS POR DELEGADOS DE POL!CIA DE CI~

REIRA", por confl i tar r:om a AUTORIDADE dos ~overnadores na apl ir-ação da polítira de
segurança públ ír-a.

Tratando-~e de uma po.l Ir-í.a, neste raso, a polír:ia judlr-iária, ao
ressalvar a r:ompetênr:ia da União, quiz ressalvar a r:ompetênr:ia das Polírias Federal
e Forças Polir:iais,
. As Polír.ias Ju~iriárias que está sendo instituída, pela pr íme í ra
vez, numa Constituição Federal, deve r:ontinuar r:QJIlD antes, isto é, pertenr-endo' ao P9.
der exerutivo, e pratir:ando atos em auxílio e função jurisdlr:ional do poder Judir:iá

rio.

'EMENDA 450290-6 -,
pa ~ONS;ITUINTE LloICE DA M;~;

EMENDA 450293-1
• tt;ONSTTTITTNTE T.rpTCE DA MATA

EMENDA

EMEN9!1·

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"As Assembléias Legislativas terão prazo de seis meses, a partir
desta data, para adaptar as Constituições dos Estados a esta ~~
tituição, mediante aprovação por maioria absoluta, em dois turms
de discussão e votação".

Suprima-se a expressão "exceto os conscritos, durante o perIo

o de serviço militar obr~gatório" do art. 39 dO substU:utivo.

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Essa formulação foi incorporada pelo relator da Co
missão de organização do Estado, ap6s demorada discussão.

Consideramos que não é justo, nem democrãt~co a limitação ao

ireito de voto que se pretende imping~r aos conscritos. Se o direIto •

e voto é garantido aos militares prof~ssionais, o mesmo procedimento'
eve ser adotado quanto aos conscritos.

EMENDA 450291-4
lil CONSTITUINTE LlOICE DA MATA

&'AflTlD0;=J
PC DO B

EMENDA 450294-9
(JCONSTITUINTE L1DICE DA MATA

EMENDA EMENDA

Suprima-se o art. 21.

JUSTIFICATIVA

Substitua-se a expressão " o p'residente da Repú-
blica". Contida no art. 23 do anteprojeto por" ... , O Primeiro-M!

nistro".

A ordem e a. paz social são tarefas do Governo, fisc~

lizado pelo Congresso Nacional. ~, pois, absolutamente desneces 
sárià a criação do Conselho Oonstitucional, que teria por finali

dade subtrair dos 6rgãos competentes as tarefas ali definidas.

JUSTIFICATIVA

Deve caber ao Primeiro-Ministro, como chefe do GoveE. _

no, a tarefa de designar o executor das medidas restritivas pr~i~

tas no Estado de Sítio e não ao Presidente da República.



062 • N· Comissãoda Organização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições

EMENDA 450295-7
(JCONSTITUINTE LIOICE DA MATA

~PA"TIDO;=]
PC DO B

EMENDA 450298-1
l!J
C CONSTUIIINTE I tolCI' nA MATA

ORG
,---------- 'LENA"10/cOMlssio/IUICOIIISlio DATA

ELEITORAL. PARTIDÁRIA E GARANTIA INSTITUICOES) ~iJ~?JeONCOM.ORG.ELEITORAL PARTIDARIA E GARANTIA INSTITUI OES
r:-r--------- 'LUÃIIIIO/cONlSalO'IUICOMlUio-------------,

= fUTO/.rUSTlflCAÇio ..,

EMIiRDA

=---------------TuTot.ruSn,.lcAçio------ -.,

EMENDA

Acrescente-se à expressão "pelo Presidente da Repdbl!
ca" contida no parágrafo dnico do art. 28 do anteprojeto a expres
são" ou pelo Primeiro-Minsitro",

Suprima-se o art. 2D do anteprojeto e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Como previstos a adoção de um sistema de governo I de
caráter parlamentarista, o relat6rio das medidas adotadas durante
'a vigência do Estado de Sítio poderá ser feito Presidente da Repd
bliea como pelo Primeiro-Ministro.

A figura do"Estado de Defesa" proposta pelo relator na
da mais é do que uma mera adaptação do Estado e das Medidas de Eme~

gência, instrumentos arbitrários e autoritários incluídos na Const!
tuição brasileira durante o regime militar. Sua manutenção, ainda'
que sob outra forma, é inadmissível no regime democrático que pre,
tendemos construir. Por isso propomos a sua supressão.

EMEtlDA.

~NDA 450299-0
[JCONSTITUINTE LIDIC~ DA MATA
...,--------- PLINA"IO/cOM.saio/lulcOMlnio- _

t:COM. ORG. ELEITORAL,PARTIDARIA E GARANTIA INSTITUIÇOES
-.....:::.::::..:::..:..::..:..:=:..:.:::.....::==::...::::..:.....::::..:..:..:..:. --'1 rr;'~~';]

=-------------__ TIE:XTOIJUSTI'ICAÇio ..,

EMENDA 450296-5
(JCONSTITUINTE LIDICE DA MATA

EMENDA Suprima-se os incisos 111 e VII, renumerando~se os se
guintes do art. 25 do anteprojeto e seu parágrafo dnico.

Inclam-se nas disposições transit6rias os seguintes arti JUSTIFICATIVA
gos:

nArt. - Os atuais ministérios da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica são substituídos pelo Ministério da Defesa, cujo titu
lar poderá ser civil ou militar."

nArt. - É extinto o cargo de Ministro para o Chefe do
Estado-Maior das FOrÇ9S Armadas e para o Chefe do Gabinete Militar da
Presidêcia da Rep6blica."

As medidas coercitivas previstas nesses incisos são ~

bsolutamente antidemocráticas e arbitrárias mesmo para uma situa 
ção de Estado de Sítio. Elas não esta~am previstas na Constituição
de 1946, tendo sido introduzidas na Carta apenas durante o regime
militar. Sua manutenção não se coaduna com o regime democrático que
se pretende construir em nosso País.

EMENDA

= TEXTO/oIUSTIFICAÇÃO -,

Inclua-se nas disposições transit6rias o seguinte artigo

"Art. - É extinto o Serviço Nacional de Informações.

tTPtPA~T1DO;]

PC DO B

COM. DA ORG. ELEITORAL PART. E GARANTIA DAS INSTITUI OI'
r:-r--------- PLUA'IHO!CONISSio/.UICOMISlÃO-----------,

EMENDA 450300-7
[JCONSTITUINTE LIDICE DA MATA

JUSTIFICAÇllo

A presença de seis ministros militares é incompatível con
o regime democrático que se pretende instalar no País e expressão da
influência e da intervenção dos militares na vida política nacional ,
Para minimizar essa influência, democratizar as Forças Armadas e evi
tar a sua intervenção em assuntos que não lhes dizem respeito propo 
mos, fazendo coro com amplos setores da sociedade civil, a criação do
Ministério da Defesa com a extinção dos Ministérios militares e a pe~

da dO status de ministro para os chefes do EMFA e do Gabinete Militar

da Presidência.

EMENDA JUSTIFICAÇllo

Parágrafo unico - A documentação e os cadastros de infor
mação serão transferidos ao Ministério da Justiça, garantido, aos
interessados, o acesso à consulta sempre que solicitado·.

~"""TIDO-;=]
PC 00 B

ToeAL PARTIDARIA E GARÁNTIA INSTITUI OES
......---------------TEXTO/olUSTI'IC.çio---------- ..,

r:-r--------- ,1.1. ..."'O/Ctl1ll1Sa10J.U.COll'Nio-------------,

EMENDA 450297-3W --AUToa

[-CONSTITUINTE UPICE DA MATA

O art. 27 passa a ter a seguinte redação:
" art. 27 - As imunidades dos membros do Congresso Na

cional subsistirão durante o Estado de Sítio, ficando garantida a
difusão de pronunciamentos de parlamentares efetivados em seus res
pectivas Casas Legislativas.

JUSTIFICATIVA

o Serviço Nacional de informações tem atuado como um su
per-poder político e policial no País. Isso não pode continuar ocorre
do num regime democrático. O SNI extende seus tentáculos sobre a soei
dade, policiando, vigiando e controlando os cidadãos. A sua extinção'
é uma exigência da sociedade para pôr um fim ao militarismo ainda
existente no País.

Num regime democrático, mesmo durante o Estado de Sí
tio, as imunidades dos membros do Congresso Nacional devem ser pr~

servadas. Não justifica o contrário.



r:-r---------- 'l.tNuIO/COIolISllo/IUICQJfJuio--------__-,

OM. DA ORGANIZA Ão ELET PART. E GARANTIA DAS INSTIT

EMENDA

Suprima-se o art. 59 do substitutivo, renumerando-se os segui~

es.

JUSTIFICAÇÃO
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EMENDA 480304-0
CCONSTITUINTE LIDICE DA MATA

L!J P...UAIIolO/COlllSlio/IUICOMJUio

ROM. DA ORGo ELEITORAL.PARTo E GARANTIA DAS INSTITlJIÇÕEJ t:Ifi&JlIJ

EMENDA

Suprima-se o inciso 11 do Art. 45, renumerando-se os seguintes

JUSTIFICAÇÃO

O Estado de Defesa é um mecanismo que, pelas salvaguardas já
previstas no próprio substitutivo, torna-se desnecessário.

~ injustificável a permissão de registro de candidato a mais de
Pro cargo eletivo. Isso contribuiria para confundir o eleitorado, disto~

endo a vontade do ele1tor pela influénc1a da eleição majoritária.
EMENDA 480305-8
~STITUINTE LIDICE DA MATA

ty;;PAIlTIDO;=]
PC DO B

EMENDA 480302-3
r:cONSTITUINTE LIDICE DA MATA

r:-1---------- Pl.EHAR10/COUlssio/sUICOIlJJssio---- --,

COM. DA ORG. ELEITORAL PART. E GARANTIA DAS INSTIT

EMENDA

r:-1---------- ..l.lN""lo/co.. ISSio/.uatO..I.,io ~

COM. DA ORG. ELEITORAL PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕE

EMENDA

Suprima-se do § 29 do Art. 44 a expressão "Marinha do Brasil n,
subs t í cua.nôc-ia pela .. . lia União".

Suprima-se do inciso I do art. 44 a expressão
rança Nac1onal".

JUSTIFICAÇÃO

e a segu -

JUSTIFICAÇÃO

Não cabe a um órgão especIfico da união, ainda que sendo
força Armada, beneficiar-se do resultado da exploração econômica
plataforma continental e do mar territorial.

um,

dó

A colocação constante do substitutivo da margens a dúvidas, •

além de mostrar-se desnecessária.

EMENDA 480306-6
~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

r:-r---------- ..LI/IiIIA"IO/COMI'siol.UIlCOIllI..ÃO--------__~

OM. DA ORG. ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕES

=----------------TUTO'olUSTI'ICAÇio--------------__,

JUSTIFICAÇÃO
A REAFIRMAÇÃO DE QUE AS AGUAS TERRITORIAIS BRASILEIRAS SÃO DE

200 MILHAS t ALGO QUE MERECE CONSTAR DA CONSTITUIÇÃO, PELO FATO DE SER
RESULTANTE DE UMA HISTORICA LUTA NACIONAL.

EMENDA 480303-1
tbONSTITUINTE LIDICE DA MATA

r:-r---------- Pl.I:NA'IlO/cOMISsio/IUICOIlIlS'ÃO------------.

ORG. ELEITORAL PARTo E GARANTIA DAS INSTITUI ÕE

~PUTIOO----,

L.RL!&LJ
LHAS".

EMENDA
INCLUA-SE NO INCISO V DO ART. 44 A EXPRESSÃO" DE 200 PoI -

EMENDA

Suprima-se do § 39 do art o 44 a expressão oo• "a Mar1nha do BriO

si1", substituindo-a pela ••• "aunião".

EMENDA 480307-4
~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

r:-1---------- I'l.lNAJUO/CO.. ISSÂO/.U.co.....lo------------,
·OM. DA ORG. ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕES

JUSTIFICAÇÃO

Não se justifica um órgão do Estado, mesmo que uma Força Arm~

da, seJa benef1ciado pelo resultado da exploração econômica.

EMENDA

SUprima-se as alIneas "i" e "j" do inciso IX do Art. 45.

JUSTIFICAÇÃO

As atribuições ali previstas devem ser das Unidadees da Feder~

ção, de acordo com as condições locais.



EMENDA 480308·2.
l!J - AUTO"

[CONSTITUINTE LIDICE DA MATA

EMENDA

Suprima-se o Art. 47.

JUSTIFICAÇÃO

As forças policiais do Distrito Federal deve~ ficar subordina
das ao governo local, sendo esta parte importante do ~rojeto de auton2
mia para aquela unidad~ da Federação, que vem sendo implantado.

"lENDA 450311·2
.ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

PLINAJtiQ/co."alo/IUKOMIUio I ~DATA~
!fiaM. DA O~G. ELEITQRAL.PART: E GARANTIA DAS INSTITUtcl5Es ~6 .ei»
,-,----------------T1EllTO/olUITIPICAÇÃO'-------- ,

EMENDA

Suprima-se o inciso V do Art. 45, renumerando-se os seguintes.

JUSTIFICAÇ1ío

A proposta constante do substitutivo preocupa-se com o planej!

mento da chamada Segurança Nacional, mantendo instrumentos que não ca
bem na estrutura do Estado moderno brasileiro,

' ....Á..o/eg..l..io/.ulCo.l.do I I!l'""FlAta:-:e:\l

f1!oM. DA ORG. ELEITORAL,PAR'l'. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES m ,~

EMENDA' 450309·1
fgONSTITUINTE LIDICE DA MATA.
COM. DA ORG. ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕES

EMENDA

~'ARTIOO;=]
PC DO B EMENDt .4SO~12·1

pêONSTITUINTE LIDICE~DA
AU.J.OIt-------------_

MATA prPC'''.~-
3=DOB 1

e

Suprima-se do § 19 do Art. 46 a expressão '''a .maioria de".

JUSTIFICAÇÃO

A propriedade de empresas de navegação e ou~ras. dispostas no
substitutivo devem ser exclusiv~dade de capital nacional, havendo du 
biedade na expressão "arnaioria de", ali contida.

EMENDA

Inclua-se onde couber:

Art. - ~ garantida ampla liberdade de propaganda pOlítica
e~eitoral aos partidos políticos e a seus canaid~tos.

Art. - ~ vedada a veiculação paga de qualquer tipo de propa
ganda eleitoral através da imprensa, do rádiQ e da televisão.

Art. - O tempo destinado ã propaganda eleitoral gratuita no •
rádio e na televisão será distribuido equitativamente entre todos os'
partidos e seus candidatos.

EMENDA 450310-4
@IoNsTITuINTE' LIDICE DA MAT:

uTo

•

~. - A Justiça Eleitoral destinará uma verba expecial, di~

tribuid'a equitativarneri~e a todos os partidos políticos, para cust.ear '

as despesas com a produção dos programas de propaganda eleitoral no
rádio e na televisão, na forma que a lei determinar.

PL.I:NUIO/cOMII.io/IUICOIflIlÃO J ~c.4T.~
I@OM. DA ORGA. ELEITORAL, PART. E GARANTIA DAS INSTITUIC(5E ~ 8A

EMENDA

O art. 40 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 40 - Compete à Polícia Federal:

I - exe~~tar os serviços de polícia marítima, aérea e de
fronteira r

JUSTIFICAÇÃO

A Conatit~ção deve incluir dispositivos que garantam efetiv~
mente a liberdade de propaganda política e eleitoral aos partidos po
líticos e criem restrições concr~tas para coibir a ação do poder eco

nôrnico nos processos eleitorais. Essa emenC\a tem esse' obJetivo.

II - prevenir e reprimir ~ tráfico de entorpecentes e o crime
organizado cuja prática tenha repercussão interestadual.

III - controle e documentação de estrangeiros e expedição de
passaportes;

IV -exercer a polícia judiciária da união.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA 45Q313-9. _
- AUTOIt

~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

1":"1-'---------- PLEIIIIAIllo/coanssll'IUICoMlulo-------------,

COM. DA ORG. ELEITORAL PART-. E GARANTIA DAS INSTITUI IlE

1":"1----------------nxTotolusTI'ICAÇÃO----------------,

Essa emenda visa precisar as atribuições da Polícia Federal
retirando-lhe o direito de agir contra os chamados crimes ~olíticos e

exercer a censura, atribuições incompatíveis com o Estado Democrático.

EMENDA
Inclua-se no capítulo das Disposições Transitórias o seguinte

artiso:

"Art. - Os Partidos políticos com representação na Assembléia

.acional Constituinte terão, automaticamente, seus :egist:~s definit!
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vos conferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, independentemente de

quaisquer exigências previstas em lei".

§ 19 - Os Estados poderão manter Polícia M1litar, subordinada'
ao Poder Executivo Estadual, para garantir a segurança pública, por
meio de policiamento ostensivo".

JUSTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO

LIDICE DA MATA

ELEITORAL PART. E GARANTIA DAS INSTITUI

A formulação apresentada nesta emenda atende melhor às ex~gên

cias de uma ordem efetivamente democrática, considerando a segurança '
pública e a preservação da ordem pública, corro forma de garantir a in
columidade das pessoas e do patrimônio.

EMENDA

r;r----------------Tr.:XTO/olUSTlF1CAÇÃO----- ..,

r.1-------..:--- 'LUAJllO/cOIlISdo/IUlCOlfIUio----- --,

Os ,representantes eleitos para a Assembléia Nacional Constitui

te por partidos políticos habilitados para o pleito, de 15 de novembro
criam o fato jurídico incontestável do reconhecimento oficial da org~

nização partidária que os elegeu. Este reconhecimento pela Constituin
te, que é um poder soberano, tem validade permanente. Esse é ~ sentido
de nossa proposta.

EMENDA 450314-7
li[ AUTOIll

&uNSTITUINTE LIDICE DA MATA

I
'LlNÂKlo/CoMlSllotluaeOItl'ulo----- -,

• M. DA CRG. ELEITORAL , PART. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

EMENDA
Suprima-se O Art. 189.

Dê-se a seguinte redação ao Art. lQ9 do substitutivo:
"Cada Estado e o D~strito Federal elegerão, pelo sistema pro

porcional, respectivamente, três senadores, com mandato de quatro anos
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇÃO
Essa matéria é tratada na Comissão de Organização dos Poderes

e S~stema de Governo.

Sendo o Senado uma Câroara com funções idênticas às da Câmara '
dos 'Deputados, não hâ razão para que os mandatos de sues membros sejam
diferenciados pelo prazo de duração. Tampouco devem ser diferenciados'
pelo sistema adotado na suã eleição.

EMENDA 450318-0 AoTO.-------
~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

'LU"'''ID/co.u..io/llJlÇOMIUio I
~M. DA ORG. ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

EMENDA 450315-5
• f:CONSTITUINTE LIDICE DA MATA

[!] I'LUA'Uo/cOM.lllo/aUlCOIIIUio

C:COM.ORG. ElEITORAl,PARTIDARIA E GARANTIA INSTITUIÇOES

J (lÇ~~TI;~

) IT76Af]

r.r----------------TUTO/,lUSTlP'ICAÇio----------------,

EMENDA

Suprima-se o Art. 159.

r:r----------------TUTO/olUSTI'ICAÇio-----------------,

EMENDA

o art. 38 do anteprojeto passa a ter a seguinte reda-
çllo:

"Art. 38 - Os militares serllo alistáveis, pra ,.fins
eleitorais".

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇÃO

Quando é clamor nacional a realização de eleições diretas para
Presidente da RepÚblica logo após a promulgação da nova Constituição ,

I
nos parece pouco realista a proposta de prorrogação dos mandatos dos ·1

prefe~tos das capitais, que foram ele~tos para cumprir um mandato de I

três anos. Os mandatos dos prefe~tos, doravante, devem ser de quatro'
anos, como o do Presidente da República.

EMENDA

= TUTO/.lUSTIFICAÇÃO -,

,..,...,---------- '1.EIIIÂlIlo/toNISlio/IUICOMIUio-----------,

ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕES

Dê-se ao Art. 119 a seguinte redação:
"Os deputados Federais e Estaduais serão eleitos pelo sistema

voto proporcional, na forma estabelecida em lei~.

=----------------TEXTO/,luSTIP'rcAçÃo-----------------,

EMENDA

EMENDA 450319-8 .
~ONSTITUINTE LIDICE DA MATA

,L~/IC .."lD/çONl ..io/.u.CO.IUio I ~DAT"~

EI,EITORAI"P'ART E GARANTIA' DAS INSTITUIÇÕEs} ê4t6 A? JDA ORG

o direito de alistamento a todos os militares I .deve
ser ,irrestrito, extensivo inclusive as conscritos.

EMENDA 450316-3
têõNSTITUINTE LIDICE DA MATA

O art. 39 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:

"Art. 39 - Compete aos Estados a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de forças polici
ais; subordinadas ao Poder Executivo Estadual.

JUSTIFICAÇÃO

A adoção do sistema eleitoral misto nas eleições para deputa

dos federais e estaduais, longe de representar um avanço democratico,



·.. •_~...:~~a 91'Q.~~ão ~oral. Partidária e Garantias das Instituições

significa um retrocesso. O voto distrital privilegia a ação do poder'

econômico e acaba com a possibilidade de representação popular no le
gislativo. Pelas mesmas razêes, suprimimos o parágrafo que fixaria o

mesmo eistema eleLtoral misto para as Câmaras de vereadores.

EMENDA 480323·6
fi[ AUTO"

FuNSTITUINTE LIDICE DA MATA

~,---------- "l.u;.IUo/colll.'.lo/IUICOIl1hÃO------------,

M. DA ORG. ELEITORAL,PARI'. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

IEMENDA 480320-1
~ONSTIT~~E -LIDI~ DA MATA

1";"1---------- 'LUÁlUO/cOIllIUlo/luacOIlIUio------------,

M. DA ORG. ELEITORAL, PARI'. E GARANTIA DAS INSTITUI õ

EMENDA

<":'1..----------------- uJITO/olUSTI,.ICAr;io-----------------,

EMENDA

Dê-se ao art. 49 a seguinte redação:
"Lei complementar estabelecerá os casos de inelegibilidade".

JUSTIFICAÇÃO

Pretende-se suprimir a parte finál do artigo 49 do substitutive
~ seus inc1sos, por trarar-se d~ matéria que deve ser regulada em lei,
~ão cabendo em texto constitucional, como o proprio relator reconhece I

~o caput do referido artigo. O texto constituc10nal ficaria demasiada
~ente genér1co, enquanto que a lei poderá tratar com maior precisão di
~esencompatib11ização e outros casos de eneligibilidade.

!

Dar ao § 49 d~ Art. 69 a seguinte redação:

"! de quatro anos o mandato do Presidente da REpública".

JUSTIFICAÇÃO

A tradição maior da vida pol!tica brasileira é de quatro anos

de mandato para o Presidente da República. Sustetamos essa proposta •

não só para este, mas para todos os mandatos de cargos eletivos.

fJWIENDA 450321·0
ffiON;TI;;lINTE LIPICE DA MAT~UT"

PLUÁIIlIO/cOlflSSio/lUICOlIIlUio ~/D&T"'6~19=1.
M. da ORG. ELEITORAL, PART. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕE ~ 'U fJ

",.,.----------------TUTO/"USTI'IC"çio----------------~

EMENDA

f,uprima-s~ o parágrafo único do Art. 79.

JUSTIFICAÇÃO

Caberá às Constituintes estaduais tratar da existência ou não

EMENDA 480324-4
P@ÕNSTITUINTE LIDICE DA MATA

~---------- I'LIH"1Il10/co..I"~!"U.COlillssio---------_-,

COM. DA ORG. ELEITORAL PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕE

EMENDA

Suprima-se o parágrafo único do Art. 89.

JUSTIFICAÇÃO

f§~AATIDDQ• PC DO B

da figura do vice-governador, adaptando-se- à Const1tuição Federal. Caberá às Constituintes estaduais tratar do assunto.

"".- TEXTO/olUSTlP'ICAÇio,------------------,

!EMENDA 4S0322~8 auT••'--------

P2NSTITUINTE LIDICE DA MATA

r:T..----------- 'ud-.o/cOMllllo/luaCOIlI..io------------,
M. DA ORG. ELEITORAL1PARTI. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕE

1":'1----------------TUTO/,luSTIFlCAÇio-----------------,

EMENDA 480325·2
ffiONSTITUINTE LIDICE DA MATA

..,.-.---------- 'LUA"lO/çQ.. IS.i.o/.~ÇO.I..io---------___,::_l
M. DA ORG. ELEITORAL,PARTI. E GARANTIA DÁS INSTITUIÇÕE

rn---'AII.TIDO--;=]

~CDOB

EMENDA

No Art. 79 substitua-se a expressão "no dia primeiro de janei

ro do ano subsequente" por .. sessenta dias após o pleito".

JUSTIFICAÇÃO

Não cabe na Constituição o estabelecimento de datas r!gidas e,

sim, prazos fact!veis para cada uma das fases do processo.

EMENDA

Suprima-se o § 39 do Art. 69.

JUSTIFICAÇÃO

Em um sistema parlamentarista, que a nova Constituição deverá

adotar para o Brasil, não cabe a figura do vice-presidente da Repúbli-

ca.



EMENDA 480326-1BJ AUTOII

~CONSTITUINTE LIDICE DA MATA

r.;-r--------- 'LUA'uo/cOMISlio/IUICQIIIUio------------,

M. DA ORG. ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

EMENDA 480328-7
li] AUToa

C: CONSTITUINTE LIDICE DA MATA
'LUAltlO/eoWlluio/cuacO.'Uio ~1l"TA

êlCOM.ORG. ELEITORAL. PARTIDARIA E GARANTIA INSTITlIICDEJ ~6 Jm
= "- TEnO/oluSTI'ICAÇio ,

=---------------TEXTO/olUtTl'ICAÇÃO---------------.,

, EMENDA

EMENDA

Suprimam-se os arts. 31 e 32, com seus parágrafos, do
anteprojeto, renumerando-se os seguintes.

No § 29 do art. 69 substitua-se a expressão "45 dias" por "30 JUSTIFICATIVA

dias".

JUSTIFICAÇÃO

A doutr}n~ de Segurança Nacional, adotada no País pelo
regime militar, atravé da Escola Superior de Guerra, não deve ser
man~ida no regime democrático que pretendemos construir. Portanto,
propomos a supressão desses artigos.

Corno a campanha-anterior aO prime1ro escrutínio já terá servid

para esclarecer a opinião pUblica sobre os candidatos e seus programas
EMENDA 480329-5 AUT"-------] m=pc 'A

D"OTIDDB
:=-1

~CONSTITUINTE LIDICE DA MATA "~ ~

~NSTITUIÇOES

re-r TI.x.TO/Ju.TI"'c....i.a ,

EMENDA

W 'Lld"lo/eON,"1o/.uaCOMIUio I ~/·64T.~
C-COM.ORG.ELEITORAL,PARTIDARIA E GARANTIA " ~ -L~

o prazo sugerido pelo relator fica demasiadamente prolongado. Um prazo

mais exíguo, embora suficiente, reduz os custos da campanha e a neces

sidade de mobilização e até paralisação nacional.

Suprima-se o art. 37 do anteprojeto.
AUTOJt--------------

CONSTITUINTE LíDICE DA MATA JUSTIFICATIVA
'LENAIUo/coWISsio/IUICOlunio J ~O&T"~

t\k4ISslIo ORGANIZAçI\O ELEITORAL,PARTIOÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇil S y6fi
= TEXTO/olUSTI'IC.lçio -,

EM~NDA

O art. 12 do-substitutivo e seus-parágrafos passam a ter
a seguinte redação:

Art. 12 - É assegurada a liberdade de organização partid!
ria a nível nacional e garantida a sua completa atividade política e
organizativa permanente.

§ 1º - São con~iderados de âmbito nacional e como tal com
direito ao acesso aos meios de comunicação de massa e aos recursos do
fundo partidário, os partidos' políticos que estejam organizados em
pelo menos 1/3 das unidades da federação e que tenham, nas últimas ~

leições, obtido representação parlamentar no Congresso Nacional;
§ 2º - os partidos políticos adquirem personalidade juri

dica de direito público, mediante o regis~ro de seu programa e estat~

tos perante o Superior Tribunal Eleitoral;
§ 3º ~ os partidos políticos não poderão s~r dissolvidos

compulsoriamente, nem mesmo por decisão judicial, uma vez registrados
o seu programa e estatutcs perante o Tribunal Superior Eleitoral.

JUSTIFICAÇIlD

A liberdade de or gan\7ação partidária no país não deve s~

frer nenhuma restrição. Além do mais, os princípios que informam a
elaboração da Constituição baseiam-se no pluralismo partidário que es
taria comprometido se prevalecer as normas restritivas na formulação
original do relator. É natural entretanto q.B un partido nacional, nos
termos da alteração proposta, tenha que preencher determinadas condi

cões de representatividade.

E inconcebível, num regime efetivamente democrático,
que as transgressões disciplinares previstas na legislação espec!
fica das Forças Armadas não sejam objeto do direito do "habeas
corpus". Esse direito deve ser garantido irrestrita~ente a todos
os cidadãos.

=---------------TUTOlolUSTlfICaçio----- -,

EMENDA
O art. 35 do anteprojeto passa a ter a seguinte reda-

ção:
"Art. 35 - O serviço militar poderá ser realizado em

quartéis ou nos riros de Guerra, sendo que a.lei poderá estabele 
cer a prestação, em tem~o de paz, de serviços civis de interesse
nacional, como alternativa ao serviço militar, extensivo às mulhe
res que assim o desejarem".

JUSTIFICATIVA
A possibilidade de prestação do serviço militar nos

Tiros de Guerra deve ser prevista no texto constitucional para ~

ferecer uma alternativa aos jovens que passariam a poder cumprir
o serviço militar sem a necessidade de se afastarem de suas obri
gações. Além disso, é prec í sc.iqarant í r alternativas c í v í s para .'0

serviço militar, em tempo de paz, extensivas às mulheres que o de
sejarem.

= TUTO'olUSTI'ICAÇio ,

EMENDA
Suprima-se o art. 36 do anteprojeto e seus parágrafos.

JUSTIFICATIVA
Os dispositivos previstos neste artigo e nos seus pa-

rágrafos não são matéria constitucional, mas sim de legislação o~

dinária ou de regulamentos internos das Forças Armadas. Portanto,
para tornar mais conciso o texto constitucional, propomos a sua
supressão.

JUSTIFICAÇÃO

Sob o argumento de impedir a proliferação de partidos, o dis
posto relatório da Com1ssão Temática cria dificuldades inaceitáveis '
para a existência dos partidos polít1cos. Nossa emenda visa corrigir'
essa distorção, criando-se cond~ções dernocrãt~cas para a existênc1a I

dos partidos polít1cos.
A proposta do relator leva a um sistema b1partidário, ao invés

de pluripartidário, como é a aspiração nacional. A existência de ape 
nas dois partidos, suprimindo-se os demais, por d1ficuldades que não
condizem com a rea11dade nacional, pode-se levar o país a uma estrutu
ra partidária que na história recente do Brasil mostrou·se impraticáve

EMENDA 450331-7
tJ CONSTITUINTE Lídice de Mata
,..,-, 'LlMÁAlo/coNlllio/auaeoM1Slio------------,

COM. ORG. ELEITORAL PARTIDARIA E GARANTIA

f=l;'AnIOO~

P DO



EMENDA

r:r- TlxTotoluSTI,.ICAÇÃO -,

l!J 'L.UAA10/cOM.ssio/,u'COMIUio 1~q/D"6---;\l/
[-COM. ORG. ELEITORAL, PARTIDARIA E GARANTIA INSTITUICOES ~ ló1J

~TID0:l

GO

l7TilIIlS-flIS1Tl'tH;eEIej------TEXTO/,JusT'FlcAliÃO----------------,

EMENDA 450335-0fil AUTOR

a r eallSTlTllIIlTE NAI'II'f.'Il:I ALVES
ffi'''IlTltlO;=]

PC.DO B

EMENDA 450332-5
tJCONSTITUINTE L!OICE OA MATA

EMENDA ADITIVA
o art. 34 do anteprojeto passa a ter 8 seguinte reda-

ção:
"Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à defesa ml

litar da Pátria contra a agressão externa e a assegurar a integrl
dade do Território Nacional".

PARAGRAF.O ~NICO - A segurança pública é de responsa
bilidade dos órgãos policiais competentes, sendo vedado às Forças
Armadas desempenhar funções de policia".

Acrescente-se BD f'1nAl do artigo 29 do SUbstitutivo
o seguinte:.

'.,r\', 2>1 --------••---------------------------------------_..----..--------~ .

--------, li os maiures de dezesseis anos 
que estejGlV corsan~n .::, 2!1 grau 0& Rnsill<l.

JUSTIFICATIVA JUS r 1. r I c A ç n o

~~TITUINTE ~APbThlI ALVES

sala das _Sesstles. ea 09 de junho de 1987.

~J I~P~.to e& ~LC ~ecidl~GS 9 noY6 ~onstlt'lçftO

SOIICIS obr1lltidos o l'.. flÇ.!;lI "!ir,H. c;; úlre':'l.c..s de UII Seglll8nto' s!,

eia!. altalllente rCilr.;:,;;;ntiiti'iú,na.: ,,;lem,s ee temos de qusnt1~

de. -as taDb~. pcl~ nJva rsalidsSll ~a Juvçntude brasileiro que
t~ lut&du conslunl~nte pElas refLrMUS sociais e trCl8lo~
ç6es ~lIt1cas.

Cua a evoluçUa dos mel~s de ca.unlcsÇlo e a con~

quem.1< l.nt'orllaçrtü U1ll ict:!J;; 'J5 nfvels, le_jUs que o dosenvolv1~

to du PUó\;l d" esco1ha til'> se apl:~ fezendo COII que o J!.
vea receba ..lar ~ro de c~'e~nes e5tI~lo-respostB.

A redefinição do papel constitucional das Forças Ar
madas é de fundamental impotância para a construção e consolida 
ção do regime democrático em nosso Pais. A história republicana
brasileira tem sido marcada pela intervenção militar na vida PE'
litica. Para evitar que isso continue a se repetir é preciso li
mitar o papel constitucional das Forças Armadas à defesa da Pá
tria contra as agressões externas, vedando-lhes o direito de i~

tervir na vida politica e de exercer o papel de policia.

.......""""-'-'........""""""'''''''''-=-'''=---''''''-''''''-'-''- -'J &'~.~"~~
[ijr---------- 'LlNAIUD/COWISJ10/.uacOlllllsão----------

J
1!T:r/0A6~/f

[-COM.DRG. EhEI~OR.k. PARTIDARIA E GARANTIA INSTITUICOES" ~ ló 7 J

EMENDA 450333-3
f=CONSTITUINTE L!D!CE DA MATA

EMENDA
.!.l'
,..,.,.-.---------------TuTotolusTIFICAÇÃO----------------,

O art. 33 do anteprojeto passa a ter a seguinte reda-
çãO:

"Art. 33 - As Forças Armadas, parte integrante do E~.

tado, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são ins
tituições nacionais permanentes e regulares, organizadas na forma
da lei e estruturadas com base na hierarquia e na disciplina, sob
o comando supremo do Chefe do Estado, o Presidente da República,a
quem devem obediência.

PARAGRAFO ~NICO - A administração das Forças Armadas
é de competência do Chef.e do Governo, através do Ministro da oef~

sa".

EMENDA 450336-8

.... tNARIO/cOI,lISS;.O/sUbCOIolI"io----- -,

=--------- TEXTOIJUSTlrlcAçÃo _

No Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral, partidária.e
Garantia das Instituições suprima-se do art. 7º e dê-se ao mesmo
art. 7º a seguinte redação:

EMENDA

"Art. 7º - O Governador ~o Estado e o Vice-Governa
dor serão eleitos até noventa dias antes
do termo do mandato do seu antecessor,na
forma dos parágrafos lº ~ 2º do artigo

anterior, para ma~dato de quatro anos, e
tomará posse no dia 19 de janeiro do ano
subsequente."

JUSTIFICATIVA

Busca-se com a presente emenda uniformizar a data
das eleições de Presidente, Vice-presidente, Prefeito e Vice-Pre 
feito fixada em até noventa dias antes do termo do mandato do seu
antecessor.

Não se justifica uma eleição com apenas trinta dias
de diferença quando ocorrer uma coincidência eleitoral.

'Com a supressão do que está contido no Parágrafo ~

nico, haverá a faculdade de o eleitor escolher candidatos a Gover
nador de partidos diversos, eliminando-se d voto vinculado na elei
ção majoritária.

.
OM: DA ORG. ELEITORAL,PART. E GARANTIA DAS INSTITUI ÕES

re-r- nxTot.ruSTlfICAÇ;,O -,

JUSTIFICAÇÃO
Essas formulações dão um caráter pára-militar a essas polícias

des~iando suas funções de ir a segurança pUblica. Retirando-se essas '
formulações, o artigo colocado pelo relator, com todos os seus parágr~

fos, são aceitáveis.

JUSTIFICATIVA

As Forças Armadas devem ser obedientes ao Chefe . de
Estado e sua adminsitração deve ficar a cargo do Ministério da O~

fesa, a ser criado. Essa é uma exigência democrática da sociedade

civil.

Suprima-se no Art. 41 as expressões " •••e investiduras milita
res" e "são forças militares e de reserva do Exército nas funções~con.!.

itucionais de", mantendo-se seus parágrafos.

EMENDA 450334-1
tJCONSTITUINTE LIDICE DA MATA

.-:0--------- '1.INARto/CONIS.i.o/tuacOM'SSÃO------------,



EMENDA 480337·6

.t.tNiflIO/ÇOI.lI'~Ão/$uaeO"'laSÃO- _

..",.---------------Tr~Tol"u.sTl,.ICAÇÃO----------

Suprima-se o Parágrafo ~nico do art. S9 do Substitutivo da Comissão
da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições e
dê-se ao mesmo art. a9 a seguinte redação:

"Art',S9 - O Prefeito e o Vice-Prefeito serão e1ei _
tos até noventa dias antes do termo do
mandato de seu antecessor para mandato de
quatro anos, na forma dos parágrafos 19 e
29 do artigo ... , e tomará posse no dia
12 de janeiro do ano subsequente."

JUSTIFICATIVA

A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito de partidos
diversos é o que objetiva esta emenda.

Trata-se de medida democrática e de eievado sentido
político,. evitando_se a prática do voto ",[nculado e permitindo-s'e
as coligações já adotadas nas eleições proporcionais.

h.elllftto/c.gMIS~1r>/~lMlo----- _

m-------------'....--T.ltTo/...UITlfICI.ÇÃO··------ -,

Suprima-se o § 32, do art. 62 e dê-se ao caput do mesmo art. 62 do
SUbstitutivo da Comiss~o dà Organizaç~o Eleitoral, Partidária e G~

rantia das Instituições, a seguinte redaç~o:

JUSTIFICATIVA

A proposição da inclusão deste dispositivo na
C~nstituição visa a preservação dos princípios legais vigentes du
rante o transcurso do processo que se desenvolve em ano eleitoral .

Medidas casuísticas sempre deturparam o processo
éleitoral de modo a que grupos e/ou facções sejam beneficiados em
prejuízo da democracia.

'LIEH"l'IIO/cOM.5SÃo/sUBCOMISSÃO------- _

=---------------TEXTO/"TUSTIFICAÇio----- -,

Acrescente-se ao art. 12, do Substitutivo da Comissão da Organiza
ção ~leitoral, Partidária e Garantia das Instituições o seguinte
parágrafo:

" § .•. ~omente poderá concorrer às .eleições
nacionais, estaduais ou municipais, o par
tido político que tenha como filiados o mi
nimo de meio por cento do total de eleito
res do País, do Estado, do Território ou
do Município, respectivamente."

JUSTIFICATIVA

Da forma como está proposto, o di~positivo pr~

porcionará os me10S de avaliação prévia pelos próprios partidos
políticos que disputarão as eleições.

O número de filiados indica o potencial do pa~

tido, cria condições para o seu fortalecimento e do próprio siste
ma pluripartidário, principalmente em face da possibilidade de im
plantação do Sistema Parlamentarista com a consequente necessidade
da existência de partidos estruturalmente sólidos.

" O Presidente da República e o Vice-Preside~

te da República serão eleitos na forma des
ta Constituição, até noventa dias antes do
termo do mandato de, seu sucessor."

JUSnnCATIVA

PLENAlIlIO/COlollSSÁoISU8COlllSSio-------__---,

..",. TEXTO/JUSTIFICAÇio -,

Com a supressão do § 32, do art. 62, na forma
proposta, os candidatos a Presidente da República e a Vice-Presi 
dente poderão ser registrados por partidos políticos diversos. Tal
medida objetiva proporcionar coligações partidárias com as composl
çUes necessárias e indispensáveiS ao fortalecimento do regime dem~

cráUco.

Abre-se, desta maneira, um leque alternativo
ao eleitor que não ficará obrigado ao voto vinclulado.

Dê-se ao artigo 11 do Substitutivo da Comissão da Organização Elei
toral, Partidária e Garantia das Instituições, a seguinte redação:

"Art. 11 - Serão eleitos Senador, Deputado Fed~

ral, Deputado Estadual e Vereador os
candidatos individualmente mais vot~

dos nos respectivos Estados, Territ~

rios e Municípios."

JUSTIFICATIVA

"LEHAftlO/cOlO"io/SUBCOMISsio----------

..",.__-. TExTot.lUSTIFlCAÇio ,

Acrescente-se ao Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral,
Partidária e Garantia das Instituições o seguinte artigo:

"Art. No ano anterior à realização de elei
ção, nenhuma norma que altere o proces
so eleitoral entrará em vigor."

Ao estabelecermos o princ1p10 majoritário para
todas as eleições, estaremos sem sombra de dúvida, dando maior au
tenticidade aos eleitos e uniformidade ao sistema eleitoral.

Do presidente da República ao Vereador todos se
rão eleitos pelo voto majoritário, fato que trará maior estabilida
de aos governos pela representabilidade que os eleitos passam a ter.

Por outro lado, a emenda proposta também facill
ta a representação das minorias.

A exigência de atingir o quociente eleitoral no
sistema proporcional dificulta-a eleição de um candidato que repre
sente as minorias,pois, assistimos muitas vezes um pequeno partido
deixar de eleger um seu representante pelo fato de não atingir o
quociente eleitoral exigido, apesar de seu candidato estar situado
entre os mais votados individualmente.



070 • W - Comissão daOrganização Eleitoral, Partidária e Garantias das Instituições

~~ -'- "I..UUllIO/CO"l15SioJ$UIlt.DIII1~sio ---,

~SÃO DA ORG.ELEIT.PART. E GARANT. DAS INSTITUIÇÕES

EMENDA 450345-7 ' ..'0.-----__----,
l!J • J GrpM'D"B""~l~senador ConstJ.tu~nte lRAM SARAIVA _ l~ _J

...UTOR--------------~J ~f'AllTlOO~

. Q'!:!Dll - P.!-J
.. I'LENA"IO/cONI,d.o/auaCO"ISsio ..~O"'TA~

COMISSÃO DA OllGAIITZ.baJa:TOllAL,PARrIDÁRIA E OAllAN'l'IA DAS INSTImlç~ 06;87 J

EMENDA 450342-2
l? Constituinte OOVA,LllO I~C.:oo

1";'1,----------------TEX"l'Oi"'U$TlrlCAÇi.O- ..

Suprima-se, a lIIJ.lÍdo e por inteiro, os artigos 15 e 16 das l>J.s
posições Transitó>:'iss, do Subshtutivo do Sr. Relator, que preconLzam prorro;;8.9ão
de mandetos de prefeitos e vareado>:'es.

Dé-se ao artJ.go 31 e 32 e seu parágrafo único do Subs

titut~vo contidos na Seção 111 - "Da Segurança Nacional", a seguLn~

te redação:

É uma imoralidade. f: umaproposta inaàmiss1vel numa Assembléia
liaoional Constituini>e que tem po>:' objet:l.vo maior implantár e ordenar o reg~ce de
1I10C:t"ático. A essência do regime democrátJ.co é o voto. Os mandatos têm prazos cer
toe e determinados e os seus tJ.tulares foram eleJ.tos para eeses prazos.

Suprima-se, sem ma.is 'il nem menos. Art. 32 O Conselho das Inst~tu~ções é presidido p~

lo PresJ.dente da República, pelos Pres~dentes do Sena

do Federal e da Cãmara dos Deputados e pelo PresJ.dente

do Supremo Tribunal Federàl.

Parágrafo ún~co Os PresJ.dentes do Senado Federal e

da Câmara dos Deputados comporâõ o Conselho das InstJ.
tuíções, alternadamente, a cada do~s anos.

"Art. 31 - O Conselho das Inst~tuições é o órgão des

t~nado à assessor~a d~reta do PresJ.dente da República,

nos assuntos relacionados com a defesa dos poderes e

do terrJ.tórJ.o nac~onal.

.
Comissão da Or .Eleit.Partidária e Garantias das InstLtuiçõe

.--, I'lr.N.ItIO/coIoUll:sio/suacOMllIsio-----------..,

EMENDA 450343-1
~ AUTOII

~senador ConstituJ.nte lRAM'SARAIVA

=r-- TEXTO/JtJ5l'IFICAÇio -,

Dê-se ao art. 29 do substJ.tutivo a seguJ.nte redação: JUSTIFICAÇÃO

Art. 29 - Têm direito a voto os brasileiros maJ.oreS de d~

zesseis anos, na data da eleição, alistados na forma da leJ..

JUSTIFICAÇAO

o jovem de hOJe em dia é bem J.~formado, e, por J.sSO mesmo,

pode e deve participar mais ativàmente -das g:t:M.des deci"ões nacio"" 50

inclusive da escolha dos governante~ e dos renresentantes do novo nas

Casas Legislativâs. Dal entendermos necessário inserir-se no texto
constitucional, a ser elaborado, dispositivo que consJ.gne a redução da

idade de dezoito (prevista no texto atual) para dezesseis anos.

A redação que sugerimos aos ilustres Constituintes atend~

rá aos anseios de_seg~entos que, até agora, têm sido excluidos, i~

devidamente, do processo político nacional, notadamente os jovens na

faixa etária mencionada.

Os poderes necessitam estar representados, resguadando

eles mesmos as suas defesas e do territõrio nacional.
Af~nal, a segurança nacJ.onal, aqUi entendida a defesa

dos poBeres e do territór~o nacional, não mais monopolJ.zar-se no

Poder Executivo. Af~nal, são 'três os Poderes da união, todos sensi

ve1S aos problemas inst1tuc10nais.

A extinção, pois, do Conselho de Segurança Nacional ,

substituido pelo Conselho das Instituições, é medida mais democrá
tica, mais abrangente, além de mais consentãnea com a trJ.partição
harmônica dos Poderes da Uniâo.

,.1.(N...RIO/col,1l5SAO/SUII.COMI5SÃO }

COIUSS1\.Q DA ORGl\NIZl\ÇJIi) ELEI'IüRAL, PAR'I'.E GIIRAN.DAS INSTITUIçfi§'J

""r----------------TEXTO/JuSTlrlcAçÃo'------------------,

f:MENDA 450344-9 AUTO.=,----------.,
C=senador Constituinte lRAM, SARAIVA

__________ Pt.f.M..",O(CQN.ISsio/5UIlCOW.IUÃO'=--=:-::-::;--C======,,--

~ ORG.ELEITORAL,PARTIDARIA E GAR.DAS INSTITUIÇÕES

Dê-se ao art. 27 a seguinte redação:

Art. 27 - As imun~dades dos membros do Congresso Nacio
nal SUbsistirão a vigência do Estado de Sitio.

JUSTIFICAÇAo
=r---------------- TExtO!oIUSTlf'ICAÇÃO'-------------------,

I - Polícia Federal

11 - Forças Policiais

111 - Corpos de Bombeiros
IV - Polícias JudicJ.árias, Técn~cas e Espec~alizadas

V Guardas Municipais. "

o ~nst~tuto da imunidade parlamentar não pode Ser vuln~

rável como pz-econzaa o Anteprojeto. Não bastasse a precar~edade da

J.nteJ.reza desse instituto na ConstituJ.ção vigente, como exsurge
dos 32 e 154, defrontamo-nos, agora, com um dispos~tivo totalmente
d~screpante com a ~nviolabil~dade do mandato parlamentar. por ~~

so que a emenda, expungida, as restriçôes contidas no preceito a!
terando, Vl.sa a preservar as imun~dades dos membros do Congresso

Nacional, durante o Estado de Sit~o.

A preservação da 1munidade parlamentar é fundamental

para as at~v~dades dos mandatãr~os do povo e dos Estados no Co~

gresso Nac~onal. Deputados e Senadores não podem ficar à mercê de

preceito tão odiento.

seção V (Da Segurança

Sociedade e de sua S~

Inclua-se no ítem DT do Art. 39,

Capítulo I, {Defesa do Estado, da

ficando assim a redação:
Art. 39 - A Sequranga pÚblica é a proteção que o Estado

proporciona à Sociedade para assequrar a manutenção da Ordem PUblica,

através dos seguintes Orqãos:

Pública) ,

gurança),

JUSTIFICAÇÃO

A expressão PolIcia Judiciária é muito restritiva e diz

respeito apenas à policia que cuida da parte de inquér~to. E a ex

pressão não é abrangente. Existe também a polícia técnica, que cUJ.da

principalmente da pericia e a polícia especializada, que cuida de

determinados tipos de investigações e del~tos.

Esta a razão da emenda.

EMENDA 450347-3
~ AUTOR

~ador Constitu1nte I~ SARAIVA

..,, PLtNIo"IO/cOI,ussio/SUBCOt.lISSÃO-:-------------,

Orqanizagão Eleitoral, Partidária e Gar.das Ins.

TEXTO/JUSTifICAÇÃO • l
Dê-se ao Artigo 34 do Substitutivo a sequJ.nte redação:

Art. 34 - As Forças Armadas dent~nam-se à defesa da pá
tria e ã garantia dos Poderes ConstJ.tucJ.onais.
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JUS T I F I C A ç Ã o

A emenda propõe a s~pl:'essão da expressão ... , lida Lei

e da Ordem", do texto do Art~qo 3!!.
Em que pese a elegância vernacular do eminente Relator

do Anteprojeto, com fundamento no seu prõprio parecer, entendemos

iqualmente que a união detém a responsab~lidade maior na defesa

dos Poderes Constitucionais. Por isso, tudo que ~romana da Carta

Maqna, no que tange ã Lei e ã Ordem, está embutido nos Poderes

Constitucuina~s. A destibação, P01S, das Forças Armadas, na defe

sa da Pátr~a e na qarant~a dos Poderes Constituciona~s, corporif~

cada no texto ora nro~osto, se ~olda mais adequadamente ã sua e

levada e ~nquest~onável missão.

A criacão de novos IITiros de Guerra", em número sufici

ente, seria ~ háb~l sucedâneo no aproveitamento constante desse

imenso contingente humano. Convém lembrar que a instrução nos T~

ros de Guerra é ministrada nos períodos noturnos, bem como nos do

mingos e feriados, não impedindo, portanto, o exercício da ativid~

de escolar ou laboral diurnas.

EMENDA 450350-3,-__-=-= -'--=--= AUTOA_

C:senador Const2tu2nte IRAM SARAIVA

r.l---------- PLEHAIlIO/cor.usslo/SlJ8COIlI'sio- _____,

• COMISSÃO DA ORG. ELEIT. PART.e GARANT. DAS INSTITUIÇÕES

~---_-__--_--_--_TEXTO/"USTiflÇAÇio-----_-------

DO ESTADO DE SíTIO

Art.22 O Congresso Nac~onal poderá decretar o estado de

sítio por lniciat~va próprià ou do Presldente da República, nos c~

50S:

I - de guerra ou agressão estrartgeira.

II de comoção 2ntest2na grave ou de fatos que eVl-

denciem estar a mesma a ~rromper.

Art. No ~ntervalo das sessões leg~slat~vas, ouvidos o

Conselho das Instituições e a Com~ssão Permanente do Congresso N~

cional, caberã ao Presidente da Repúbllca a decretação ou a prorro

gação do estado de sítio, observadas as regras desta Const~tuição.

Parágrafo ún~co. Nesse caso, o Presidente do Senado F~

deral convocarã ~mediatamente o Congresso Nac~onal para se reunir

em sessão extraordinãrla, dentro de cinco dias, a fim de apresentar

o ato do Pres~dente da Repúbl~ca, permanecendo o Congresso em func~

namento até o término das medidas de execução.

Art. A lei que decretar o estado de sítlO estabelecerá

a sua duração, as normas a que deverá obedecer a sua execução e ind!

cará as garantias const1tucíona15 cujo exercício ficará suspenso.

Parágrafo único. Publicada a lei, o Presidente da Re

pública ouvido o Conselho das Institu~ções, designará por decreto à
executor das med2das e as zonas por elas abrangidas.

Art. Durante o estado de sítio, decretado com fund~

mento no ~nc~so I do art. 426, sõ se poderão tomar contra as pessoas

as seguintes medldas:

- detenção em ed~fício não destlnado a réus de

- Obrigação de permanêncla em localidade determ~

.II
de cr~mes comuns;

nadai

I
A supressão dos dispositlvos mencionados deflu~ do curo

primento do disposto no parágrafo ún~co: lei complementar cuidará da

organicidade das Forças Armadas. A Carta Magna não pode se const~t~

lr em Estatuto de qualquer ente pÜblico.

Impõe-se a alteração do parágrafo ún~co do art. 12, com~

tendo-se ao Poder Leg~slativo, ao lado do Poder Executivo, a ~nicia

tiva de que trata aquele prece~to. Não ê justo que apenas o Poder

Executivo possa ter a ~n~clat~va da le~ complementar que estabelece

rã as normas gerais a serem adotadas na organização das Forças Arm~

das.

JUSUFICAÇÃO

Parágrafo ún~co - Le~ complementar de in~c~ativa dos Pod~

res Execut1vo e Leg1s1ativo estabelecerá as normas gera1s a serem

adotadas na organ~zação, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

suprimam-se Os parágrafos do artigo 14, e os artigos 15,

16, 18 do anteprojeto.

Art. 12 - ...••••.•••.•..•.•..•.•..•••••..•....••.•..•••.

Dê-se ao parágrafo único do art. 33 do Subst~tut~vo, a s~

guinte redação:

r=-< TEXTO/~US1IFlC ...ÇÃO- _

EMENDA 450348-1
f: Senador consca t.uarrce IRAll SARAIVA

-------- PL[NARIO!(:ONISS;.o/cullcolollesio-------------,!!:J. _
~~ssao da Org.Ele~t.Part.e Garant~as das InstituLções

~__-_-__- __--__-_TE:XTO/,lUST1 ..ICAÇio- ___,

JUSTIFICAÇÃO

Art. 35 - O serviço militar é facultat~vo.

Dê-se ao Artiao 3~ do Subst~tutivo a seguinte redação:

III - busca e apreensão em domicíl~o;

IV - suspensão da liberdade de reun~ão, mesmo em

se tratando de associações:

V - restrlções à inv~olab~lidade de correspondên-

cia, do s~gilo das comun~cações ou a prestação de ~nformações, ã l~be~

dade de ~mprensa e rad~odifusão;

VI ~ntervenção nas empresas de serviços públicos;

VII requisição de bens.

parágrafo ún1co. Não se inc~uem nas restr~çôes do 2n

ClSO 111 deste artigo a publlcação de pronunciamento~de parlamentares

efetuados em suas respectivas Casas Legislativas, desde que liberados

por SUas Mesas.

EMENDA 450349-0t: Senador Constituinte I~~ SARAIVA'--.:.:...- ~J E!M~io~

F7J:J
~ -_- ----- PLENARIO/cOl.l15';.o/SU8CD.us~io----------_____,

CO~.DA OHr,.ELEITO~L,PA~TID~RIA~ GAR.DAS INSTITUIÇÕES

- Quando o estado de sít~o for decretado pelo

(art.426l, este, logo que se reunir o Congresso

Demonstra a estatístlca SOQre o alistamento milltar nas

Forças Armadas r que apenas q% (nove por c~nto) dos jovens são arr~

banhados para o Serviço Militar.

Por isso, nada mais saudável do que a incoercibilidade

ora proposta, facultando aos jovens o d~reito de ingressarem espo~

taneamente no Serviço Militar.

Demonstrou-se no âmbito desta Comissão, que é de trés

anOS o período mín2mo nara capacitar o jovem ã efetiva cond1gáo de

reservista. Assim, o recrutamento opcional incentivaria a prepara

ção de jovens ma2s vocacionados ao ~erfeito adestramento militar,

mantida a renovação de grande parcela dos efet~vos das Forças Arm~

das, nos mesmos índices estatisticamente comprovados.

Art. - O estado de sítio, no caso de art. 426, ~nc~

SO I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogad~

de cada~vez, por prazo super~or. No caso do inciso 11 do mesmo artigo,

poderá ser decretado por todo o tempo em que perdurar a guerra ou ~

gressão estrange~ra.

Art.

Presldente da Repúbl~ca

Nac~onal, relatarã, em mensagem espec~al, os motivos determinantes

da decretação e Just~f~carã as med~das que tiverem s~do adotadas.O

Congresso Nac~onal passará, em sessão secreta, a deliberar sobre

o decreto exped~dopara revogá-lo ou mantê-lo, podendo também apr~

c~ar as prov~dênclas do Governo que lhe chegarem ao conhecimento e

quando é necessárlo, autor~za~ a ~rorrogação da med~da.
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Emenda Supressiva aos artigos 31 e 32:

O Conselho Constitucional é o órgão por si só sufici
ente para assessorar o Presidente da República, nos assuntos relacion~

dos com a segurança Nacional.

omissão da Org. Eleit., Pato e Gar. das Instituições

er;;PARTIOO~

PMDB/RS
AUTOR---------------

AlJTOI'I---------------,

EMENDA 450354·6
~onstituinte NELSON JOBIM
""',- Pl.ENARIO/cOl.lISSÃO/SUBCOUlssio------------,
li]
l COMISSÃO DA ORG. ELIT. PART. E GAR. DAS INSTITUICÕES

r.;---------- Pl.f:N ...1'I10/cO"'I~SÃo/sUBCOiussio----- -,

EMENDA 450353·8
fgonstituinte NELSON JOBIM

Art. O Congresso Nacional pode des~gnar reoresentantes p~

ra acompanhamento e f~scalização das med~das prev~stas neste ~go.
Art. As ~munidades dos membros do Congresso Nac~onal 'su~

s~st~rão durante o estado de sit~o;

Art. Expirado o estado de sitio, cessarão os seus efe~tos

sem pre)uizo das responsabil~dades pelos abusos comet~dos.

parágrafo un~co . As med~das aplicadas na v~gênc~a do estado

de sit~o serão, logo que ele termine, relatadas pelo Pres~dente da

Repúbllca t em mensagem ao Congresso Nacional, com esoeclflcaçâo JUs

tif2cação das providências adotadas, indicando nom2nalmente at~ng~

dos e as restrições aplicadas.
Ar~. . A inobservãnc~a de qualquer das prescr~ções do nrese~

te Capitulo e do Capitulo anter~or tornará ilegal a coação e perm~

tirá aos prejudicados recorrer ao órgão comoetente do ~oder Judie!
ário, que não poderá escusar-se de conhecer o mérito dos pedldos,

quando forem invocados dirfritos e garant~as assegurados nesta Con~

t~tuição.
""' TEXTO/JUSTIFICAÇÃO-- --.:~ _,

EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA DO ART. 22 E SEUS INCISOS:

Deve ser atribui do ao Congresso Nacional o Poder de
decretar o Estado de Sítio, exatamente pelas suas atribuições legisla

tiva.

A emenda se amolda processualmente, aos dítantes

prev~stos no art. 23:§ 29 do Reg~mento Interno da Assembléia Nac~~

nal Const~tu~nte. Embora d~ga respe~to a ma~s de um d~spos~t~vo,cu~

da-se aqui, de mod~ficar parcialmente o anteprojeto, de modo que,

rãdualrnente conaect.ârao s , impõe-se sua apresentação na mesma Emenda ..

Com ~fe~to, devidamente sopesados os asoectos que

nortearam a adoção do Estado de sitio no anteprojeto, reputamos o

portuno acolher, em parte, o texto da Comissão Prov2sór~a de Est~

dos Constltucionais, onde segurança e liberdades democráticas ~não

se conflitam. Antes, se compatibil~zam harmon~osamente, sob o pál~o

do d~reito.

Art. 22 - O Congresso.Nacional

pria ou por solicitação do Presidente da República
estado de·sítio.

JUSTIFICATIVA

por iniciativa pró

poderá decretar o

EMENDA 450351-1
(:J l13LSOI' J'O!3I:';

rPARTIDO~• r.:');; EMENDA 450355-4 "'0"-------
t:constituinte NELSON JOBIM

r-çr.ftTIDO~

PMDB/RS
,.,-,,- PI.EHAR10/CONISSÃo/sur!COMISSÃO----------_

Co~issão da Or~ar~7.acão 31eitoral, Fa~tiç~r~& G ~.

,-, Pl.EHAftIO/CONISSÃO/SUBCONlssio-----------,

da Or . Eleit. Parto e Gar. das Institui ões

l!J
.Acrescenta-qe 1)"\ p&r~:.;2?cfo

""' TEXTO/JUSTIf"ICAÇÃO----------------.....,

Emenda modificativa ao art. 21:

...1.rt. UQ - ••••

j r~05bida ~ reclei~~o ~:r~

vo.

","1 •• - .... ,.. r"'
'oJ __ .~..J •

art. 21 - O conselho Constitucional é órgão de -
Consultoria, do Presidente da Repúbli

ca para assuntos referentes à ordem pública, à defesa da independência,

soberania, e integridade do Território do País e à segurança das InstA

tuições democráticas.

j tr:::.1i:-tro nc ~r ~,,:,il o. l.-;··o-sib: l':'·~:,'c ::::, .:?~Elei ció do ··".-,,;:e
elo Foder ·'::~:c~'·'!;':'vo~ G": torl'Y~ o'" ~iv·-:;i.3 (!i'-:~~:"":", E.ctadu.a..l ~ ':. 11.t. _

cipc.J.). ~:ll."1c.. r:l~5:o fc :'L.:l·re-;:... :.-cl~~i:.::~~ ..... -::!.:; ...: ~t.:,: ...··2~·~ ~1C' :"'0-
der e:~e~,·tivo cO!::::D:'rer;~lo 0·1} ~lei""~,-~ AO ..1....... ··0 ~ .::~:,: 1.::--'"', ~.L"'0 ··:..~e

incvi te.vel!'1ente, ..::' rsar G.a 'l1á(~'·i:J .... cC"~t.:.tc:l !, ...r. o":: ls.:::o.

§ 1Q - Presidido pelo Presidente da República, -
o Conselho Constitucional é composto pelo

Presidentes e Líderes da maioria da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, pelo Primeiro Ministro, pelo Ministro da Justiça e por um Mi
nistro representante das Forças Armadas em rodízio anual.

JUSTIFICATIVA

""'---------------- TEXTO/.lUSTIf"ICAÇÃO -,

O Conselho Constitucional deve acumular as fun 

ções atribuidas no anteprojeto substitutivo do relator ao Conselho de

Segurança Nacional.

EMENDA 450352-0
~stituinte NELSON JOBIM

,.,-,,---------- Pl.t:HÃ''lID/co'n:s'io/sUDCOUI:l;!Iio-- -,

omissão da Org. Eleit., Parto e Gar. das Instituições

f?MIPAftTIDO~
MDB/RS

EMENDA 450356·2[il .UTOl'

~Constituinte NELSON JOBIM
tSPARTIDO~

PMDB/RS

IIr::""::""0ATA:--=:l
Comissão da Org. Eleitoral, Parto e Gar. das Instituiçõ S~06~J

.-. rLENARIO/coUISsio/sUBCOWISSÃO-----------,

r,r----------------TEXTO/JUSTIFICAÇio---------- _,

Emenda modificativa ao art. 6Q, § 4Q:
Art. 69 ............•............•....•...........

§ 4Q - É de quatro anos o mandato do presidente da
República e do Vice-Presidente da República,JUSTIFICATIVA

Emenda Modificativa ao Art. 34:

Art. 34 - As forças Armadas destinam-se à defesa da pá
tria e à garantia dos poderes constitucionais e por ordem expressa des

tes, em casos estritos da lei, a ordem constitucional.
I

proibida a reeleição.

Não é de admitir-se que as forças armadas interfiram -
na ordem constitucional ao seu arbítrio. JUSTIFICATIVA

Entendemos que o mandato do Presidente e do Vice
Presidente da República, quanto ao tempo de duração, deve coincidir
com O mandato dos Deputados Federais.
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EMENDA 450357-1fil ...vrce

~Constituinte NELSON JOBIM
..,.,- PLENARIO/cONISSÃo/sUBCOhIlSSÃO--- --,

t(omissão da Org. Eleit., Parto e Gar. das Instituições

rio preservar, ou prontamente restabefecer, em locais determinados e 
restritos, a ordem pública ou a paz social, ameaçados por grave e imi
nente instabilidade institucional ou atingidos por calamidades natura
is de grandes proporções.

JUSTIFICATIVAsupressiva ao art. 11 e §:f!-IEmenda

r.r rEXTO/JuSTIFICAÇÃO --,

A expressão "distrital", está condicionando o
restante do texto do dispositivo. Desta forma, o

voto proporcional previsto no texto teria como base o distrito e não a
circunscr~ção eleitoral.

Sabe-se que, nrr sistema alemã9 por exemplo, a
proporcionalidade é de todo o eleitorado e não dos distritos em que
ele se subdivide.

A supressão proposta assegura que, quando da el~

boração da lei eleitoral, possa o tema ser discutido éom profundidade
sem que a constituição condicione, desde logo, que a proporcionalidade
deva ter como base o distrito.

A supressão do parágrafo também se impõe, deixan
do à lei a decisão sobre a conveniencia, ou não, da extensão do siste
ma às elelções municipais.

Reputa-se inadmissível a decretação de medidas de ex
cessão pelo Presidente da República, sem o "referendum~ do Congresso

Nacional.

EMENDA 450361-9
{ j\NTONIO BBITTO

r----------- I"r..ENU10/C01lr:1.1.o/..u.COWIUio----- -,

ORGIIIUZAÇÃO Z13ITO;;UU". PARTIDÁRIA E GAR..iliTIA DAS
r- ttxToIJu'T1f'IC"AÇÃO ---,

Supr;l,ma-se o parágrafo único do artigo 11.

JUSTIFICATIVA

r.r---------------TEXTO/olUSTlFICAÇÃO- ,

Propõe o relator que em municipios com mais de um milhão de r;t.éitores

(cinco em todo o- País,: hoje) tamõém os- :m:m vereadoÍ'es sejam eleitos

segundo o sistema distrJ.tal mst-o, a exemplo do que ocorrerá,

felizmente, nos Estados ..

Trata-se de avanço discutível. Dentro de um Estado, pode-se

organizar, com clareza, distritos que tem personalidade prólf-ria, a

P:3.rtir de suas peculiaridades geográ.:fJ.cas, sócio-ecanomicas e

culturais. lia cidade grande, tais limites são di:t:usos e a tentativa de

estabelece-los :pode ser falsa. Primeiras )?esquisas feitas com

vereadores destas cidades apont!llIl a mesma: evidênciâ.

[por outro =!.ado; enquanto os dó ·utados estadu3.is e f'e:1erais .podem e

~evem assumir a postura de defensores de pleitos regionais - já

que estes são peculiares e para todas as regiões haverá problemas

diferenciados- os vereadores pode~ eRtar sendo condenados, pela

fórmi.tla, o a defensores do micro problema e da ri~dade entre

bairros. Como a ternativa, em OU~ra emenda, propomos que caiba a

Lei "Organica municipoJ. definir tal materia, permitindo que a

evoluç5:o se faça de forma graduoJ.. E seglll'a.

COMISSÃO VA ORG. ELEITORAL PART. E GAB. VAS IUST

= 'LlNAJUo/colomado/sulcOMa"ÃO-----------,

EMENDA 450362-7
l!JC ConU.u:uintg SOTERO CUNHA

PLEN4RIO/cOMISSÃo/suaCOUlssÃO--- --,

da Org. Eleit., Parto e Gar. das Instituições

Emenda supressiva ao art. 59;

JUSTIFICATIVA

Deve ficar asegurado, expressamente, na consti 
tuição a preservação dos mandatos parlamentares nas condições do § 19

do art. 12. A forma como está redigido o § 29 faculta que a lei possa
extinguir o mandato dos referidos parlamentares.

1':"1"--------- TEXTO/JUSTlFICAÇAO ~ ~

JUSTIFICA TIVA

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

§ 29 - Serão preservados os mandatos dos eleitos
por partidos que não tenham satisfEito as

condições do parágrafo anterior.

Emenda modificativa ao § 29 do art. 12:

~ AUTOR

'Constituinte NELSON JOBIM

PL.EUÂRIO/coJ.tISSÃo/sURCOJ,lISSÃO--- --,

~missão da Org. Eleit., Parto e Gar. das Instituições

EMENDA 450358-9

EMENDA 450359·7
~ AUTOR

~stituinte NELSON JOBIM

A permissão para candidaturas concomitantes a postos I'

do executivo e legislativo desnatura a escolha fide 
digna que se busca por meio do sistema distrital misto. O candidato ao
executivo que concorre paralelamente ao legislativo, concorre desleal
mente, serv~ndo a candidatura ao executivo, de mero trampolim, com ma~

or propaganda de seu nome, para o legislativo.

= TUTO/JU:sTlf"CAÇi
O

-,

te~ aó no~maó vigen:teó que bene6iciam oó ex-co~ba:ten

teó da 60~~a eXpedLcion~~ia b4aó~lei~a:

- A Conótliuic;.ão aóóegMa OÓ óeguin teó di:.

~ei..:toó aos ex-combat"en.teó, além de malt-

"Ado

•

Ac~eócente-óe ao an:tep~oje:to ap~ovado· pela Co~ióóão,

no capltulo daó Viópoói~ãeó T~anóitõ~aó, o óeguinte:

ttMIPARrIDO~

MDB/RS
PLENARIO!COUISSÃo/sUBCOlUS'ÃO--- --.

~comissão da Org. Eleit., Parto e Gar. das Instituições

EMENDA 450360-1
~ ...urnR
, Constituinte NELSON JOBIM

r.r--------------- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO- --,

Emenda aditiva ao Art. 20:

I - Tempo de óe4vic;.0 doó 4e~04madoó p04 incapacidade

ou invalidez eqa.i.valen:te ã 35 anoó de óe~vic;.o;

Art. 20 - O Presidente da República poderá decretar ,
ouvido o Conselho Constitucional e "ad ref!O.

rendum" do Congresso Nacional, o Estado de Defesa, quando for necessá-

11 - Apoóen:ta.d04ia. in.teg~a.l a.oó 25 a.noó, meómo que ela.

não .tenha. óido ~eque~ida. no tempo ce~to, devendo'
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OI> axsuu ado s <IeILem pa.gO<l, colLlL.f.g.i.do<l de a.colLdo COM a.

lú;

UI - Aquú.i.c;.íio da. eMa. pILópIL.f.a. pelo <lú.tema. ~.f.na.nce.i.ILo

de ha.b.i..ta.~íio com jUILo 50% menolL que o coblLa.do nolL

ma..tmen.te;

IV - Acumula.IL pILoven.tol> de ILe10ILma. com 0<1 geILa.do<l plola.

ap0<len.tadoJr..La do INPS e do <leJr.vl~o públlco;

Seria sustentar uma situação anômala, que todos pre-
tendem eliminar.

Como admitimos, de plano, número par para a represen
tação mínima à Câmara dos Deputados - oito para Estados e quatro para
Territórios - e como o número de distritos eleitorais, em cada Estado,
será igual ao de representantes à Câmara dos Deputados, é irrelevante
ser ele par ou ímpar: 23 os Deputados Estaduais de um Estado, 23 serão
os distritos. Fixado, também, de antemão, que o número de Deputados Es
taduais será o dobro do de Federais, dividindo-se o distrito em dois sub
distritos, qualquer que seja o número de Deputados Federais, o de Esta::
duais será sempre par.

O sistema distrital simples reforça não apenas a re
presentatividade, mas também os organismos partidários que a catalizam ,
contribuindo para a operacionalidade das maiorias governamentais.

EMENDA 450365-1l!l ÁUfOt'

C 'Constituinte BRANDÃO MONTEIRO
..,.,= =----- .LCÚJtfO/COMlssio/suecollussio -;-- -,

• COMISSÃO DA OBGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTI

V - '01> ILe60ILma.dol> .teILíio a. <lua. pa..ten.te Olt gILa.dua.c;.iir er1

ILa.zã.o do s oi.do que lhe houven: s Ldo con6elLldo".

JUS T I F I C A ç Ã O
Dá nova redação ao art. 21 e acrescenta parágrafos e in
ciso?:

PILecúa.mo<l 6a.zeJr. jUl>tlç.a. com a.quele<l que lu.ta.ILa.m ,ad~

a.mente na. 2fla GueILILa. Mund.f.a.l pelo<l lntelLeMel> na.c.f.ona.l<1. Temo<l que

ILe<lguaILdaIL 0<1 d.f.ILe.f..to<l a.dqullL.i.do<l pelO<l ex- comba..ten.te<l, a.lem de

a.I><legulLa.lL-lhel> OU.tILO<l que con<lldelLa.mO<l .i.mpolL.ta.ntel>. I: com eMe ob

jet.i.vo que apILe<len.ta.lllo<l a. pILe<lente emenda. polI>, acILed.f..ta.mo<l que

u.ta. pa.ILcela. da. I>oúeda.de. nã.o dÚXa.ILã. de <lelL tILa..ta.da. com a..tenç.,ío '

que meILece.

Art. 21 - O Conselho Constitucional ~o Estado é o órgão
superior de consulta e assessoria direta do Presidente da Repúbl!
ca nos assuntos relacionados com a Soberania Nacional, Integridade
Territ~rial do Estado, liberdades públicas e defesa do Estado DemE.
crático e reúne-se sob a presidência deste.

S lQ - A lei regulará ~ sua organização e funcionamento.

§ 2Q - O Conselho Constitucional do Estado é composto
pelos seguintes membros:

EMENDA 450363-5
l!J SENADOR JOSÉ RIOiA
..,.,,...- rLuÁlUo/coWIS.io/.utcoMI.,io-----------,

ORGANIZAÇÃO ELEITDRAL, PARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS

= Tr.:XTO/"'uSTI,.,C..Ç~O---------------__..

Modifique-se o Art. 11 e seu parágrafo do substitutivo,adE.
tando a seguinte redação.

Art. 11 - A eleição para Senadores, Deputados Federais e
Deputados Estaduais processar-se-à pelo critério
da divisão territorial do País em distritos elei
torais e realizar-se-à simultaneamente em todo õ
País.

§ 1º - O distrito eleitoral para a eleição de Senadores
coincide com o Estado e com o Distrito Federal.

§ 2º - Para a eleição de Deputados, o Estado, o Distri
to Federal ou o Território terão tantos distri
tos eleitorais quantas vagas de Deputados Fede
rais preencherem.

~ 3º - Para a eleição de Deputado Estadual, cada Dis
trito Eleitoral será dividido em dois subdistri
tos.

§ "º - Cada Distrito Eleitoral elegerá 1 (um) Deputado
Federal e, nos Estados e no Distrito Federal, 1
(um) Deputado Estadual por subdistrito.

§ 5º - A lei determinará a di visão do território nacio
nal em distritos eleitorais, bem como sua revi
são pelo Tribunal Superior Eleitoral, ouvidos os
Tribunais Regionais Eleitorais, obedecidos os se
guintes critérios: 
I - proporção combinada de população e eleitores;

11 - divisão territorial íntra limites do Estado,
do Distrito Federal ou do Território;

III - contiguidade da área geográfica;
IV - número mínimo de distritos por Estado igual

a oito, e
V - número fixo de distritos por Território igual

a quatro.

JUSTIFICAÇÃO

Entendemos que esta é uma das raras oportunidades que
o Brasil tem para implantar um sistema de votação distrital puro, como
instrumento poderoso de regeneração do processo eleitoral.

Se se admite que sistema proporcional gerou tantas e
tamanhas distorções na representatividade popular, parece contradit6rio
mantê-lo para a escolha de metade da Câmara dos Deputados,.metade da~ A~
sembléias Legislativas e, agora ou no futuro, metade das eamaras Munlci
pais.

I - O Presidente e'Vice-Presidente da República
11 - O Presidente do Senado Federal

111 - O Presidente da câmara dos Deputados
IV - O Ministro da Defesa
V - O Ministro da Justiça

VI - O Ministro das' Relações Exteriores
VII - O Presidente do Supremo Tribunal Federal

VIII - Os líderes dos Partidos Políticos no Congresso Na
cional

IX - Seis cidadãos de ilibada reputação e notório saber,
coa mais de trinta e cinco anos, sendo dois indic~

dos pelo Presidente da República, dois eleitos p~

lo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos
Deputados.

-53Q - Os~embros natos do Conselho de Estado exercem
~uas funções enquanto uesempenha~ os cargQs supra-referidos. Os
~eaais terão mandato de 6 anos, renovável pelo terço, na forma da
lei.

!JUSTIFICAÇJlO

Nos termos do anteprojeto, o Conselho de Segurança N!
cional ~eria o órgão de assessoria. direta do Presidente nos assu~

tos relacionados com Segurança Nacional. A ideologia ou conceito de
Segurança Nacional constitui em excrecência autoritária.inserídana
Constituição de 1967 e na E.enda nº 1, da Junta Militar. A democr~

cia não pode conviver ~om'este difuso conceito de segurnça naci~

nal, constantemente invocado quando se pretende golpear as libe~

dades públicas.
~. lug~r desta Ideologia autoritária, reminiscência dos

te.pos da guerr~ fria, urge formular um novo conceito - o da def~

sa do Estado Democrático, com objetivos de proteger os valores da
Nação, da humanidade, à Soberania Nacional, as liberdades públicas,
os-poderes constitucionais.

Por isso, sugerimos, desde logo, mudar a Seção 111, que
seria substituída pela Defesa do Estado Democrático.
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~OATA~"o9p6E• COMISSÃO DA ORGANIZÁÇr6'·Ei.'i~TO~~ PARTIDÁRIA E GARA!:!

.."...----------------TIXTOI"u.Y'''CAÇÂO--=- --.

ORGANI?:AC'ltÕ"ELEf-fÕRAL':"';;P-=A=R=T=I=D==-;:-;:===""

A""'A- _

Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

""'--------------- TIXTO/"UITIPIC&Çio -,

<f'MENDA 450366-0
fJ

Dê-se nova redação aos arts. 34, 35, 37 e 38 e seu par!
g~afo único, da Seção IV:

~rimam-se os artigos 15 e 16, renumerando-se os demais.

Art. 34 - A~ ~orças Ar.adas destinam-se a assegurar a i~

dependência e a soberania do País, a integridade do seu território,
os poderes constitucionais e,por iniciativa expressa destes, aOnEm
constitucional.

OlUSTIFICACÃO

~rrogação ije mandatos é casuismo inadmissível no
-consti.tucional.

texto

serviço
Democr!

Art. 35 - Todos os brasileiros são obrigados ao
militar ou a outros encargos ,necessários à defesa do Estado
tico, nos termos da le~.

Art. 37 - Nas transgressões disci~~inares; previstas na
legislação específica das Forças Armadas, só paberá "habeas corpus"
por falta de pressupostos legais da apuração ou da pUnição.

Art. 3B - 0$ militares serão alistáveis.

Parágrafo único - Os militares da ativa poderão estar fi
liados a partidos políticos.

EMENDA 450369-4
!:leonstitltinte BRANDÃO MONTE-;:

""'"'-= =--~-- Pl.rwáIlIO/cOMlssio'IUlcOMllIIÃO --,- -,

• COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARAN

""'......--------------"TClCTOl<lulTl'lCAQio-------- --.

-Dá nova Yedação ao artigo 18:

~. 18 - O mandato-do atual Presidente da RepÚblica te~
-:nará em quinze de março de 1989.

JUSTIFICAÇllo

se ver nossas Forças - Armadas

movimentos grevistas, sob o

A tradição constitucional brasileira sempre reservou às
Forças Armadas, prioritariamente, a missão de defender a independê~

cia e soberania nacional, a integridade de nosso território e os p~

deres constitucionais.

Há que incluir entre a~ missões das Forças Armadas a de
• anter a ordem constitucional, quando requisitada por iniciativa dos

Poderes da República. O que não convém à grandeza desta tarefa, nem
• tradição d~ nossas FOFças Armadas, é delegar-lhe a missão de ma~

ter a "ordem interna",. tarefa que deve sei da competência das Poli
eias Militares e da polícia Judiciária.

..OJUSTIFICACXO

Dá nova redação ao art. 53:

.-() mandato -do atual Presigente é transitório e sua duração
não pode se prolongar-no 1:~mpo, -apás a promulgação da nova constituj,
ção. Só ingressaremos no Estado'de Direito quando o mais alto magil!
trado da Nação for eleito diretamente pelo povo •

A Constituição não_p~~e.ser rígida, pois deve refletir a
realidade sociaÍ e-- Priiitica.· Dificultar a aprovação de emendas Con.:!.
titucionais mediante a,exigênçia de voto favorável de dois terços
dos me.bros do Congresso,~ criar condições para crises instituci~

nais.

JUSTIFICAÇllo

Art. 53 - A proposta de emenda'à Constituição será disc,!!
-tida e votada em sessão do Congresso Nacional. em dois turnos, com
jnter~alo mínimo de no~enta dias, considerand~-~e aprovada quando
'obtiver, em ambas as votações, o voto favorável da maioria absoluta
úe seus membros.

EMENDA 450370-8
l::J Co~stituinte BRANDÃO M~;;EIRO
-1!JíY ,••; ..,11 .., 1.LCOMISSiiD DA lIlGANIZAÇÃIJ B..EITORAL, PMTIDÁRIA E GARANTIAS DAS ~ .

- '1I1UIi;iiS T..ro/olUSTIPIC.&ÇÃO-------- .....

!J

interna ,as,
constit,!!

er;:"TA~'o9t06J87

~ nova redação ao caput dos Arts. 7g e 8g

COMISSAO DA ORGANf!tJlt:X~ô"''E'l~Mm, PARTIDARIA E
GARANTIA DAS INSTITUICOES

InadDissível d espetáculo de
'.obilizadas, por exemplo, para reprimir
pretexto de "manter a ordem".

No lugar desta tarefa menor, de manter a ordem
Forças Armadas devem ter a missão ~e defender os poderes
ciônais e o Estado Democrático.

EMENDA 450367-8 A""'A-----

~ Constituinte-13RANDXO MONTEIRO

Art. 7tt - O Governaaor de Estado será'eleito até 120
(cento e vinte) dias antes do término do mandato de seu sucessor,
~·forma dos.§§ l~ e 2g do art. 6~, para mandato de quatro anos.

o voto da maioria dos membros, em dois turnos, com inte~

-valo de noventa dlasjparece ser a melhor solução.

·Art. 8~ - O Prefeito será eleito até 120 (cento e
-~te) dias antes,do término do ~ndato de seu ántecessor, para
mandato de quatro anos, aplicadas as regras dos §§ 1~ e 2~ do
art. 6~, quando se tratar de munidípios de mais de cem mil elei
tores.

EMENDA 450371-6 .""'. ----. g="OTIO'--,
l!J -Constituinte BRANDXO "MONTEmO -.-J L PDT~..

I ------

c...~iUm:i~Srim~ili::::===-.:.::..-....:.....--------.l--rr:;A:0:J
_....---------------l'UTÔ/.Ju.Tl'fcaçio---------------...,

~clua-se no art. 44 o inciso VIII;-

~I - A'Floresta Amazônica, a Mata Atlântica e o PaD
~1 Batogrosse~e.
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JUSTIFICAÇl'iO EMENDA 450374-1
tJDEPUTAOO JOAO NATJ\L

~D"'TA--'
'ov06 /87}

A preservação das f~orestas brásileiras e do Pantanal

é uma questão vital para o futuro do País. Desde a colonização a§

sistimos a sistemática destruição das florestas brasileiras, hoje

reduzidas à Amazônia Legal e a pequenos tre~hos da chamada Mata
Atlântica.

O CÓdigo'florestal tem se revelado insuficiente para

-resguardar o que resta de florestas no País. Urge colocá-las sob

o domínio da União como fórmula de impedir sua iminente destrui
ção.

pt.UIAmO/COt.l13sio/sueCOUlssio ~

tJCD,\\ISSAO DA ORGANJZAÇ)lO REITrnAl. PARTID!1RIA E GARANTIAD~
TUlCOES TEXTO/.lU'TI'IC...Çio__• ~

B

No anteprojeto do Relator da Comissão da Organização Eleitoral, Partid!

ria e Garantia das Instituições, dê-se ao "caput" do artigo 2º a seguinte redação:
Art. 2º. São eleitores os brasileiros que, à data da eleição, contem d!:,

zesseis anos ou mais, alistados na forma da lei.

JUSTIFICAÇAO

EMENDA 450372-4 .""'" _
t: Constituinte BRANDl'iO MONTEIRO

""'""""====:-:::-=--=== "1.~NÂ"lO/co"'5do/~u.cO.tlt"~-:=====-=,------.,COMISSÃO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIDARIA E

Dá-se a.seguinte redaçao ao inciso I do artigo 40:

I - Apurar infrações penais contra a Ordem Social e

Econômica, particula~e~te aquelas prejudiciais aos serviços fg

derais e de interesses da união, de suas entidades autarquicas e

em ~mpresas públicas, assim como outras infrações, cuja prática

tenha representação interestadual ou internacional e.extja rg

pressão uniforme.

A generalidade da díspoaíção, como propomos, abriga em seus termos to

dos os- brasileiros, sem exceções, dos militares aos analfabetos, das mulheres aos

maiores de dezesseis anos. Eliminam-se, assim, todas as restrições da Constituição
em vigor, ademais de reduzir o limite de idade para alistar-se eleitor.

Sob esse último aspecto, vale ponderar que o Brasil é considerado, ine

gavelmente, uma Nação de jovens, que constituem o seu maior contingente populacio
nal.

Engajá-los no processo eleitoral compreende-se dentro da preocupação de

atrair, para o campo das grandes questões nacionaiS, o maior número possível de pe.2.

soas que, não só possa oferecer a sua contribuição, como também se torna consciente

de suas consequências, não se devendo, justamente por isso, impedir-lhes de opinar
a respeito.

Por outro lado, com a disponibilidade de informações existentes na soci
edade moderna, o jovem de dezesseis anos encontra-se apto a ingressar na atividade

política, com bem mais proveito talvez do que teriam eleitores adultos sem maior nf
vel de instrução, aos quais já é assegurado, e deverá continuar sendo, o direito de
voto.

~:;;--J

INSTI-J

AUTOI\:---------------

TUI

~-_-_------ P!"IEN..."IO/cOMISSÃo/suleOul',io-----------

t"&xHSSAO DA ORGANIZAÇ1l0 REITORJ\L, PARTID!1RIA E GARANTII\ DAS

EMENDA 450375-9
thEAJTAOO JOAO NATAL

E GARANTI

_""""---------------TEXTO/.luST"'CAC;iG-----------------,

EMENDA 450373-2 OU1O"-------f? Constituinte BRANDÃO MONTEIRO

Dá nova redação aos art: 22 e 23:

1 - Co.oção intestina grave .para os quais os fatos d~

~onstr~ sei ineficaz o Estado de Alarme;

11.- guerra ou agressão armada estrangeira.

Art. 22 - O Presidente

Constitucional, poder~ ~ecretar o
Congresso Nacional, nos casos de:

da República, ouvido o Conselho

Estado de sítio ad referendum do

No anteprojeto do Relator da Comissão Eleitoral, Partidária e Garantia

das Instituições, dê-se ao § lº do artigo 4º a seguinte redação:
Art. l,º
§ lº. São elegíveis os militares alistáveis, que se afastarão da ativi

dade para se candidatar e nessa situação permanecerão no curso do mandato, findo o

qual voltarão a exercê-la.

JUSTIFICAÇAO

Art. 23 - O decre~o doEstado de sítio estabelecerá sua

duração, que não poderá exceder o prazo sup~rior a trInta dias,as
normas ~ que deverá obedecer a sua execução; indicará as ~tias

constitucionais cujo exercício ficará suspenso e/após sua public~

ção, o Presidente da República, o~vido o Conselho Constitucional

do Estado, designará p executor das medidas e as áreas por ele

abrangidas.

.JUSTIFICAÇÃO

Durante o intervalo das sessões ~egislativas e recesso

~o Congresso Nacional, o Presidente do Senado se incumbirá de co~

·vocar extraordinariamente o Congresso Nacional para apreciar o

decreto do Estado de Sítio.
Para decretar o Estado de Sítio, o Presidente deverá

ouvir, previamente, ~ Conselho Constitucion~l, órgão consultivo

~nstituido, para sUDstitui~, COD outra composição e prerrogativas,

o atual Conselho de Segurança Nacional.

Entre os direitoS-por- ex_celência do cidadão, inclui-se o de votar e
ser votado, porque diz respeito diretamente à sua participação nos destinos do Pa

ís.
t injustificável, pois, qualquer discriminação de brasileiros quanto à

disputa de mandatos eletivos, direito sem o qual perdem a sua identidade política,

submetendo-se, sem poder influir, às grandes decisões nacionais, porque, além de

privados de manifestar a sua vontade nas eleições, quase sempre não podem emitir .2
pinião a respeito dos temas nacionais, como ocorre com os militares .

t o que ocorre notadamente com as praças das Forças Armadas e das Po

lícias Militares, cujo regime disciplinar exigiria a abstenção, segundo se susten

ta, de envolvimento de seus componentes em questões de natureza política.

A ordem que se deve observar na atividade militar não é incompatível ,

no entanto, com o exercício pleno da cidadania, conquanto se admitam restrições im

postas pela natureza dos serviços, limitadas, porém, ao tempo de sua execução ou

de permanência nos quartéis ou instalações congêneres.
O militar faz de sua atividade um meio de vida, do mesmo modo que ou

tros profissionais, sem contudo, ser obrigado a manter a sua condição no meio ci
vil onde é em tudo i ual aos seus demais Irmã s br li
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EMENDA 480378-3
t: CO~STITUINTE ~ANOEL M~:;IRA

r;-r--------------- TIXTO/JUST1'IC.;ÁO -''-.....,

Suprima-se do "caput" do art. 41 a expressão: "ORGANIZADAS PELA
LEI".

~OATA~'ov 06/87

Acrescente-se ao "caput" do Art. 42 do ante
projeto da Comissão da Organização Eleito
ral, Partidária e Garantia da5Instituições a
expressão "com exclusividade", conforme se
gue:

EMENDA ADITIVA:

EMENDA 480376-7p: 717

"Art. 42 - As Polícias Judiciárias são ins
tituições permanentes, organizadas por Lei, dirigidas por Delegados
de Polícia de carreira, destinadas, com exclusividade, ressalva~a a
competência da União, a proceder apuração de ilícitos penais, a re -'
pressão criminal, e auxiliar a função jurisdicion~l na aplicação
do Direito Penar Comum, exercendo os poderes de Polícia Judiciária,
nos limites de suas circunscrições, sob a autoridade dos governad~

res dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.

JUSTIFICAçAD

As Forças Policiais e Corpos de Bombeiros, permanecendó sob a a~

to:idade dos Governadores dos Estados Membros, Territórios e Distrito Federal, en
quanto instituições destinadas à preservação da ordem pública, devem ser organiza
das por leis Estaduais, sempre de acordo com as suas peculiaridades regionais, nos
parâmetros da lei federal, previsto no parágrafo 4º do art. 41, onde será estabel~

r:ifla a estrutura básica.

JUSTIFICATIVA

EMENDA 480379:1
~ AUTOR

~ DEPUTADO CARLOS SANT' ANNA

Sem essa cautela, não se terá preservado a
garantia daquela direção, pairando ao sabor das circunstâncias e
conveniências a eventual designação de qualquer funcionário públi
co para presidir procedimentos de polícia judiciária, destinados
à apuração das infrações penais e sua autoria.

A emenda aditiva, com exclusividade,ao texto
visa garantir a unicidade do Sistema de Polícia Civil,que desde os te!!!
pos imemoriais vem sendo exercido pelo complexo da Polícia Civil,
dentro da multiplicidade e heterogeneidade de funções. A f?rma exclu
siva é uma garantia para o funcionamento do sistema e o perfeito au
xílio ã função jurisdicional na aplicação do Direito Penal comum.

Ressalte-se, ainda, que a inclusão
ção "com exclusividade" resguarda ao Delegado de Polícia
ra, bacharel em Direito, a incumbência da atividade de

judiciária.

da alocu
de carre,!.

polícia

EMENDA N9

Suprima-se o art. 51.

JUSTIFICATIVA

A declaração de inconstitucionalidade, como tem reco
nhecido o Supremo Tribunal Federal, opera efeitos ex-tunc.

Caso contrário, estar-se-ia admitindo uma espécie de
"constitucionalidade provisória" de qualquer norma, até o pronu:!!.
ciamento judicial.

EMENDA 480380-5

m PLlNÂlllo/caw .••lo/aUKOIllUioê .cOMIS. DA ORG. ELEITORAL, PART. E CAR.DAS INSl'ITUI(X!ES

EMENDA N9
..". ,- T~1tTO/.MJUWIC~_--------------....,

Dê-se nova redação ao artigo 42:

-"Artigo 42 - As Polícias Judiciárias são instituições permanentes,
organizadas por lei, destinadas, ressalvadà a c~petência da Uni 
ão, a proceder a apuração de ilícitos penais, à repressão criminal
em auxílio à função jurisdicional na aplicação do Direito Penal Co
mum, exercendo o poder de Polícia Judiciária, nos limites de suas
circunscrições; sob a autoridade dos Governadores dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal.
JUSTIFICAÇ1l0
A eliminação das expressões: "DIRIGIDAS por Delegados de Pólícia d

carreira", visa assegurar a AUTORIDADE dos Governadores dos Estados, Territórios e d
Distrito Federal na implantação da política -para o Sistema de Segurança daSociedade

A competência das Polícias Judiciárias de proceder a apuração dos
ilícitos penais e a repressão criminal, ao longo da sua existência, constituiu no au
xílio à função jurisdicional, na aplicação do Direito Penal Comum (Ministéritl Públi
co e Poder Judiciário) .

.~ uniforme na doutrina jurídica, q~e a repressão criminal { exclu
siva do Poder Judiciário, não podendo a polícia judiciária, que integra o Poder Exe
cutivo, invadir a Independêncâa do Poder Judiciário, sob pena de heresia contra a
doutrina atual de organização dos poderes políticos do Estado.

Oque a polícia judiciária realmente faz é o procedimento processu
aI penal ao nível de elaboração de Inquéritos Policiaj.s, atualmente considerados ana
crônicos e produto de situações políticas autoritárias.

No artigo 48, IV, letra ~ inclua-se:

••• e o Consult~r-Geral da República.

JUS T I F I C A T I V A

Prevalecem para o Consultor-Geral da República as mesmas
razões que justificam a prerrogativa de foro, "ratione muneris",
deferida às -demais autoridades relacionadas no dispositivo.

EMENDA 480381-3 ..OTOO-------

tJDeputado JOSÉ CARLOS VASCONCELLOS

I'LlHA"IO/cONlssAo/aUICOMI";:O rDAT"~

PJrnnSSlln DA OGGANIZACÃO ELEIlORAL PARTIDARIA E G. ore:. INSTlTUIctil CI!2....!06~
r;-r--------------- TlXTONuST'f',eAl;Ão--'---------------,

D Artigo 43 do Substitutivo passa a ter a segui~

te redação:

Art. 43 - Lei estadual poderá autorizar a criação ~ o r~

guIar funcionamento de Guardas Municipais em Municipios integra~

tes de Regiões Metropolitanas ou com mais de cem mil habitantes,
sob a autoridade do Prefeito Municipal.



JUSTIFICATIVA:

fi PLfNÂIIIO/co.. "sio/sUBCOIUSsÃO ~DATA~

[-COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIDARIA GARANTIA INSTITUIÇOE~ êmv 06/8?J

. A Emenda visa aperfeiçoar o texto da lavra do De

putado Prisco Vianna. Nada mais justo incluir os Municipios Metr~

politanos, sem limite de população, entre os que poderão criar /

Guardas Municipais.
Com efeito, as Regiões Metropolitanas são as que,

apresentam maior índice de criminalidade, tendo em vista a explo

são demogdfica e'os conflitos"sociais 'nelas'existentes.

f:N~ARTID0:J
PtlDB

de ser permitido, expressamente ou por omissão de disposição, que a
intervenção das Forças Armadas no ca~po interno do Pais deve ser feito
por sol~citação de qualquer dos poderes constitucionais ameaçados. Não
podem as Forças Armadas, por decisão de seus pfóprios comandantes, in
tervir na ordem interna, sob pena de completa subversão da ordem cons
titucional e dos pr~ncípios democráticos, já que a nação não lhes reco
nhece ou atribui o papel de poder tutelar da ordem constitucional. Por
isso, os membros de qualquer das Armas devem jurar a defesa da Pátria
e.o respeito à Constitu~ção.

rIT- suprimir o artigo 21 do anteprojeto do Relator da Comis:;i'io

EMENDA 4S0385-6
CYILsmr SOUZA

r,-;,---------- tl.EuilUo/coIAISSÁO/i!.UIl:COMIS$ÃO- .,

OilISSÃO DA ORG.ELEITORAL, PARTIDARIA E GAR. IIlS~'J'l'UIÇÕES
trPPARTIDOCJ• PFLlSC

f,MENDA 450382-1
~ AUTOR

~ .CONSTITUINTE CLÁUDIO ÁVILA

1":"1----------------TEllTotolusTIFICAÇÃO-----------------,

Justificação

Dê-se ao § 12 do Art. 22 , do substitutivo da Comissão da

Organização Eleitoral, Partidária Garantia das Instituições, a se

guinte redação:

"§ 12 _ O alistamento é obrigatório e o voto fa

cultativo, salvo para os analfabetos, os maiores
de setenta e cinco anos e os deficientes fisicos".

A única atribu~ção do Conselho Constituc~onal prevista no
anteprojeto é a de manifestar-se sobre a decretação do Estado de Defe
sa e Estado de Sitio.

No relatório da Comissão da Organização dos Poderes fo~ I
sugerido a criação do Conselho da República coroó órgão de assessora 
mento permannerrte do Pr-e s í dent.e da Repúb11.ca, e em cujas atr~bul.ções/

se :elacJ.o~ou a de manifestapse aobr-e a decretação das II1:Gld,:s de ex
c e ç ao , r-az ao pela qual, se-mos t r-a incoveniente e coro f'unçao duplice a
c r-t açâo do Conselho cous c í tuc ronaI •

ll.I
- aubs t a t.ua r- a redação do ar-t í go 22 do anteprojeto do Relat(.J:' da COI'llS

sao:
Art. 22 - O Pr-e s ã dent.c da Repub Laca , ouvado o Conae Lho da Repú

blica, solJ.citará do ConcSresso IIacional a Decretação/
do Lstado de Sít10, nos casos de:

JUSTIFICAÇAO

Nossa preocupação está voltada para o fato de

que o cidadão a poucos dias de um pleito eleitoral, pode interes
sar-se pelo voto e somente aqueles que estiverem alistados pode-

rão fazê-lo, a partir disso entendemos que todos deverão estar
em condições de votar, ainda que o voto seja facultativo.

Contudo o exercício livre da democracia deve
ser exercido plenamente e o voto facultativo é um direito do elei

tor, que livre e soberanamente escolherá seus candidatos.

EMENDA 450386-4
(?íILSON SOUZA -~--l.lITOIt

~ P1.'I:IIARIO/coI.lISS;.o/sUIlCDUlssio----- -,

'Oi1TSSÃO DA nnC.ELErrOnAL , PARTIDARTA e GARAiJT. I::STT':'.

l?-f'ARTIOO~
?:.mB

~~~~~O~
~~~__S::.'O::.U::.Z=A:.:- ~

A bravldade das medidas decorren~e~ do ~s~ado de sí
~io, que suspendem as gar-antias cons t a tuca ona í s , a inc,a qu a po r- t enpo /
de t.e rmí.nado , não pode.n ser de at r-í.cua çáo exc Lus rv« ...6 u.., un í co 110ule:n ,

no caso, do Pr-e s í den te da República. O Congr-e sso .:f:.c::.n::...l, ~o.· sua com
~)osição lleter·os;ên~:.;" lJIUf'ul, .Js:.J~lha e r-=fl~:e :. _:"'~J.:_~3i· ... .:-: '_11..'2 ,,:o.r-c~

a formação da sociedade, e como órgão de repres~n~~ção d~3t~, é o úni7
co Poder legit:imado a autorizar as medidas excepc~.)n~:s

Justiflcação

EMENDA 450387~2

r,-;,---------- PLCNAfIlO/c(lIJISSi.o/su!lCOUlS~ÃO--------__

o.rtssxo DA ORG. I:LEl'fOnAL, PAHTIDAIlIA

art~go 38 do anteprojeto apresentado pelo Relator da
expressão: •. Il ••••••• excluídos apenas aqueles que pre~

mil~ tal' obrigatório".

Justificação

A cidadania nao pode nem deve ser l~mj.tad'l, por isso, não
se pode proibir àqueles que servem à pátria o d a r-e í, to soberano de li
vrem,entc escolherem"os seus representantes en todos os níveis.

I!J - suprimir do
Coml.ssão, a
talO serv~ço

"".- TEXTO/JUS11tICAÇÃO--------------------,

EMENDA 450383-0
PfI!,SON SOUZA

r:i.---------- I'LENÂIlIOlco.uJ~SÃr>/t:U~COU1S:;.ÃO------------.,

OlUSSÃO DA OnGAinZ,ELEITOP~\L, PARTIDAHIA e GJ.r{,lNSTIT.

1":"1---------------- TEXTO/..uSTIFlCAÇÃO------- .-,

JustifiCação

As Forças Armadas devem estar subordinadas à socied~

de civil e aos Poderes Constitucio~ais. Por isso sua função principal
deve sêr a da defesa contra agressoes externas, e no âmbito interno,
a defesa dos poderes consti tucronaí s , sempre a pedido destes. Não e

'-1-.- TEXTO/JUSTIFICAÇÃO--------. _

- subst i t.u i r- a redação do artigo 20 do anteprojeto [l..or-es errt.ado pelo
nel~~or pela seguinte:

Art. 20 - Em c í r-cuns t.ánc aas exec epc í.onaa s o Presidente da Hepúbl
ca e o Congresso Nacional poderão, por UnJ3. decJ.sflo con
junta, apllcar as normas do Estado de Defesa ou 3stado
de Sitio.

§ 12 A ~nicJ.~tiv~ de recorrer às normas de cJ.I'cunstD.l1cias /
excepcJ.onal.S caberá ao Pres.ldente da ReDl1bllCét, ouv~do

o Conselho da fiepúblJ.cr:, que a cOllunlcará, no pl"'~~O de
24 horas ao Congresso I~ac20n("1, e&pc(~i.ficD.:ldo o t cnpo/'
de sua duração, as are as a serem a t i ng i das e indicará/
as f'l:didas coercitivas a v I go i-ar , e no CE'~sO _ de estado/
d..: ErJ.,·t.lo, as no. ~;di.3 nec.::.'.o's&l"i':l c. ;:;uo. ..:xúct~Ç,.0 ..' '- ~ Gd
rantias const~tuciOno.ls cUJo exercícJ.o flCal"'á suspenso.

§ 22 - O Estado de Defesa será decretado quanuo for necessá 
:-io pr-eae rvar-, ou prontamente r-e s caoeLcce r-, era 10,:'["'::'5

determ1nados e restr~tos, a ordem pública ou a paz so
ci~l, ameaçado s por gr-ave e Lnunent.e Lne t.ab i Ll dade in~

tJ.tucional ou atlng1das por calarnldades naturais de /
gr-andes proporções. O tempo de dur-açào do 3stado de D~

desa não será superior a trJnta d~as, podendo seI' pro.!:
rogado uma única vez, e no máximo por- igual periodo,se
persistirem as razões que o justIficaram à decretação.

os demais §§ permanecem inalterados

t:=}PA~TIDO~
PUDB

-'OTOII--------- _

~ PLUII.RIO/col.llssÃo/;;uaCOI.II.!l!lÃo

~SÃO DA OnGAI), ELEITORAL, PARTIDARIA e GAR. IllSTITUIÇ.

EMENDA 450384-8
CliILSON SOUZA

- subst1tuir a redação do artigo 34 do anteproJeto do Relator pela se
guinte:

Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria co~

tra agressões externas e à garantia dos poderes con~

titucionais, a pedido destes.
§ 12 - Os membros das Forças Armadas prestam juramento ele

defesa da Pátria e da Constitu~ção.

22 - Cabe ao Pres1dente da República a direção da políti
ca de defesa -e a escolha dos Comandantes em Chefe.
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r:-r--------- T!XTO/olUSTlFICAÇio--'-'- ...,

e Garantias

r:;-r---------- I'LINAIUo/cOIllISlio/IUICOIllIISÁO----------

tJeornissão da Organização Eleitoral, Partidária

EMENDA 450390-2
'?C CASSIO CIINHA lIMA

Justificação

A presente emenda visa democrat~zar, tanto qua~to pos
e Ive l o exercício das medidas de exceção, retirando 5U.} cor.ipo t.c nc a a de
dCCl~útn;t~O do poder excl ua rvo do Pr-e s i dcnt e dn Repúbl í c a , d í v i rt i ndo e~

ta atribuição com o Congresso Nac~onal, tendo em vista a g~av~dade das
c Li-cuna ~ânci.ls- e da anormalidade insti tuc ronat .

Modifica-se o anteprojeto em sua seção sobre Forças Armadas, adctan-.
do-se a seguinte redação.

CASSIO CIINHA , IMA

CcrnIss1b cR Cb:gnlza;i'b Eleitoral I Partlrtírla e I'l3rmtlas das Tnstlb 1!ÇÜ'5

EMENDA 450388-1
(l
r---------- 'LEN.."lo/eoaussÃa/lulcOIllISlio--- _

f!J
~---------------- TUTO/JUSTIF'ICAÇio------------------,

Art 34- As Forças ATmadas destinam-se à defesa da soberania
territorial do BRASIL, somente podendo intervir na garantia dos
poderes constituidos e da lei, mediante autorizaç~o expressa de
dois terços do Congressp Nacional.

JUSTIFICAÇIlO

,.,,---------- PLENAAID/CONISSÃo/sUBCOMISSi:o----- -----,

COMISSIlO DA ORGANIZAÇIlO ELEITORAL, PARTIDARIA E GARAN-

Já se faz consagrado no Direito Constitucional brasileiro
o princípio de independência dos poderes constituídos, motivo
pelo qual entendemos inadimissível que as Forças Armadas dete
nham a faculdade de decidir quando deverilo ou nilo intervir in
ternamente. Desta forma, constituir-se-ia um poder superior ao
Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, fato que configura
um disparate no plano institucional, político e constitucional.

Assim sendo, só o Congresso Nacional, representantes que
é de vontade soberana do povo, e mediante a dois terços é que
poderá autorizar a intervenção na garantia dos poderes consti
tuídos e da lei.

I: assim que as Forças Armadas devem exercer e desempenhar
o seu papel de defesa do território nacional.

OSMIR LIMA
EMENDA 450391-1
f:

.JJSTIFICAÇM

Art. 35 - O serviço Militar será facultativo para os brasileiros de
ambos os sexos, sendo o alistamento voluntário para as mulheres e obrigató
rio para os homens.

Modifica-se o anteprojeto em sua seção sobre as Forças Armadas com
o seguinte:

I: objeto de preocepeção nossa o aprimoramento de nossas Forças Armadas.
Nilo podemos acreditar que possuimos contigente qualificados nas citadas incor
porações, quando o jovem leva cerca de 10 à 11 meses recebendo todos os ensina
mentos, e logo após este período é dispensado, não podendo exercer suas fun
çoês na plenitude. Deveremos promover o profissionalizaçilo das Forças Armadas,
para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando uma profissilo.

Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado possa exercer
um controle efetivo do crescimento prof1ssional e preservar uma independência.

Outros argumentos poderiam ser aqui elencados, mas ao finalizar, gostaría
mos de manifestar nossa posíção sobre a liberdade que se deve ter, num estado
democrático, de fazer ou deixar de fazer algo.

CASSIO CUNHA. LIMA

EMENDA 450389-9 ..
tJ

AUTOIt---------------

Suprime o art. 18, das Disposições Transitórias.

l!J ......'.,..."...,........d.

01nnissã'J CÉl Orqniza;:ã:l Eleitoral. Partidária e Qmntiasd9s tntlb d(fe;
~"T.1P7J'&1t(, ffj

Jus t i f i c a t i v a

r:-r TUTO/oluSTI'ICAÇio -, No meu entendimento, o mandato do atual Presidente
não é matéria da alçada desta comissão.

Modifica-se o Anteprojeto em sua seçilo sobre as Forças Arma
das com o seguinte:

Art 35 - O serviço' Militar será facultativo para os brasi
leiros de ambos os sexos, sendo o alistamento voluntário para as
mulheres e obrigatório par~ os homens.

EMENDA 450392-9
tJ José Genoíno

Emenda ao Substitut,~~"~"'.9,~.,~!",~,liJl~"f"f.risco Viana
Com. Org. Eleit., Parto e Garantia das Instituições

JUSTIFICAÇIlO

E objeto de preocupaçilo nossa o aprimoramento de nossas For
ças Armadas. Nilo podemos acreditar que possuimos contigentes qu~

lificaJos nas citadas incorporações, quando o jovem leva cerca de
10 à 11 meses recebendo todos os ensinamentos, e logo após este
período é dispensado, nilo podendo exercer suas funções na pleni
tude. Deveremos promover o profissionalizaçil9 das Forças Armadas,
para que o jovem que livremente nela ingressar esteja abraçando
uma profissilo.

Mantemos a obrigatoriedade do alistamento, para que o Estado
possa exercer um controle efetivo do crescimento profissional e
preservar uma independência.

Outros argumentos poderiam ser aqui elencados, mas ao fina
lizar, gostaríamos de manifestar nossa posiçilo sobre a liberdade
~~aNe ter, num estado democrático, de fazer ou deixar de fazer
Ugo.

l!J

Art. 22 (decretação do Estado de Sítio):
Supressão do ítem I, 'onde constà: "comoção grave de repercussão nacio
nal ou fatos que com~rovem a ineficácia da medida tomada de Estado de
Defesa".

JUSTIFICATIVA:

O Estado de Sítio, como a própria denominação indica, é original _
ment~ um disposiVivo constitucional de aplicação excepcional, previs
to para uma situação especial de guerra, com o país sujeito ao risco
de ser sitiado militarmente, ou já sob cerco. Trata-se de retornar a
esse sentido originaY e de não incluir na Constituição . instrumentos
que podem legalizar o arbítrio, o autoritarismo e a violência contra'
o povo.
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~----------------Tr.:XTD/JUSTI..IC.çiD------ _,

EMENDA 480396-1

r:-r------------ Pl.EN.."'o/cOM155Ão/SuIJCDIIII'''io- ---,

• DA CflGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GAPA:-JTIA IJAS INSTITUIçõ~S

Emenda ao Substitutivo do Re\~~~~,r.~~~C~o~V~i~a~n~a~-------------------_,

~---------- pl.eNARIOlcOAl'SSÃOISIJS.P,pMUSÃO----------___,

Com. Org. Eleit.,Part. e Garantia das Instituições

Nova Redação para o Art. 21 - O Conselho Constitucional, órgão de Co~

sultoria Política para assuntos referentes à ordem pública e à paz s~

cial, é presidido pelo Presidente da República e dele participam os
Presidentes do Senado FederaT e da Câmara dos Oeputados, o Presidente
do Supremo Tribunal Federal e o Ministro da Justiça.

ART. 40 - INCISO IV

SUGERE-SE A SUPRESSÃO DO REFERIDO INCISO IV

JUSTIFICATIVA:

Uma vez que é proclamada a concepção prevendo a harmonia dos três
poderes, não se justifica a exclusão"de um representante do Judiciá _
rio do Conselho Constitucional. Por outro lado, o Executivo estará sy
fi cientemente representado pelo Presidente"e pelo Ministro da Justiça,
sendo desnecessária a presença do Vice-Presidente e de um Ministro r~

presentante das Forças Armadas, inclusive porque estas tê~ nõ Presi _
dente o seu comandante em chefe, não são (pelo menos formalmente) um
Poder do República autônomo e, sendo assi~, não há porque terem um r~

presentante à parte nesse Conselho. A composição ora proposta aproxi
ma-se mais daquilo que se diz pretender: o equilíbrio entre os Pode
res.

JUSTIFID\ÇÃO

k. atividade~ e a própria forrraç~o profi.~ional da Policia Fpderal não a

aproximam do tracalho artfctico F.! cultural, não cabando portando ao ór

gão qualq~r vinculação com 8~ divF'rc:Õ=oC: pública~. A~ qupe-l;õpo:::: culturei~

dp~m F'er tratadac: pp.lor ceUr organi...mo... pe:ppc!ficQc, no cac:o, por um

Con~elho da âica, intpgrsda por ~prPrpntantQC: da cocipdadp civil orge

nizada. E~~p Oonrplho dpv~rá inforrrar p. e~clarpcer o público quanto a

naturPza, o contp~do '3! B propriedad~ da faixa etária no qu"t se rAfer'P

80S Rc:.pet"aculoc: de diverFõe~ e, dp clae.~ificação por faixa ptária P.

horário no ccncernente soc progral'Tlae: dal:t empre!ta~ de telpcomunicaçÕoo::::.

EI. Parto e Garantia das Institui ões

Eleit., Parto e Garantia das Instituições
Substitutivo do Re~gt9~"f,~~~c~0~V~i~a~n~a~ ----------------,

Substitutivo do RelfltlOll:i"'f,li,~;'iÇBo'-..YV.;!i~a!!!n!!!aL--------------------,

Com. Org.

20 - § 7º - Fica com a seguinte nova redação:

§ 7º - Rejeitado pelo Congresso Nacional, cessa imediatame~

te o Estado de Defesa, sendo considerados nulos, para todos os fins
de direito, os atos praticados durante a sua vigência.

":v_l.,~lJl.. {l~ i:tlC~' pr-oj ce t c • .i)[o(.'~~ntc-'S-,;, dever-oi e .. t ar- vaucuLaclc ao "':i.ai ,t.dr-L.....

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de evitar uma imposição da obrigatoriedade, quando exi~

te a possibilidade, melhor, da livre opção.

d.J. CuLtur-a,

JUSTIFICATIVA:

A rejeição pelo Congresso Nacional significa que este julgou impr~

cedente a decretação do Estado de Defesa. Portanto, os atos pratica 
dos durante sua vigência tornam-se injustificados, devendo ser consi

derados nulos. A sua validação, pelo contrário, representaria um est!
mulo ao arbítrio e à irresponsabilid~de política.

Emenda ao
I!.J

Substitutivo para o Art. 35 e seus 2 parágrafos.

Passa a ser:
Art. 35 - Não será obrigatória a prestação do serviço militar.
§ lº A lei disciplinará a convocação es.traurdânâr ãa de cidadãos
para a prestação temporária do serviço militar em caso de guerra.
4 2º Na hipótese de convocação extraordinária, nos termos do pa-
rágrafo precedente, será respeitada a objeção de consciência.

~ PL.EI\IAAID/CDMIS~Ão/SU!lCO.. ISSÃD- ___,

...,, PLENARID/CDI.lI'SÃO/Su!lCOI.lISSÃD-----------__,

EMENDA 480397-0

EMENDA 480398-8
t: José Genoíno

e"I José Genoíno

Emenda ao Substitutivo do Ret.~.~Bf,,,},li;\~.::c.::o'-'V.::i.::a::.:n:.:::a:..:.'_ __,

JUSTIFICATIVA:

Com. Or • Eleit. Parto e Garantia das Institui

Art. 25 (suspensão de garantias sob o Estado de Sítio):
Parágrafo único - supressão da expressão "desde que liberados por
suas mesas".

Trata~se de preservar por inteiro aS imunidades dos membros do
Congresso Nacional, inclusive na situação de vigência do Estado
de Sitio, que, até pelo potencial de arbítrio qué encerra, não
pode tolher o direito de crítica e de oposição, a "ser exercido
dentro'e tora do Congresso.

JUSTIFICATIVA:

O objetivo da Seção - se mantida - termina sendo apenas o de ins
titucionalizar um Conselho de Segurança Nacio~al que, no corpo de
Artigos apresentados, deixou de possuir qualquer atribuição definida
relacionada com a aplicação de dispositivo da 'Constituição, razão s~

ficiente para se concluir que; independente do mérito, não é matéria
constitucional. A rigor, a Seçã~ deveria ter sido intitulada "Do CO!!

selho de Segurança ~acional", porque trata apenas de prever a exis 
tência deste órgão. Ao mésmo tempo, porém, introduz na Carta o con _
ceito de Segurança Nacional, sem defini-lo em nenhum momento, o que

é outra impropriedade. Finalmente, nesta nova formulação, a composi
cão do Conselho tornou~se a mesma de uma reunião normal do Presiden
te com o seu Ministério, o que reforça a falta de sentido da aludida
Seção e do pretendido Conselho. Impõe-se, portanto, até para evitar

uma aberraçãÔ jurídica semelhante àquelas que marcam a atual Consti
tuiÇã~, suprimir os dois Artigos' em questão.

Art. 27 (suspensão das imunidades parlamentares) _ Supresão de
todo o Artigo.

Com. Organ. Eleit., Partido e Garantia das Insitui ões

r:-r---------- PI.ENARlO/COI,lISsÃo/sUBCOMISSÃO- __,

EMENDA 480395-3
f:J José Genoíno

Emenda ao Substitutivo do Relato~ pri~o~V.!.ci",a",n-"a"",,,-- ---,
~ TEXTO JUSTIFICA A

tJ José Genoíno

r.7----------- PI.ENAAIO/COI,llssÃolsuacoMlssÃO-------- --,

EMENDA 480394-5
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Na reeleiçao o Prefeito Municipal ao poder disputá-la, não
comprometerá f'manceí ramente o Município com o uso abusivo da máquj na ac

mintstratfva, porquanto ao sair-se vencedor para uma nova gestão, arcará ele
próprio com este aspecto negativo

'-- 1 fC~ftT~~

tEf,õ6ft1]
1":"1---------- PLU""IO/cONIS'ÃO/SUIlCOt.lISSÃO-- --,

Com. Org. Eleit., Parto e Garantia das Instituições

EMENDA 450399·6'_
tJ José Genoíno

Emenda ao Substitutivo do Re~Bt3fosf.~~~c~0~V~i~a~n~a~ ~

......................................................Art. 43

No Substitutivo da Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e
Garantias das Instituições acrescente-se no artigo 43 um parágrafo:

~~_---------__---TUTO/.l,pSTI,.e"çÃo----------------_.

.f.MEJmA 4~.l.1
tJ CONSTI~ FRANCISCO AMARAL

Nova redação para o Art. 33 e para o Parágrafo Onico do Art. 34

Art. 33 - Passa a ser: As Forças Armadas, constituídas pela Maxinh~,p~

~o Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permane~tes

e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sOb o
~comando supremo ~o Presidente da República.

Parágrafo Onico do Art. 34 - Passa a ser: No exercício do comando su
premo das Forças ~rmadas, cabe ao Presidente da República inclusive a
direção da política de guerra e a escolha dos Comandantes-Chefes.

~[E~DA AO P~rEC~R E 3UB~rITUTIVO De REL.êCR

.-0-.----------------nxtonu't'l".cAçio,-----------------

JUS T I F:I C A T I V A

As guardas municipais existentes á épocada p~omulga9ão

desta constituinte ficam mantidas nas condiçoes e cbm
as finalidades de séu funcionamento.

& Onico

Parece, realmente, razoável que se defira á lei estadual a autori
zação para a criação e regular funcionamento de Guardas Municipais, e
em cidades de certo porte populacional.

Todavia não parece jUsto que essa norma constitucional resul~e no
fech~snto'de Guardas Municipais existentes ã época da promulgaçao da
Nova Constituição, em cidades de população infermor a 100.000 habit~

tes, e que funcionam magnificamente zelando pela segur~ça e pela
tranquilidade, prestando extraordinario papel au~liar as autoridade!!
no combate preventivo e ou não á criminalidade, a defesa do patrim2
nio público e particular, etc. etc.

EMENDA ·.4SQ402·P,
tJ. Constituinte FRAI~ISCO ~\RAL

JUSTIFICATIVA:

Dentro da procl~mada concepção de subordinação do Poder Militar ao
Poder Civil, trata-se de definir que o Presidente da República é, para
todos os efeitos, o comandante supremo das Forças Armadas e a máxima
aut9ridade no que diz respéto à própria hierarquia militar, devendo
-lhe todos os militares obediência. Ou seja,a condição de comandante s!!.
premo é a aplicação específica do conceito de autoridade no seu senti
do militar, excluindo-se assim qualquer outra interpretação sobre a re
lação de autoridade Presidente-militares.

Ainda nesse sentido, a redação original do parágrafo único do Art.
34 é perigosamente ambígua, porque dá margem à interpretação de que a
autoridade do Presidente sobre as Forças Armadas~~ exclusiva _
mente à direção da política de guerra e à escolha dos Comandantes-Che
'res'. A redação aqui proposta especifica estas duas atribuições presi _
denciais, mas precedidas do termo "inclusive", dando a entender clara
mente que o Presidente, como comandante supremo, tem outras prerrogat!
vas de autoridade sobre os .ilitares, muito mais amplas.
Art. 2D (decretação do Estado de Defesa)
Substitui a expressão "ouvido o ~onselho Constitucional" por "autori_
zado pelo Congresso Nacional".

JUSTIFICAÇãO

Isto tudo recomenda a adoção, e~ caráter expec10Lal,de me
d1das transit6r1as que levem ti realização de eleições gera1~ em 15
de novembro de 1990, sem recorrer à prática, ant1-democr~t1ca, da
simples prorrogação dos atua1S mandatos municipais.

Acrescente-se às Disposições Transit6rias o sesu~nte:

"Art. - Os Prefe1tos, Vice-Pre=e1tos e Vere~

dores eleitos em 15 de no.eobro üe 1988 terão
manduto de d01s anos, permitida a reele1ção
para a legislatura subseq!1cnte".

fase de trans1ção,de res
um e::;.!'aço de teJ:<,po para
da nova órdem cowltitu-

As eleiçõe3 são o ponto maX100 do exerc{cio da democracia
e, por 1SS0 mesmp, devem se~ rea11zadas per10dicarlente.

Entretanto essa pez-Loda.câ.dade não pode ser excescavaçaob.
pena de reduzir-lhes o 51gnificado e a importância.

Além disso, a disputa eleitoral, aã nd a que salutar, agita
O amb~ente pol{t1co e interfere ~ reGularidade da aGr.1r~straçã~ ,
cuja eficiência· acaba sendo preJudicada.

AC1ma de tudo isso, porém, nesta
instituc~onal, é preU1S0 reservar
um realinhamento pol{tico, diante

tauração
permitir
c10nal.

SUBSTITUTO DO RELATOR DA comssÃo DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E

GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

TEXTO/JUSTII'IC~ÇAO--

JUSTIFICATIVA:

Uma vez que seja mantido o Estado de Defesa, trata-se de atenuar o
seu potencial de arbítrio, sobmetendo a sua decretação à autorização
do Congresso Nacional, onde é possível, em princípio, uma margem maior
de discussão pol;tica e de influência da opinião pública. Esta propos

'ta, inclusive, coincide com a posição defendida em editorial pelo jor-
nal "Folha de S. Paulo" quanto à decretação do Estado de Sítio.

Inclua-se onde'couber:

"Art. É facultada a reeleição aos Prefei-
tos MuniCIpais eleitos no último

pIeito, disputando com os demais concorrentes a Indrcação de
seus respectivos nomes junto às convenções de seus partidos. 11

Dessa forma, a partir deJsa data, coa a c01nc1dênc16 dos
mandatos, f1caríio e::lt.,beleciJas, ao mesmo tempo, a lleriod1cidade
conveniente das eleiçõcs e a 1nte&ração completa da v1da partid~ria
nos n{ve1s federal, estadual e mun1c1pal. .

JUSTIFICAÇÃO

A prorro-iação pura e SImples dos mandatos dos atuais Prefei
tos MunicIpals traz eIT seu bojo resquícios de autoritarismo que em nada
contrãbui para o aperf'eaçoemento polí t ico do nosso povo

A reeleição, ao contrário, coloca o nome do pr rmeí.ro man-

datário municipal em Julgamento junto aos seus municípios que aprovarão ou
desaprovarão sua administração,propiciando uma continuidade administrati
va, cuja maior beneficiário será o próprio povo.

UM"oT
t53!~'m

=--------~-------T!llTO/JU5TI'IC..çio-----------------
EMENDA AO PAKECER E SUJ33TITUTIVO DO :.ELArOn

Acrescente-se o segU1nte diSpoS1tivo:
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"Art.64 - Ficam mantida.: as guar-das, JIllUlici
pais existentes , dentro de auu.. carac rez-fe
-ticas do da.a da promll1:3ação da Con"tit..tiçãõ"

JUS:r!~IC.P.Ç:;O

Felizes as cidades bras~leiras que contaLI , peJo e3~or

ço de seus Prefeitos Mwaicipais, com Guardas Uunicipais orgallÍz!

das e f~c~onando.

A Guarda Municipal, criada no munjcípio, sem ingerência do

Estado, porque respeitada sua autonomia, contribuirá para a segurança
da popUlação, no nível do anseio da comunidade.

O efetivo da Força Policial nem sempre está identificada
com o perfil do mundcfp í o, Cada comunidade tem seu jeito especial de
viver o dia-a-dia. Há comunidades quase herméticas, onde o silêncio
quase incomoda. Outras há esféricas, palpitantes. Respeitadas as pe

culiaridades locais, a Guarda Municipal, críada pelo próprio municípi
vai ajudar o país nesta jornada contra a viOlência, em busca da verd~

deira paz, que nâo ê utópica, ê desejo de todos.

o serviço que ditas guardas têm prestado à população

tem sido o melhor possível, dai se impor que elas sejam preser

vadas , tal como vêm atuado.

-------TE'UO/,ltlSTlfIC\ÇtD --.

EMENDA 480406-2.
t: . CONSTITUINTE ITfu\IAR F~~CO

~OATIo---

J:0obi8z

prp"AiIlTIDO--
1'1 08

EMENDA 480404-6
PJ Conotituinte FIlAliCI co At:.';'RAL

"" TUTOI.iU$TlfICAÇio------------------,

E10lENDA 0,\ PRECER E SUBSTITUTIVO BO REL.,:rOR Acrescente_se onde couber:

~--~_------------n::xro/..'usnncAçÃo-----------------,

r:r;,"AftTIDO==]
PL-MG

TEXTO/JU5TlfICAÇio ~

§ 19 - a proibição de que trata o caput inclui, ri

gorosamente, todas as informações ou mensagens ain
da que de caráter meramente enunclativo, de obras,

realizações, projetos, programas ou plano de Gover-
no, reallzados ou por real1zar;

Os atuais mandatos eletivos federais, estaduais e munici
pais não poderão ser prorrogados.

JUSTIFICATIVA

F1ca vedada, no período de 6 meses anteriores a

qualquer pleito eleJ.toral, a veiculação de todo tJ.
po de matéria publicitãria dos Estados, da União e

dos Municípkos e respectivas entkdades da Adminis
tração direta ou indireta.

Cremos ser desnecessário enfatizar a imoralldade da pror
rogação de qualquer mandato cletlVO. Torna-se, no entanto, necessário
cunstar do texto constltucional, a fim de evitar quaJ.squer manobras
futuras, prorrogacionista.

Inclua-se onde couber:

EMENDA 480407·1t: CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

NTIA DAS INSTITUIÇOES
r.r----'

r-l---------- I'LEUiRO/coIolIS.:lÃO/!õUOCOlol.SS:iO_--; -t

OMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PA;TIDiRIK E

AUTOR----------------

Acresc~nte-se o seguinte dispositJ.vo:

Apenas e tão sOmente para se te~ um efetivo controle des

sas Guardas Municipais, quando ooncorrem com a Polícia, é J.ndJ.s

pensúvel seja facultada sua requisição pelo Governo Federal ou Es

tadual para que atuem colaborando na ~soão fundamental do Estado e

da Federação no sentido do g~rantir a sogupança e a tranquklkdade

p.l:blica.

l<ão h~ porque lililJ.tar a ação das Guardas ~unicipais que

a ConstJ.tuição pcrroitir~ que sejam mantidas.

O que- se vê em todo o País é a existêncJ.!l de valiosas

Guardas L:umcipais, defendendo Hão apenas o pa tr:Lt:1ôn~o do l.;u...ic!

pio mao também exercendo funções outras , de policJ.doento preven

tivo e até repressivo, zelando, igualmente, pelo patriaômo par 

ticular.

Art.__ As Guardas ~unici~a~s,sob a autorida
de do Préfeito Municipal compete a vJ.gilân 
cia do patrimôn_o mwaicJ.pal podendo t~bém

ser req~J.sitadas pelo GOVdrno Es~adual ou F~

deral sem~c que se f1zer nace~s~~ia Sua co
operação".

JU3TIFICAÇãO

EMENDA MODIFICATIVA

EMENDA 480405-4
p1CCNSTITUINTE IVO CERSOSIMO

O artígo 43 do Substitutivõ-·passa·a ter a seguinte redação

"Artigo 43 - O município poderá criar Guarda Municipal,sob

a autoridade do Prefeito ,facultada.' a colabo
ração com as Forças Policiais, mediante conv~

nio, com atrkbuição de preservação do patrim~

nio municipal e vigilância."

§ 29 - Não se inclui na proJ.b:Lção deste artigo, as

comunJ.cações necessãrias ao resguardo da saúde pú
blJ.ca e outros i?teresses vitais da comunkdade, Ve

dado, em qualquer hipótese e, qualquer vinculação •
ao Governo ou suas entidades da adrn1n1~tração dire
ta ou indireta.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

A viOlência, além d~ fome, é o mais sério estigma conjunt~

ral, que merece seja estirpada.

A eleição.de 1986, promove~ sobejamente, que o uso
ind:Lscriminado da propaganda paga nos meio de veiculação de infor-



mação, ~esultou em desvirtuamento da verdade, influindo, dessa

forma, decisivament~, no resultado final.
E.MEJÍIDA' ,4S041()..~
EJ DEPUTADO CARLO; BENEVIDE~UTo. r'AItT1DO~• PMDB

Dê-se ao art. 7º do Substitutivo a seguinte redação:

muclIII"'" A'Cl:n..IAA"~
;a;.L~"UJA~ AUTOft'--- _

tJ DEPUTADO CARLOS BENEVIDES

fl .fOL&:NA"IO/COMI$SÃo/su.COM1SSio

~ORGANIZAÇÃO ELEITORA~, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES ~OAT':-:-::::l
"9t0 6..l..!E.J

Dê-se ao art, 9º do Substitutivo a seguinte redação;'

"Art. 9º - Não perderá o mandato o Governador ou Vi

ce-Governador que assumir outro cargo ou função na administração pQ

blica direta ou indireta".

" Art. 7º - O Governador de Estado será eleito, den

tre cidadãos maiores de trinta anos e no exercicio dos direitos p.2.

líticos, até cem dias antes do termo do mandato do seu antecessor
O dispositivo ora proposto visa atender os altos int~

resses nacionais. Governadores legitimados pelo voto popular são às

vezes convocados para emprestar sua experiência à vida pública naci.2.

nal, na gestão de órgãos da administração direta ou indireta. Muitas

na forma dos parágrafos lº e 2º do artigo anterior, para mandato de

quatro anos, e tomará posse no dia lº de janeiro do ano subsequente."

vezes,isso ocorre diante de uma crise conjuntural, onde a presença

Acrescentamos um limite de idade mínima para candida

to a Governador.

do Governador contribui decisivamente para a normalidade instituci.2.

nal ou econômica do País.

Este limite, atualmente, é de 35 anos, mas preferimos

reduzir para trinta anos a idade mínima dos candidatos a Governador

Ora, o fenômeno da comunicaçãod e massa, a democrati

zação ~as oportunidade de educação, as inter-relações dos meios so

ciais, promovidos, inclusive, pela revolução da tecnologia, propicl

ciam um am~durecimento mais precoce dos cidadãos. Por que manter-se,

assim, os tradicionais 35 anos de idade, quando o brasileiro médio,

hoje, detém maior parcela de conhecimento e conscientização do que

há poucos anos atrás?
I:R~it~eõe"'s"'.......----_-_TEXTO/JUSTlFlcjlçio------_----~_---,

p~

de

Ora, convocado para servir ao País, o Governador não

pode ser punido com a perda de um mandato conquistado nas praças pQ

blicas. A prevalecer entendimento contrário, os Gocernadores não t~

rão condições de se dar à causa pública, muitas vezes em curtos

ríoQos. transitórios, exercendo funções na administração pública
maior amplitude e significação. para os interesses nacionais •.

I'LEN.iI'lIO/CONI5SÃo/sUBCO"IS3ÃO _

LCopus.são...d;LOJ;!]nPiza<;àQ ElpitoraJ Part;Oêírja e r..ar;:mtia das

temposporque isto representa uma melhor adequáÇãô à realidade dos

modernos.

= T~XTO/"USTI,.ICAÇ.iO---------------___,

~DA 450409-7..
tJ DEPUTADO CARLOS BENEVIDES

_________ PL~NÂfUO/CONl5siol.UlCOlUasio----------

t§GANlZAÇAO ELEITORA4, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

trP"j"moo~• PMDB

Inclua-se, onde couber, o seguinte disp:>sitivo:

"Art. Serão realizadas eleições para governador

do Distr~to Federal, pelo voto direto e secreto, 120

dias apÓs a promulgação da Constüuição."

e vice-governador

(cento e vinte)

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo a seguinte redação

" Art. 2º - São eleitores os brasileiros que, à data

da eleição, contem dezesseis anos ou mais, alistados na forma da

Lei".

JUSTIFICATIVA

Sala de Sessões, 9 de junho de 1987.

~ I'.----:-/='-,
. i: >lf< -- -'t)

DeI?"tado AD~~lCYITA
: I ----__

/ /
I /

JUS T I F I C A T I V A "

vel segmento da sociedade brasileira, que vem gradualmente

mento eleitoral, abrindo perspectivas de participação a um ponder!

_ O serviço md.litar é obrigatório, na forma"Art. 35

Emenda (substitutiva)

"".,,0""·..•..-----'11_
Dê-se ao art.35 a redação seguinte:

!

Comissao da or9an"t~"t:Çt:'Q''ê~~rf~;",ft,Partidaria e
Garantia das Inst~tu~ oes

da lei.

EMENDA-_4.S0412-P.
t? constituinte JAMIL HADDAD

magnit~

veículos derando o seu nível de politização, graças,sobretudo,aos

comunicação que trazem a debate todas as questões de real

de que interessam a coletividade.

Há uma grande expectativa de que ~entre as inovações

a serem introduzidas na Nova Carta Magna do País, figure a redução

da idade mínima de dezoito (la) para dezesseis (16) anos o alista
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§ 19 - A le~ poderá estabelecer, como alternativa, em

tempo de paz, a prestação de serviço civil de interesse da p~

tria.
§ 29 - As mulheres e os eclesiásticos f~cam isentos do

serv~ço m~litar obrigatório em tempo de paz, sUJeitos, porém,
a outros encargos, de natureza civil, que a lei lhes atribuir."

EMENDA 450415-1
f: ROBERTO FREIRE

----- PLtIlARIO/COIlISsÃo/sueCOl.llssÃO------t9 COMISSAO DA 9RGANI ZAÇAO ELEITORAL E PARTIDARIA .. :=J

~PARTltlO~

PCR

Inclua-se , onde couber :

JUSTIFICAÇÃO

O importante é que o jovem preste o serviço mais conv~

niente aos interesses do País. Essa prestação deve fazer parte
da formação de sua consciéncia como cidadão. A regra, em pri~

cíp~o, seria O serviço mil~tar, podendo a lei fixar alternati
vas úte~s e também patrióticas para serem adotadas nos tempos

de paz.

Art. - O Tribunal Constitucional, com sede na Capital da União e ju
risdição em todo o território nacional, é composto por dezesseis Ml
nistros nomeados pelo Presidente da República , sendo dois designa~

dos pelo Senado Federal, dois pela Câmara dos Deputados~ quatro pe
lo Conselho Nacional da Magistratura, dois pela Drdem dos Advogados
do Brasil, dois pelo Ministério Público da União e quatro de livre
nomeação do Chefe do Poder Executivo.

§IQ-Os membros do Tribunal Constitucional serão designados por um
período de oito anos, desde que o pleno exerc{cio desse mandato não
ultrapasse a idade-limite de setenta anos, vedada a recondução.

§2Q- A renovação dos membros do Tribunal Constitucional far-se-á por
quatro partes a cada dois anos.

EMENDA 450413-5 AUTO'-------t: Constit~nte JAMIL HADDAD

,..,-,C""""-.,...."-,-..,,..,,::-c=== PLENA.,o/CONlls.i.O{SU8CO.. lssio Partidária
~ Cornissao da Organiza!a~ E~e1toral, e

=r---------------- TEXTO/olUSTlFICAÇio.----------------,

Emenda (adit~va)

Acrescente-se ao art. 23 um parágrafo único, com a redação

segu~nte:

JUSTIFICATIVA

A criação do Tribunal Constitucional é matéria aprovada pela Subco
missão de Garantia da Constituição , Reformas e Emendas e consta do
Anteprojeto. Trata-se , em verdade , de se constituir um fôro nacio
nal específico par~ velar pelo cumprimento da Constitução e julgar
as controvérsias relativas à legitimidade constitucional das leis ,
entre. outras atribuições.

na forma que é proposta e por sua composição, aberta à participação
de Ministros indicados pelo Parlamento e por entidades da sociedade
civil , o Tribunal Constitucional se constitui em um avanço democrá
tico.

"Parágrafo íinaco - O Congresso Nacional, se estiver em r~

cesso, será convocado imediatamente, para se reunir dentro de
cinco d~as, a fim de apreciar o ato do Pres~dente da República,
permanecendo em funcionamento até o término das medidas coerci

tivas. lI

r:-r---------- PLEhÁRtO/COI.lIS5Ão/sU9CONISSAO-----.,.-- --,

Comissão da Drganização Eleitoral, Partidária

AUTOR--------- _

~
EMENDA SUBSTITUTIVA :

EMENDA 450416·0
tJ Roberto Freire

No

que
sugl.ro

Trata-se de situar essa disposição junto do art. 23.

anteprojeto, a matérl.a está presa a um artigo, de n9 24,

não tem explicação para existir. Aliás I em outra emenda,

a supressão do caput do art. 24.

JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao Art. 11 a seguinte redação

EMENDA 450414·3
~BERTO FREIRE

PLENAnlO/COI.lI"isÃo/&UaCO"'-lssÃOt9 COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITDRAL , PARTIDARIA

] cr-p~~m'~

J fJ-;-;~:ftJ

Art. 11- Os Deputados Federais e os Deputados Estaduais serão eleitos
pelo sistema proporcional, na forma que a lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA
,..,-, Tf:XTO/.rusTlrtCAç;;o----------- .--------,

Inclua-se , no Capítulo "Da Inviolabilidade da Constituição" o se
guinte artigo :

Art.- A Constituição não perderá sua vlgencia se deixar de ser obser
vada por ato de fôrça ou se for modlficada por meio diverso do pr~

visto em seu próprio texto.

Parágrafo Único- Na hipótese de ato de força ou de modificação não
autorizada, todà cidadão , investido ou não de autoridade, terá o d~

ver de colaborar para o restabelecimento da plena e efetiva vlgência
da Constituição.

Como pode ser demonstrado , inclusive com exemplos históricos, o
sistema eleitoral distrital, hoje adotado em países com realidades'

políticas e sociais inteiramente dististas da situação brasileira .

costuma converter-se em um instrumento da deformação da vontade pop~

lar, do desfiguramento da representatividade dos eleitos, do sufoca

menta dos minorias e até mesmo do, imobilismo social. Somos, portanto,

contrários à adoção do sistema disYtit~1 , mesmo misto , e pela manu
tenção dos sistema eleitoral proporcional.

JUSTIFICATIVA
Este artigo , qué consta do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de
Garantia da Const~tuição , Reformas e Emendas, se constitui em uma

vigorosa afirmação política desta Assembléia Nacional Constituinte '
contra todas as manifestações de golpismo, método político tão cond~

nável e , ao mesmo tempo , tão arraigado na história política do Br~

sil e em nossa sociedade. Em razão desta realidade , impõe-se a rea
presentação deste artigo. Roberto Freire
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inclua-se onde couber

Importante conquista democrática recente foi o direito de voto aos
analfabetos. No pleito de 1986 , desmentindo os prenúncios e os au
gúrios daqueles que, se opunhamc a esta conquista , milhões de anal f~
betos votaram no Brasil inteiro, superando inclusive as dificulda
des impostas pela complicada cédula eleitoral.
A nossa preocupação , ao contraditarmos a sugestão de voto faculta
tivo aos anal fabetos, é que este Instituto acabe por se trans formar ,
na prática, em um empecilho ao exercício do direito de voto dos anal
fabetos que querem votar, separados dos demais cidadãos aos quais e~

te Substitutivo db nobre Relator Prisco Viana corretamente , ao nos
so ver , impõe a obrigatoriedade do alistamento e do voto.

-r.•

JUSTIFICATIVA
AUTOR-------------_

Art. = Os partidos políticos têm autonomia para decidir sobre sua
estrutura interna, bem como sobre questões que lhe são pertinentes.

fl[NÂRIO/co'~15Si.o/sI1BCOUISSi.O---------_ _,

Comissão da Organ~zação Eleitoral, Partidária e ...

JUSTIFICATIVA

2.J
EMENDA ADITIVA

= TEX10/olU5T
1f"ICAÇÃO

--,

EMENDA 450417~S

f:ROBE~TO FREIRE

Ar r , 12- ..

§ 12 - Ser30 co~sider~dos p~rtidos de ~mbito ~~cio~~l os que logr~rem 'I

~ eleiç30 , pel~ su~ lege~d~ , de represe~t~ç3o ~o Co~gresso N~cio~,l.

E.r;::,m5;ã7J
L~06j87

definir as funções
à Comissão da Org~

AUTOR----- _

EMENDA SUPRESSIVA :

COMISSAO DA pRGANIZAÇAO PARTIDARIA, ELEITORAL

No Relatório aprovado pela Subcomissão de Garantia da Constituição,
Reformas e Emendas , o nobre Constituinte Nelton Friedrich,Relator
daquela Subcomissão , propôs e foi aprovada a criação de um Tribu
nal Constitucional,cujo catáter e composição era definido no Ante
projeto.
JUnto a isto , a atual Substitutivo dedica-se a
do Supremo Tribunal Federal , problema atinente
nização dos Poderes e Sistema de Governo.
Porque apresento , através de outra Emenda , a instituição do Trib~

nal Constitucional sugerido no Anteprojeto da Subcomissão de Garan-.
tia da Constituição, Reformas e Emendas , proponho , em consequência
a supressão do Capítulo I do presente Substitutivo.

Suprima-se no Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral,Pa~

tidária e Garantia das Instituições , o Capítulo I , "Da Inviolabi
lidade da Constituição" , qua inclui os Artigos 48, 49 , 50 e 51.

JUSTIFICATIVA

r.:-r-'--------- PLWÁRIO!COUISSÁO/sUBCOt.lISSÃO -,

,.EMENDA 480420-S
t: ROBERTO FREIRE

~-'m~'09/06/137

EMENDA SUBSTITUTIVA :

TEXTO',"OTIFI",., I
No Substitutivo do Rel~tor , C~pítulo dedic~do ~os P~rtidos pOlíticos,1
substitu~-se o § 12 do Art. 12 e , em co~seque~ci~, elimi~e-se o § 22

e re~umere-se o segui~te.

Este artigo , que traduz o re~peito a um importante preceito democr~

tico , constava do Anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Sistema
Eleitoral e Partidos Políticos , assim como do Relatório elaborado •
pelo nobre Constituinte Francisco Rossi. Pelo seu mérito e forma que
propiciam uma maior liberdade aos partidos pplíticos , instituições
da sociedade civil , foi aprovado por unanimidade pelos membros da
Subcomissão. É , assim , imperativa a necessidade de sua manutenção
no texto da Nova Carta Magna.

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL,PARTIOARIA
r.r--.------- PLE ..1RIO/coUIS~Ão/sUDCOUISSÃO------ _,

EMENDA 45041S~6

I:ROBERTO FREIRE

TEXTO/,JuSTIFICAÇÃO---------- --,

JUSTIFICATIVA

PCB

Suprima-se o Artigo 20 e , em consequência , dê-se ao Artigo 22

a seguinte redação :

Art. 22- O Conselho de Ministros poderá décretar o Estade de Alarme
nqs casos de :
a) Grave perturbação da ordem democrática ou iminência da sua irruE
ção ;
b) agressão externa ou ameaça de sua ocorrência.

§ 1º - A decretação do Estado de Alarme obriga o Conselho de Minis
tros a solicitar a declaração do Estado de Sítio , dentro de 48 hQ
ras , ao Congresso Nacional. A aprovação pelo Congresso Nacional PQ
derá ser total ou parcial.

§ 2º O Estado de sítio não poderá prolongar-se por mais de trinta '
dias, sem nova autorização do Congresso nacional.

§ 32- Se o Congresso nacional estiver em recesso , será imediatame~

te convocado~ A desaprovação da solicitação do Conselho de Ministros
obriga a votação imediata de moção de confiança.

r.r TUTO/JUSTlrJCAÇiio -,

r:õ--------- PLEUÁI'IIO/CONISSÃO/SUBCONIS.sÃOt: COMISSAO DA Of!GANIZAÇAO ELEITORAL , ~..:..A",R"-T.=.I",OA,"R,,,I::.::A,-- -,

EMENDA 450421 ~6

l: ROBERTO FREIRE ~ Líder do

t,rJTOR-------------_

Roberto Freir

Acredit~mos ~30 ser ~ostur~ ~propri~d~ ~ democr~tiz~ç3o d~ legisl~ç3o

eleitor~l e p~rtid~ri~ ~ exigê~ci~ co~st~~te ~o § 12 do A~teprojeto

do ~obre Rel~tor,~ qu~l , i~clusive , co~tr~dit~ e restrl~ge o e~u~ciB

do ~o caput do próprio ~rtigb 12, que g~r~~te a liberdBde de org~~iz~

Ç30 partid3riB. Embor~ tBmbém express~sse c~r~ter restritivo, B pro
post~ do Rel~tor d~ Subcomiss~o do Sistem~ Eleitor~l e P~rtidos Poli
ticos , ~obre Co~stitui~te Fr~~cisco Rossi , er~ me~os restritlv~ do
que ~ fórmul~ ~dot~d~ pelo ~obre Oeput~do Prisco Vi~~B ,Rel~tor d~

Comiss30 da Orga~izaç~o Eleitoral e Partid~ria.

Acredit~mos que, i~clusive como uma ma~ifestaç~o de respeito pelo
c~r3ter n~cio~~l que este P~rl~mc~to tem , um~ org~niz~ç~o p~rtid3ri,

que, em pleito democr3tico, logr~r ~ eleiç~o , pel~ su~ legend~, pc
represent~ç30 ~o Co~gresso N~cio~~l , cumpre ~s exigê~ci~s mí~im1S P2

,r~ ser co~sider~do p~rtido n~cio~~l.

l: COMISSAO DA ORGAN;~;~;~'"~'~~~'~~;;t-,-P-A-R-T-I-D-A-R-I-A----J (109 ;~'~::illJ

EMENDA 450419-4
f: ROBER;~- FREIRE

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se no §12 do artigo 2º db Substitutivo da Comissão da Org~

nização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições ,a expre~

são "para os analfabetos".

§ 4º- O decreto que declarar o Estado de sítio especificará as r~

giBes por ele atingida~, estabelecerá as normas que deverá obedecer
a sua execução, indicará as garantias constitucionais que ficarãa
suspensas e designará as pessoas que o executarão.



086 • IV· Comissão da Organização E1eitoJ'i!l, Partidária e Garantias dàsInstituições

§ 52 _ o Estado de sítio autoriza total ou parcialmente as segui~

tes medidas coeT~itivas nas regiões atingidas:
a)obrigação d~ permanência em localidade determinada
b) detenção em locais não destinados a presos comuns
c) busca e apreensão domiciliar, independetemente de aJI:oriza;ã:J ,j.diJtial ;

d) suspensão da liberdade de reunião e de associação ;
e) suspensão do exercício de emprego, função ou cargo público, de
civis ou militares ;
f) uso e ocupação de bens e serviços de terceiros, em caráter t~mp~

rário, com reparação ulterior ;
g) censura dos meios de comunicação de massa.

EMENDA 450423-2
~PBERTO FREIRE

,",,~-.-------- PLE"IARIO/c.l:J.lIS5Ão/s,JCCOl.ISSÃO-::-::-==::- ,

• CÓMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL , PARTIDARIA

= TEXTO/JUSTIF1CAÇAO --,

EMENDA MODIFICATIVA :

O Artigo 33 do Substitutivo da Comissão da Organização Eleitoral,Pa~

tidária e Garantia das Instituições,passa a ter a seguinte redação

Con
ter

Robertn ",.p;,.p

A democratização do País passa, sem dúvida , pela redefinição do
papel de todas as instituições importantes que existem em nossa soci~

dade. Uma dessas instituições, sem dúvida, são as Fôrças Armadas ,
cujo papel na construção de um regime autenticamente democrático de
ve ser definido rompendo com a doutrina de segurança nacional,a qual,

em passado recente , materializou-se através de práticas repressivas,
do desrespeito aos direitos humanos e da transgressões de normas de

mocráticas elementares.
A nossa emenda visa , portanto , a substituição de tal doutrina por
outra que vincule as Forças Armadas aos interesses da democracia e
da N~ção brasileira, propondo , para tanto , a definição como missão
precípua das Forças Armadas a defesa externa do território nacional,

e á sua submissão aos poderes constitucionais e às instituições dem~

cráticas.

§6 2 - À atividade e as imunidades parlamentares dos membros do
gresso nacional poderão ser suspensas por deliberação de dois
ços dos votos de congressistas.

§72 - Independente de iniciativa do Conselho de Ministros, pode o
Congresso Nacional, por maioria absoluta dos seus membros, decretar
o Estado de Sítio, cas~ que deverá, de imediato, manifestar a sua
confiança no Governo. mpntido o Conselho de Ministros ,caberá a
execução Ho ~ecreto:

, § 82 - Red~sada a co~fiança, o Congresso nacional ouvido o Presidente
da República, nomeará o novo Chefe de Governo, que imediatamente to
mará posse e designará o executor ou executores do Estado de sítio.

§92 - Cessada a causa, cessarão o Estado de Sítio e os seus efeitos .
Se o Conse1ho de Ministros não tomar iniciativa para a decl~ração l~

gislativa da cassação, caberá ao Congresso Nacional fazê-lo. Dentro
de trinta dias de declarado cessado o Estado de Sítio, o Conselho de
Ministros prestará contas de sua gestão.

§102- A inobservância de qualquer das prescrições relativas ao Esta
do de sítio tornará ilegal a coação e permitirá ao prejudicado recor
rer ao Poder Judiciário.
§ 112- A de cl a'ração do Estado de Alarme não' autoriza o Conselho de
Ministros a ~bmàr nenhuma medida de exceção.

Art. 33- As Fôrças Armadas destinam-se a defesa da
agressões externas à soberania nacional, submissas
tJtucionais e às instituições democráticas.

JUSTIFICATIVA :

Pátria contra
aos poderes cons

JUSTIFICATIVA

IV-COMISSAO DA ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PARTIDARIA
Governo par~

"testamentos

O artigo 72 passa a ter a seguinte redação:

JUSTIFICAÇTlO

"Artigo 72. A eleição de Governador e de Vice-Governador,
para cumprir mand&to de quatro anos, será realizada simultaneamen
te em todo o País, em 15 de outubro do ano da conclusão do mandato
de seus anteces~es, por maioria absoluta de votos, excluídos os
em branco e os'nulos, ~erificando-se a posse no dia 31 de dezembro
seguinte.

Parágrafo único - Não sendo obtida a maio~ia absol~ta, n~

va eleição será realizada, em trinta dias, entre os dois candid~

tos mais votados no primeiro turno, sendo eleito o que reunir a
maioria. dos votos válidos ll •

A tendência atual é reduzir o espaço de
leIo e. (r :rãps-o-de tempo para a feitura dos chamados
políticos" .

A outro passo, busca-se tolher a ação do Governante
que deixa o Poder, ao fixar o término do seu mandato no último
dia de vigência orçamentária.

Essas normas, associadas à obrigatoriedade de obser
vância de um Plano Anual de Trabalho, previamente aprovado pela
Assembléia Legislativa, poderão propiciar menores chances de dila

p~dação do erário público.

EMENDA 450424·1
fU Constltuinte GERSON CAMATA

r.;---------------TEXTO!JUSTII'"ICAÇi,O---- -,

no sentido da adequação ao slstema parlame~

defendemos, dispondo sobre atribuições com

Ministros e não ao Presidente ua República.

Todos nós que lutamos por uma verdadeira transformação da sociedade ,
essencialmente , pela sua democratizàção, temos consciência de que
é preciso garantir a existência de mecanismos de controle para a d~

fesa do Estado de Direito.
O anteprojeto dispõe sobre o Estado de Defesa, disciplinando as pr~

v í dêncd as que o, Presidente da República considera necessárias para

preservar ou estabelecer a ordem pública e a democracia.
Pugmanos pelo supressão do Artigo 2D, por duas razões básicas
12- como precaução contra o romantismo e a utopia e para preservar
o regime democrático, temos a suspensão das garantias tradicionais,
prevista ém caso 'de decretação do Estado de Sítio.
22 deve se~ preservado para o Congresso nacional o controle da emer
,gênl:.ia.-

Alterações foram feitas
tarista de Governo, que
petentes ao Conselho de

EMENDA SUPRESSIVA :
Suprima-se o Art. 1~ do Substitutivo da Comissão da Organização
Eleitoral, Partidária e Garantia das InstItuições.

JUSTIFICATIVA
Pensamos que esta questão deve ser disciplinada pela legislação o~

dinária. À Constituição , cumpre simplesmente definir a mais ampla

liberdade de or9anização partidária e os princípios gerais da org~

nização eleitoral. de maneira a garantir a representatividade dos

eleitnq e a lisura dos pleitos.

'I ~PA'!.TIDI"J~

'--";;';:=';';';;;~~===- __-~~~ ....J. C- PCB __.2J

r.r--------- PLE"I.lAl0tCO'115Sio/;UIlCO/,lISSÁO- -,

EMENDA 450422-4
.tJ ROBERTO FREIRE
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EMENDA 480425-9
tJ Constituinte GERSON CAMATA

~PAItTIDO~
4 PMOB

Com adequada seleção e treinamento, hierarquia, discipll.~a se

rão fonte de abusos.

~ PLENÁRIO/cONISsio/IUICOMISSÃO------------,

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GA-
R N IAS DAS INSTITUIÇ ES

Cabe à lei estadual estabelecer a subordinação e organ~zaçãn das

guardas municipais, mas sempre SUJeitos à polícia do Estado, força
pública ou polícia Judiciária.

rr=P."TIOO~
AUTOR--- _

Forças Policia~s e os Corpo~ de Bombeiros são
permanentes e regulares, destinadas à manuten
pública, organizadas com base na hierarquia e

sob a autoridade do Poder Executivo Estadual.

AsArt. 41.
~nstituições

ção da ordem
disciplina,

§ 1· .

§ 2· .

§ 3· .

§ 42 A União controlará o armamento e o aumento do efetivo

das Forças Policiais, que auxiliarão o Exército no desemp~

nho das funções const~tucionais que lhe são próprias.

§ 5· A lei disporá sobre a convocação e mobilização das For
ças Policiais e Corpos de Bombeiros, a ocorreu na hipótese
do parágrafo anterior.

A União cabe, tão só, por segurança controlar armamento e aumen

to efe1tvo. E as Forças Policia1s considerar a apenas auxiliares

do Exército quanto à colaboração que podem a este prestar no desem
pernho de suas funções constituicionais.

Senador Constituinte JUTAHY MAGALHAES

Dar ao art. 41 e ao § 4. a seguinte redação, acrescentando-se o § 5.

Elimine-se O art. 15 do Substitutivo.

JUSTIFICATIVA

jus T I F I C A ç A O

É imprescindível que as Forças Policiais, destinadas a prover a

segurança pública, seJam subordinadas aos governos estaduais, reti

rando o caráter de investidura militar. Só aSS1m promove-se sua fo~

mação, voltada a luta contra a crlminalidade, sem desperd!C10 de a

tenção para com a segurança política. Organizadas com hierarquia e

dlsciplina , tem estrutura rnilitarizada, mas devem visar a urna tare

fa de policiamento.

r PI..EN..."lo/cOlnssio/sUICOMllldo ] r:-/DAT"'~/

~ - DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANT. DAS INSTI'IUI- ~ ~ J
çõES

EMENDA 480427-5
LDEPUTADO NELSON JOBIM

~_---_-_--__--_-_TIl!:XTo/"tJSTIF1CAÇio-----------------.

~~----------------TEXTO/.lUSTIFICAÇio 'õ=:=- _

Dê-se ao artigo 50 a seguinte redação:

A redação apresentada pelo Anteprojeto, sem dúvi
da, era mais primorosa que a do Substitutivo, no particular.

Realmente, não se pode esquecer que são duas as
hipóteses de ação de inconstitucionalidade: a ação direta, ou
declaração em tese, e a d~claração por omissão. Conseq~entemente,

varia a legitimação ativa que, na última hipótese, não pode dei
xar de contemplar a pessoa do próprio prejudicado.

Voltamos a inserir as associações de âmbito naci2
nal para a proteção dos direitos coletivos, como atendimento de
um justo reclamo nacional.

Suprimiu-se a figura do Presidente da República
porque ele já tem a seu dispor o Procurador-Geral da República,

como preposto do Executivo.

"Art. 50 - são partes legi:timas para propor:

JUSTIFICAÇÃO

I - a ação de inconstitucionalidade em tese:

a) o Promotor-Geral da República;

b) o Governador de Estado;
c) as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mE

diante proposta de um quinto dos membros de cada Casa;

d) as Asembléias Legislativas, por decisão da maioria de seus

membros;
e) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

f) as entidades associativas de âmbito nacional, criadas ou

reconhecidas por lei e com mais de um'ano de funcionamen
to;

g) a direção nacional de Partido Poli:tico.

11 - a ação de inconstitucionalidade por omossão:

a) o Procurador-Geral da República, de ofi:cio ou a requeri
mento de qualquer cidadão;

b) as entidades associativas de âmbito nacional, criadas ou
reconhecidas por lei e com mais de um ano de funcionamen
to;

c) os Tribunais Superiores;
d) um terço de qualquer uma das Câmaras do Congresso Nacio

nal;

e) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
f) aquele que diretamente sofrer violação de direito, por

inércia do Poder Público.

_----------------TEXTO/JUSTlfICAÇÃO----------------.,

EMENDA 480426-7
~ NELSON JOBIM

_------~--- PLENAFllO!CONISSÃo/SUllCO"ISSÃO------ ---,

~ IV - COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E
l_ GARANTIAS D

LPARTIDO~

Pcr via da Émenda que ora submeto à douta consideração

dos Constituintes, empenho-me em que seja eliminado do Substitutivo
o seu art. 15. ~ que o preceito nele embutido, sem embargo dos elev~

dos propósitos que o inspiraram, nada acrescenta aos méritos do Sub~

titutivo, é casuístico, além de reviver o odioso instituto da prorr~

gação de mandatos, que sob nenhum" título, merece abrigo na nova Car
ta Magna.

Dar ao art. 43 a seguinte redação
Art. 43. Os Municípios com mais de 100.000 habitantes pod~

rão manter guarda muna.cLpaj , subordinada, na forma da le1. e§.

tadual à polícia do Estado.

JUSTIFICATIVA

As guardas munic~pais sob a autoridade do Prefe~to Municipal f~

cilmente transforma-se em guarda pretoriana.
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Senador Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

Comissão de

.0 Poder Executivo, dos cargos de Vice- Presidente da República,
lice-Governadores dos Estados e Vice-Prefeitos Municipais.

Essas figuras prestigiadas pela sua proximidade com
o poder; onerosas, pelo alto custo de sua remuneração; confliti

vas, pelos problemas que, não raro, representam para os titulares;
1ispensáveis porque sua existência só se justifica pela hipótese
da vacância eventual do cargo titular, podem ser eliminadas sem d.!!
no' e detrimento algum para o bom desempenho dos titulares que e
les secundam, com pomposa inutidade.

t de se ponderar, além disso, que as composições poli
ticas levam ã composição de chapas nas quais os titulares e seus
"vice" adotam posições ideológicas, por vezes, discrepantes, dete!:
minando, nos impedimentos fortuitos do titular, total distorsão da
vontade das urnas.

Para suprir essas vacâncias eventuais, a Constituição
Federal, as Constituições Estaduais e a Lei Orgânica dos Municípios.
respectivamente, adotarão as nOrmas cabíveis.

EMENDA 450432-1

r:;c---------- PI.ENAIIIIO/CQNIssÃa/.ulcOIlIS'io-------------,

mesma

do Sistema Eleitoral que per-Suprima-se o art. 52

JUSTIFICAÇÃO

mite o registro de candidatos a dois cargos eletivos na

circunscricão sendo um executivo e outro legislativo.

de provocar um certa perplexidade no eleitorado. Além disso, o

que ocorreria,se todos se julgassem imprescindíveis e postulassem

pqdemos dar ao luxo de abrir mão da experiência e do tirocínio

ãe políticos calejados, não procede. O Brasil tem adotado sempre

'a candidatura única sem que isto tenha acarretado sensíveis pre

juízos em nossa evolução política. O preceito que pretendemos e~

radicar consagra um privilêgio absolutamente injustificável além

Somos contra o instituto da dupla candidatura. O arg~

mento de que os nossos quadros partidários são pobres e não nos

r:;r.:---;--:-''-::--::----;- PLINjRIO/cOMISlio/IUICOMIBSÀo::---:--;-=--;--- ---,
Orqanizaçao_Eleitoral, Partidária e

,.,.,.---=::..:-=--==-=-=.-=-===-=---''-- AUTOR---------------,
, Senador Constituinte Jutahy Magalhães

Dê-se a seguinte redação ao item IV, art. 12:

JUS T I F I C A ç A O

venta dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em amoas as votações, o voto

No substitutivà, manteve-se a competência dos Estadoa, , por

meio das Assembléias Legislativas, para deflagar o processo de alteração à Lei

Maior, sob o argumento de que, unidades da "União indissolúvel" devem ser ouvidas

quando se modificam as regras que estabelecem as bases dessa União. Suprimiu-se, e.!:!,

tretanto, a participação dos Estados na aprovação da emenda. Nesse-casq para gua.!,

dar coerência, o resultado da votação, no Congresso Nacional, deve ser col~i;; se

paradamente porque, no Senado, está a representação das Unidades da Federação. O

"quorum" colhido em conjunto, sem distinguir as duas Casas só se justificaria se as

Assembléias tiverem voz na aprovação·(·ratifl:.~ão) da proposta de emenda.

Dê-se ao artigo 53 a seguinte redação:

Art. 53 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e

votada em Sessão do Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de no-

favorável de dois terços de cada Casa.

lo!! ~.I!E! .!õ.!Ü.! Q

Seria

Senador Constituinte JUTAHY MA~ALHAES

se candidatar, simultaneamente a dois cargos eletivos~

"IV - Ter~ direito a representação no Senado Federal 'ou
na Câmara dos Deputados o Partido que conseguir eleger ~eptesentan

tes em qualquer destas Casàs."

, um verdadeiro caos.

;..,.i'lE~.!.J,!.~~!-_----_---_TUTO/,lUSTlrlCAçlo------ --,

Emenda ao Substitutivo.

~,r---------- .LlN;,JlIO/cOMISllo/IUICOMlllio--------__-,

;:;:;::....:===-=-=-.....::..:::...::...=:::...:::....::::;...-- AUTOIII----------- -,

EMENDA 480433·

I'LEN""IOlC'õNrssiO/suICOlllISSÃO-----------] fJiA67W

,,'parágra fo único - Decretado o estado de sí

tio, o Presidente da República, em mensagem esp~

cial, no prazo de vinte e quatro horas, relatará ao
Congresso Nacional os motivos determinantes de sua
decisão,justificando as medidas decorrentes, e este
deliberará, por mai~ria absoluta, sobre o decreto
expedido para revogá-lo ou mantê-lo, podendo também,
nas mesmas condições, apreciar as providências do G~

verno que lhe chegarem no conhecimento e, quando ne
cessário, autorizar a prorrogação da medida".

dação:

JUSTIFICI.Il;1I0
Visa a Emenda somente a fixar o prazo de vinte e qu.!!

tro horas para a comunicação, ao Congresso Nacional, da decretação
das medidas excepcionais.

Senador Constituinte JUTAHY ~lAGALHÃES

tJ COMISSAO IV

Senador ~Constituinte JUTAHY MAGALHÃES

Elimine-se o § 39 do art. 59, suprima-se, no § 49 do
àrt. 59 a expressão: "!" do Vice-Presidente"; elimine-se o parágr.!!
fo único do art. 89; suprima·se no art. 16 o termo "Vice-Governa
dores" .

Entendemos que o maior galardão para um Partido é 'con

seguir eleger um representante para qualquer pas duas Casas do'ton
gresso Nacional, ultrapassanjo todas as diFiculdades qJe se lhe ante
põem. Fazer outro tipo de exigências que não a de alcançar o quocien

te eleitoral nos parece fictício e abusivo. Nada de mais justo que

assegurar ao Partido que venceu esta v~râade~ra corrida de obstáculos
o direito de se representar e de se organizar no-País.

Pela Emenda que ora submeto ao douto exame dessa Co

missão, estou propugnando a eliminação, do quadro de mandatários

~ '1.IH.1l10/COMlssio/IUICDIIlISSÃO------------,

COMISsAo DA ORGANIZAÇAo ELEITORAL, PARTIDÁRIA E G.DA C

~------_---- n:xTo/"uSTIFICAÇio----_-----------,

EMENDA 450431·3
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EMENDA 480437-2
DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

fIPTPUTIDOJ
r-==,."..,==------Pl.IENÁIlIO/CONtsSÃo/au.cOuISsio-----------

r:-r----------- TUYO! .IUSTIFICAÇã o --,
"",.... TeXTO/"UST1PlC..."ÃO-- ...,

Emenda modificativa ao art.ll do Substitutivo da Comissão da Organ!
zação Eleitoral, Partidária e Garantia das Institui~ões.

Dê-se ao art., 11 do Sistema Eleitoral que prescreve
que "Os Deputados Federais e Estaduais serão eleitos pelo sistema
distrital misto, majoritário e proporcional, na norma que a -lei es~

tabelecer" a seguinte redação, suprimindo-se seu parágrafo único:

Acresça-se ao Artigo 63 " Oficiais das Forças Armadas
e das Forças Policiais" , ficando , portanto o seguinte texto :

Artigo 63 - Constituém crimes de responsabilidade , p~

níveis com perda do mandato eleti~o ou da função pública • os pratic~

dos pelo Presidente da República • Ministros de Estado. Oficiais

das Forças Armadas e das Forças Policiais.

PUTA00 JO~O PAU O PIRES VASCONCELOS

= TlXTO/.tUSTIPICAÇÃO-----------------,

EMENDA 480438-1;;;-=====-....::==-.::==.....;;;.....--.uro.---------------,

JUSTIFICAÇÃO

"Art. II ,- Os Deputados Federais, Estaduais e os vere~

dores serão eleitos pelo sistema propord:ional".

""r- TEXTO'olUSTUllCAÇio-----------------,

"Dê-se nova redação ao Artigo 57:
Artigo 57 - Por meio de iniciativa popular , 5% (ci~

co por cento ) dos eleitores de um quinto das unrdades da Federação
podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria.

~O"T"'---'a9! 06/ 87.

F"UT'OO--
• PT• DEPUTADO JO~O PAULO PIRES'~~CONCELOS

EMENDA ,4S0439-9,

, Consideramos a volta ao sistema distrital um verdade!
ro retrocesso no quadro político brasileiro. Esta sistemática já foi
adotada nos primórdios do Império e da República até o advento " da
Revolução de 1930, com resultados os mais funesto~ era a célebre
eleição do "bico de pena". A volta a esta prática a pretexto de cem

bater o poder econômico é simplesmente a institucionalização do co
ronelismo e do clientelismo, além de propiciar ao poder econômico
uma área menor de atuação fazendo, destarte, crescer seu poderio.

Além deste aspecto, es~aga as minorias ideológicas e partidárias. Só
este aspecto é suficiente oara a não ado~ão de estrutura distrital
mista.

EMENDA SUPRESSIVA:

F"AftTIDO--:

eleitorais.

EMEND!t 480440-2- ••TO.-------...,
• DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

Suprima-se do Artigo 38 a frasé "ex.sluídos apenas aqu~

les que prestam o serviço militar obrigat6rio" • ficando o texto o
seguinte :

Artigo 38 - Os militares serão alistáveis • para fins

trPiPARTID03CJ
PMnB/SC

Dê-se ao art. 20 da Comissão da Orcran1zacão Eleitoral, Parti

dária e G~rantia das Instituicões a senuinte redação:

Art. 29 - são eleitores os brasile1ros que, ã data da eleicã
contem dezesseis anos ou ~ais, alistados na forma da lei.

r.lr---------------- n:xTO!.IUSTlf'ICAÇÃO' --,

m--g]'!:rr:rn\O':m:~~~~'t'!?1'''jfi,'f!'1ljYffl'l'j!,'i'.'OPART DA1UA E GARAN-
TIA DAS INSTITUIrOES '

EMENDA 480435-6
PJ CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN

Jl'S~I.FICA('Ãn

"" TlJtTO/"'USTI'ICAÇio-----------------,

EMENDA SUPRESSIVA:

f!l!T""""IOO--1
PT )

à defesa

" da lei

EMENDA SUPRESSIVA:

Suprima-se do texto do Artigo 34. a frase
e da ordem" _ Ficando • portanto o seguinte texto :

, Artigo 34 - As Forç~s Armadas destinam-se

da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais.

Suprima-se do art. 21 a frase final - ,,~'um Ministro

representante das F~rças Armadas , em rodízio atual" ficando, po~

tanto • o seguinte :
Artigo 21 _ O Conselho Constitucional • 6rgão de Con-

sultoria Política para assuntos referentes à ordem pública e à paz
social. é presidido pelo Presidente da República e dele participam
o Vice-Pr:sidente , os Presidentes do senado Federal e da Câmara dos

Deputados e o Ministro da Justiça.

~r----------------TlXTONUST.',CAÇÃO--------..:...--------,

,.,.,,.... ..t.t:NÂJIlIO/COlollssio'luaco"lsdo------------,

• a:J.IWb ()\ lIDI'ITZI'Çib EIEI1Ul!l- • PI'Rfll)luAE f1RlI'I1TA IJ\S~

:;,~~~~~-=~~~~~~ __ ••TO.'---------------,
• DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

~"UTIOOJ

DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCE

toral".

Suprimir o"Art. 39 do V- Substitutivo • Sistema Ele.!,

A incorpora~ão no prOCesso político do Brasil dos jovens de
16 anos é uma imposição defluente de sua própria moderniza~ão.

Com efeito, os meios de comunica~ão de massa, especialmente
a t~levisão, trouxeram aos jovens uma convivéncia diária com os acon
tecimentos político-soc1a1s, provocando seu precoce amadurecimento ~
para os fatos que dizem respeito aos destinos do País.

Deixá-los ã margem das decisões no concernente aos destinos
da pátria, seria um absurdo e um contra-senso. Este o sentido de nos
sa proposição.

= TUTO/olUSTI'ICAÇio-----------------,

r:;~=~::=''=''~:':=-'::::;':::''-:''''--••TO:'---------------,

1':1---------- 'UHAluotc:OIil.ssio/sUICOUISdo------------,

lD1I$1b ()\~ 8..EI"KRPL • F'!l'ITIDluA E f1RlI'I1TA IJ\S
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EMENDA SUPRESSIVA

Artigo 31 , Seção 111 e Artigo ~2.

Suprime-se do tpxto a seguinte frase

e acrescente-se "Defesa Nacional".

EMENDA 450446-1

~DA 450445-3tJ AUTCIII

DEPlITAOO 10ÃO pAI I! o PIRES VASCONCElOS

f:J Constituinte José Carlos sabóia

,.,.,,--' pt.uAlllo/cONISS;.O/SUBcoMlasio -,

r::-r-----l,}L"------------ TlXTO/olUSTI'ICAÇ;.O---- -,

..., P1.E..Allll0/COlilISS.o/suacOlllssAO -,

~.ArA--;;;}

'ou06J87,

EMENDA SUPRESSIVA:

Suprimia-se a frase final do Artigo 82 - "Quando ~e

municipios-~e·mais-de cem mil eleitores". Ficando , po~ 

seguinte :
Artigo 82 - O Prefeito será eleito até noy~nta dias

termo do mandato de seu antecessor , para mandato de qua

apJi~adas as regras do parágrafo 12. e 22• do art. '" ,

\
\
\

trata\ de
tanto ti

DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

Achamos que não há razão para fazer esta exceção.

JUSTIFICAÇM

antes do

tro anos

1':'1,;..-------------- TllTO/olUSTI'ICAÇio------------------,

ONDE COUBER:

AUTO.'--------------

JUSTIFICAÇIlO

Comissão da Dr Partidária e Garantia das Institui ões

Precisamos nos desapegar da tradição norte-americana que possue realidade
totalmente diversa da nossa e o controle da constituciónalidade necessi

ta de tribunal especial.

Avançar, inserindo no novo texto o Tribunal Constitucional e garantir a
letra constitucional.

O Art • .51 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art • .51 Não tem efeito retroativo a sentença do Tribunal "que
declara a inconstitucionalidade de uma norma, no todo ou em
parte.

Dê-se a seguinte redação ao Art. 49:

Art. 49 - Compete ao Tribunal Canstitucio'1al:
I - declarar, mediante provocação:

a) a inconstitucionalidade , total ou parcial, incidental ou em tese, de
leis ou normas com força de lei;

b) a inconstitucionalidade por omissão;
c) a inconstitucionalidade orgânica ou formal de tratados, convenções e
atos internacionais;

11 - processar e julgar originariamente:
a) os conflitos de atribuição entre os poderes do Estado, daqueles entre
o Estado e os municipios e entre os próprios municipios;
b) nos crimes políticos, o Presidente e o Vice-Presidente da República,
os Ministros, o Procurador-Geral da República e os membros do Congresso
Nacional;

III - julgar, em grau de 'recurso, as decisões dos tribunais que:
a) recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconst!
tucionalidade;

b) apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante

. o processo;
IV' - nos demais casos previstos nesta constituição.
São partes legítimas para propor:
a) a ação de inconstitucionalidade em tese:

- o Presidente da República, o Procurador- Geral da República, o Presi
dente do Senado da República, o Defensor do Povo;

- por sessenta deputados, por vinte e cinco senadores, ~ quinto das A8
sembléias Legislativas e o Conselho da OAB;

b) a ação de inconstitucionalidade por omissão:

- o Presidente da República, Executivas Nacionais dos partidos politicos,
sessenta deputados, vinte e cinco senadores e cinco mil cidadãos;
c) a inconstitucionalidade incidental ( provocada pela parte. interessada).

r:-r--------- 'Lf.NÃIIIIO/c:Ololllsio/luacOllllllsÃO-----------,

EMENDA 450447-0
l: DE? JOSÉ CARLOS SABóIA

r::-r-
T

I: XTO/ 4USTl ' IC&QÃO --,

Artigo. • Toda vez que o Presidente da República,
Mi~istros de Estad~ elou qualquer autoridade usar cadeia nacional
~e rádio e televisão , para fazer pronunciampnto à Nação ,seja de

caráter politico , comemorativo ou administrativo , a oposição dis

porá de igual tempo , logo em seguida para contestar a palavra ofi
cial elou explicitar sua posição.

1 - Por oposição entende-se o partido que tenha adotado aquela

.postura mediante convenção nacional.

n··- Se majs de um partido tiver adotado a postura de oposição , medi
.ante convenção nacional , o tempo destinado à fala da oposição será di vididll i 
-gualmente entre os mesmos.

III - O tempo poderá ser usado por um só partido , caso haja cessão
·mediante autorizaçllo do presJdente da Comissão Executiva Nacional (los partidos

cedentes,
JUSTIF1CAÇ/lO
Pór hoje , preten~o que os Constituintes atentem para est

monstruosidade : pelQ r~ºime atual , herdado dos governos militares

o Presidente da República, Ministros de Estado e outras autorida 
des , no ãm~ito estadual , usam e abusam do direito de felar por uma
cadeia nacionaJ de rá~io e televisão num verdadeiro exercício do mo

nooóJfo da fala. ConsJdero tal procedJmento indigno de uma nação c!

vilizada. Eis porque tomo a Jiberdade de apresentar esta emenda
que deverá ser inscrita no lugar próprio da futura Constituição da

Replíhl1ca.

DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

EMENDA SUPRESSIVA:

Suprima-se no § 12 as palavras "Alistáveis" , fican

do , portanto , o texto da seguin~e forma :
§ 12 - São elegiveis os militares que tenham mais

de dez anos de serviço, desde que espontaneamente· afastados da

atividade} e os militares de mais de dez anos de serviço ativo
agregados por ordem da autoridade .superior ao ~e candidatarem. Ne~

se caso ~'se eleitos, passam, automaticamente, para a inatividade

quando diplomados.

EMEf.ff5A 450444·5

E/'t1ENDA 450443-7' AUTO.--------,
• DEPUTADO JO~O PAULO PIRES VASCONCELOS

~,- nxTo/o1USTI'ICAÇio-------------..,.-----,

m--------------- TlXTO/.luST1'IC1Çio------ -,

W PUN.."IO/C:OMIUiol."'COIiIIUÃO

.i: lD1IS9lJ CE~ a.EITCR'l ,~ E~ 0\ JN)TT1'J!gJ:s



W - Comissão daOrganização Eleitoral. Partidária e Garantias dasInstituições • 091

"'UTOIt---------------

~O'''----,
Comissão da Or • Eleitoral Partidária e Garantia das Institui õe~06JBU

EMENDA 450450-0
tJ OEP. JOS~ CARLOS SABóIA

r;-r---------- PL.tN.luo/CO...ISS.iol.u.cO.U$$.io------""7"---~

r;-r T!:XTO/.lU$TlfIC.ÇÃO----------------~

JUSTIFICAÇi\O:
Precisamos nos desapegar da tradição Norte Americana

que possue realidade totalmente diferente da nossa e controle da
constitucionalidade necessita de tribunal especial . Avançar,
inserindo no novo texto '0 Tribunal Constitucional é necessidade de

dotar nosso País deste verdadeiro Guardião da Constituição.

AUTOtl---------------,

Cpnstituinte José Carlos Sabóia

1':'1,---------- .UN.'''O/COlllSdo/IU.COMlasão-----------,

Comissão da org. eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições

1':'1 TUTO/.lUSTI'ICAÇÃO-----------------,

o Art. 48 passa a vigorar com a seg~inte redação:

Art. 48-0 Tribunal Constitucional, com sede na Capital da União e jurisdiçllo em
todo o território nacional é comoosto por dezesseis ministros, nomeados
pelo Presidente da República, sendo seis designados pelo Congresso Na
cional, quatro pelo Conselho Nacional da Magistratura, três pela Orcem
dos Advogados do Brasil e três pelo Poder Executivo.
Os Ministros designadoTpelo Ccnselho Nacional da t1agistratura e os in
dicados pela Ordem dos' Advogados do Brasil serão obrigatoriamente escE.
lhidos dentre juízes dos restantes tribunais e,os demais, dentre juri.!

tas de reconhecida competência, com mais de qui nze ancs de exercicio
profissional, provada I?rática democrática e em defesa dos direitos hu

manos.
Os mem':lros do Tribunal Constitucional serão designf!9os por um perío

do de oito anos, sem direito à recondução, limitada a idade para o

investidura em sessenta anos.
A renovação dos mambros do Tribunal ConstItuci onal rar-se-é por meta

des, a cada quatro an04.
O Presidente do Tribunal Constitucional é eleito, dentre seus membros,

por um periodo de dois anos;

Inclua-se o art. 52.
Art. 52 As decisões do Tribunal Constitucional são irrecorrívéls.

JUSTIFICAçilO:
Precisamos nos desapegar da tradição norte-americana

que possue realidade totalmente diferente da nossa e o controle da

constitucionalidade necessita de tribunal especial. Avançar, inserindo
no novo texto o Tribunal Constitucional é necessidade de dotar nosso
País deste verdadeiro Guardião da Constituição.

EMENDA 450451·8
tJ DEPUTADO ANTONIO SALIM CURIATI

,..,.,,- PL~NARIOICoJJISSÃolsU8CO""SSÃO'----------___,

COMISSAO DA ORGANIZAÇAO EI(J:TORAL PARTI01\RIA E GARANTIA DAS INST;

=,- TEXTO/.lUSTlf'ICAÇio,------------------,

Inclua-se como art. 20 e seguinte no substitutivo da Comissão IV o que se
segue

Art. -1\ data da promulgação desta Constitui-
ção ficarão extintos os atuais Partidos Políticos.

Art. -De conformidade com os novos princípj~s:

constitucionais regedores da criação e atuação dos partidos, será
elaborada a nova Lei Orgânica dos Partidos Políticos.

JUSTIFICAtiVA

A condição de membro do Tribunal Constitucional é incompatível com o
exercício de mandato representativo, cargos pú!)l!cos, função de diré
ção de partIdos políticos, sindicatos, associações e empregos nesses

mesmos orgãos, bem com o de qualquer dessas funções até quatro' anos

antes da ;escolha.

JUSTIFICAÇAO

Precisamos nos desapegar da tradição norte-americana que possue realidade
totalmente diferente da nossa e o controle da constitucionalidade nece.!

sita de tribunal especial. Avançar, inserindo no novo texto o Tribunal
Constitucional é necessidade de dotar nosso país deste verdadeiro gua,!.
dião da Constituíção,

A próxima Constituição fixará um novo sistem& de go

verno, baseado nas diretrizes que irá traçar.
Para a criação e sistematização de funcionamento dos

Partidos Políticos, também, novas orientações serão estruturadas,acE.

lhendo a tendência para formação de agremiações partidárias fortes,

com ideá rios definidos.
O quadro partidário atual é constituído de grupos de

inclinações políticas d~vergentes, e por vezes até conflitantes.
p_e que necessitamos é de partidos sólidos, que congr~

guem em suas fileiras elementos que comunguem os mesmos ideias e de
fendam os mesmos princípios e programas.

Daí a urgência de novos partid~, com organizªção ade
quada, para que melhor correspondam às suas exigências legítimas, co~

rente com o ·sistema de governo estabelecido.

MAURICIO FRUET

EMENDA 450449·6
tJ OEP; JOS~ CARLOS SABóIA

'L[NA"lO/COlollssiO/'U.COMlssio ~DArA---,

Comissão da Org. Eleitoral, Partidáría e Garantia das· Institui õetooJ 06Ja1 J
r;-r---------------- TI:XTO/.IUSTl'ICAÇÃO'-------------------,

O art. 50 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 50-Quando a Corte declara a ilegitimidade constitucional de uma

nova norma legal ou de um ato com força de lei, a norma deixa de ter
eficácia a partir do dia imediato à publicação da decissão. -

EMENDA 450452-6

f:
~ P1.IEN"AIO/COJ,jIS:iÃO/SU8COM13$ÃO

~issão ~a Organiza cão Eleitoral. Partido e Garantia
das Instituições

Sugere-se a supressão do Inciso

IV, do Art. 40.

JUS T I F I C A ç A O
JUSTIFICAÇílO:

Precisamos nos desapegar da tradição norte-americana que
p~ssue realidade totalmente di ferente da nossa e o controle da constj,

tucional!dade necessita de tribunal especial. Avançar, inserindo no
novo texto o Tribunal Constitucional é necessidade de dotar nosso país
deste verdadeiro Guardião da Constituição.

As atividades e a própria forma

ção profissional da Polícia Federal não a aproximam do traba

lho artístico e cultural, não cabendo, portanto, ao órgão qua.!.

quer vinculação com as diversões públicas. As questões cult~

rais devem ser tratadas pelos seus organismos específicos, no
caso, por um Conselho de ~tica. integrado por representantes
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~---------------TItXTo/"USTI'IC ..çio----------------.

~---------,.L[NÁ'uo/cOlillS!lio/.u.CO..lssio----------,

da sociedade civil organizada. Esse Conselho deverá informar
e esclarecer o público quanto a natureza, o conteúdo e a pr.9.
priedade da faixa etária no que se refere aos espetáculos de
diversões e, de classificação por faixa etária e horário no
concernente aos programas das empresas de telecomunicações.

EMENDA 480455.-1
[JDEPUTADO JORGE HAGE

AUTOlt-------------- p'AltmUJ/i3AJ
~PMDBJBA

Justi fica-se, portanto, a suprlJ2.
são aqui sugerida, quando o Conselho de ~tica proposto, prete~

de-se, deverá estar vinculado ao Ministério da Cultura.
Substitua-se no Art. 22 , a expressão "dezoito anos"

por "dezesseis anos".

JUSTIFICATIVA

i:MENDA~C 4S0453-4~

tbEPUTADD JORGE HAGE
AUlOIll-------------- fTP""ItTID0BA"l'?MDB/BA

O jovem aos 16 anos dispõe de dicernimento e info~

mação plenamente suficiente para o exercício do direito de voto. A
condição de eleitor contribui para o sentimento de participação 1 in
tegração e responsabilidade"como cidadão.

r:-r--------------- TIEXTO! olUST lf IC..çlo------c:------------....,

, Inclua-se onde couber o seguinte Artigo:
Art. A lei criminal estabelecerá penalidades ri9.9.

rosoas para os que utilizarem o poder econômico para influenciar o
processo eleitoral, impedindo-o de aferir com fide~idade e isenção a
vontade popular.

EMENDA 480456-9
[JDEPUTADO JORGE HAGE

~ 'LEN""lO/cOlllsSÂo/luacolllllllo-----------,

ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PART. E GAR. DAS INSTITUIÇOES
= TEkTO/olUSTI'ICAOio .,

Suprima-se o § 32 do Art. 62

§ 12 - Será criado um organismo de Controle do po
der economico sobre o processo eleitoral, integrado por representan
tes do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Poder Executivo ,
que gozarão das mesmas garantias dos membros dos Tribunais Superiores;

§ 22 - O Órgão referido neste artido disporá de r!
cursos e autonomia financeira adequados ao seu pleno funcionamento.

JUSTIFCATIVA

As eleiçõys devem refletir claramente a vontade do
povo brasileiro, e, portanto, pode e deve ser coibido qualquer tipo
de interferência econômica sobre o processo eleitoral

JUSTIFICATIVA

A figura de Vice-Presidente está definitamente as
sociada às grandes crises institucionais do País. Resultando sempre
de composições entre forças antagônicas, pelos caminhos das alianças
eleitorais, as "chapas" compostas de Presidente e Vice constituem a
garantia da crise ou do seu agravamento. Quem é eleito "em virtude'
da eleição" de outro candidato, a rigor não é eleito no sentido mais
puro do termo. Não é "escolhido". Não tem o indispensável respaldo'
da vontade popular. Principalmente se vamos para um regime Parlamen
tarista, não se justifica manter a figura do Vice. A substituição e
ventual far-se-á pelo Presidente da Câmara, Senado, etc., e a defi

nitiva, por nova eleição.

r:-r---------------TUTO/.luSTIFICAÇio----------------.

AUTOIt--------------

=- n;xTo/..tuSTIPICAÇio----------------,

EMENDA 480457·7
t:DEPUTADO JORGE HAGE

AUTOR--------------~DÁ4SD454~
DEPUTADO JORGE HAGE

Redija-se assim o Art. 11, suprimindo-se o seu Pa
rágrafo Único:

Suprima-se o Parágrafo Único do Artigo 82

" Art. 11 - Os Deputados Federais e Estaduais e os
Vereadores serão eleitos pelo Sistema Proporcional, na forma que a
lei estabelecer.

JUSTIFICATIVA

A mesma da Emenda ao § 32 do Artigo 62.
-

JUSTIFICATIVA

p"""TI001'BA]~PMDBJBA

EMENDN 45()jt58-S
tJDEPUTAOO JORGE HAGE

A mesma da Emenda ao § 32 do Artigo 62.

JUSTIFICATIVA

Suprima-se o Parágrafo Único do Art. 72.

= TEJlToJ"USTl'ICAÇÃO-----------------,

tbA ORGANIZAÇAO ELEI~LÓR~~:O"'~.~~~":.o~··~AR. DAS INSTITUIÇOES 1 F/A'Ó6fY7j

dos males de tu
das cúpulas par->
"listas de candl

o Sistema Distrital padece de incovenientes ainda
mais graves que os do Sistema Proporcional. Ele exacerba ( ao inves
reduzir) a capacidade de influência do Poder Economico ou do abuso
da funçao publica, podendo chegar ao esmagamento dos eventua~~opo

nentes no restrito ambito distrital. Ele deforma a verdadeira r~pre

sentação da populaçpo. Ele tende a apequenar à atividade política,
reduzindo-a a uma mera procuradoria de assuntos paroquiais. Ele ell
mina a visão e a dimensão nacionais das questões.

O Sistema Misto, além de padecer
do aquilo "misto ", tende a estabelecer a ditadura
tidárias na definiçaõ e no ordenamento das famosas
datas'" .
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= TtxTO/JUSTlflC.lçio -,

I
I '

zante, controladora de mandatos e canal de ligação permanente entre eSferas;je
decisão e o conjunto da população.

Parece óbvio que somente a ~m tipo de institui
ão ser~a lícitô restringir a participação,de 'umci~ partido: um

um outro partido. Só. um partido pode exigir um compro~isso ideológico
exclusi~o ~u uma única l{nh~ pol~tica. Mesmo assim, com as inevitáveis
variações que se restringem nos partidos modernos e democráticos onde
se admitem até a existência formal de correntes internas expressando
dif~rentes concepções.

E por todos os motivos ninguém de bom senso e con
Yicções democráticas nesta sofrida nação, deseja q~e as Forças Armadas
constituam-se em partido.

Sem pretender aprofundar aqui a discu~são sobre o
papel das Forças Armadas a partir do golpe militar de 196'" um regi~

tro, no 'entanto, há de ser: feito: os militares não administraram este
País apenas em nome de se~~ interesses c para si próprios. A força a~
mada é sempre úma extensão de uma hegemonia política que r-m nosso caso
localiza-se nos núcleos de poder do grande capit~l monopolista, do c~

pital fina~ceiro, do latifúndios, do capital interndcional e de est~

mentos da alta classe média e da burguesia que forneceram os quadros
para uma tecnologia moderna e anti-socialmente eficaz.

Se por um lado é forçoso reconhecer que o princí
pio da hierarquia foi utilizado para uma espécie de adestramento poli
tico e ideológico,fundado na concepção da segurança nacional, bem como
para uma certa "reserva de mercado" do pen~amento estratégico desta N~

ção, por outro lado não podemos cair na armadilha de. uma falsa dicot~

mia e~tre ~poder civil" e "poder militar".
Não se pode cair numa armadilha mais perigosa, por

que envolta numa linguagem esquerdista e civili~ta que é àj de a~pliar

as limitações militares proibindo-os até de se pronunciarem politic~

menle. Se é verdade que os famosos "pronunciamentos" tem uma nefasta
tradiçã~ nas incipientes democracias latino-americanas, é verdade ta~

bém que ele? só ~contecem nas referidas democracia~. Enquanto elas d~

rarem dur ante- as di~aduras os militares reacionários e golpistas ,não
falaram enquanto tal, até porque tem os ditadores-presidentes, mini~

tro$ e os tecnocratas que sob controle falam por eles. Tanto quanto a~

bos falam pelos interesses econômicos que o representdm.
A nós parece qua atitude mais consequente não é t~

par o sol com uma peneira mas sim usar um eficiente filtro solar.
Se ao invés de pronunciamentos militares pudermos

contar com a opinião política de cidadãos privlleegiados do ponto de
vista de sua formação profissional, enquanto cidadãos no pleno exercí
cio dos seus direitos; se ao invés de pronunciamentos ameaçadores e
arrogantés, as vezes formalmente punidos constatarmos a diversidade
de concepções comprometidas, no entanto com'a democracia; se ao ~nvés

do deformante corporativismo baseado numa única matriz de pensamento
registrarmos a universdlidade de pensamento sobre um Brasil politic~

mente adulto, creio que estaremos nos aproximando da desejada estabill
dade democráti~a. •

E mais: se o pl~rarismo político e apartidário era
usado inclusive como argumento para negar registr~s aos partidos c~

munistas sob a alegação de que nos países socialistas não existia ~ste

pluralismo - porque reservamos as dificuldades de uma convivência pl~ ,
ral apenas'ao mundo civil?

Porque cidadãos civis sociais-democratas, democr~

tas-cristâos, socialistas, comunistas; conservadores, progressistas ,e
cidaddos militares apenas militares? Ou anti alguma coisà1, anti com.!!

nistas de preferência?
A unidade' e a hierarquia das Forças Armadas

são elementos indispensáveis no que se refere à sua funçcio con~

titucional e ao seu funcionamento profissional baseado num co~

preensivelmente rígido esquema disciplinar.

Estender, no entanto, esta unidade funcional
e esta hierarquia à política fo~jando uma homogeneid~de de pens~

menta imposta pelà disciplina significa na verdade construir um
monstruoso partido anti-democráti~o.

Oat nossa emenda possibilitando à NbÇ&O que
seus militares sejam ~idadãos comuns com os mesmos deveres e di
reito~ de todos os outros ~idadãos. E a intenção é absolutamente
transparente: integrar os cidadãos militares no pluralismo dem~

crático que estamos lutando para implantar de maneira definitl

a o,!!

ficam

~O'T'~
~ 06/87

FORÇAS ARMADAS

'~m tempo de paz, sujeito; porém,

AUTOII--------------

PARTIDÁRIA E GARANTIAS DAS INSTITUI ÕES

Seção IV

-~t. 35 - Acrescente-se:

~ 2Q - As mulheres e os eclesiásticos

~ I'L~H..II;IO/ço...ISsio/suacOlllssio _,

~ros encargos que a lei atribuir, rese~

'Vado o direito de integrarem prorissi~

<nalmente as Forças Armadas sem nenhuma

~estrição à carreira.

JUSTIFICAH_y'A

~sentos dos serviço militar obrigatório

Proteção de uma casta ou odiosa discriminação
~~ntra os cidadãos militares? Esta é a indagação que pode ser fôrm.!!
l~(,a ante as limitações constituciQnais atualmente vigentes em rel~

çr.r t elegibilidade dos militares e, principalmente, à sua particip~

,J n~s partidos políticos. Observa-se, inclusive, a dispensa do te~

p~ ~e filiação partidária para que o militar inscreva-se como candi
dato.

Privilégio para um cidadão especial? Não. Limitação co~

ereta ou insinuada à cidadania no que se refere ao aspécto mais importante da ati
vidade política que é a militância partidária, cotidiana, formuladora, democratj,

parágrafo único: SUPRIMA-SE

,f:MENDA ADITIVA

Ao Anteprojeto dá Subcomissão de Defesa do Est~

do, da Sociedade e de sua Segurança.

Art. 17: Os militares serão alistáveis para fins
~leitora~xcluídOS apenas aqueles que prestam serviço militar
obrigatório ..

Vice-Presidente".

EMENDA SUPRESSIVA

A mesma da Emenda ao § 3º do Artigo 6º.

JUSTIFICAIVA

Suprima-se no § 4º do Art. 6º a expressão "e do .

EMENDA 450461-5
tJDEPUTADO DOMINGOS LEONELLI

, A ORGANIZAÇAO ELEITORAL, PART. E GAR. DAS INSTITUIÇOES
r:-r--------- PLENÁ"IO/CONlssio/sUICOIlI',io----------..,

= TEXTO/.lUSTlf'ICAÇÃO------------------,

EMENDA 450460-7 .UTOO--------
(lOEPUTADO OOMINGOS LEONELLI I tJ"PM;~7~u

PLE .... 'UO/CO ... SSÁO/SU.CO... 'lSio----------
1

r
9

/0"6'-----'/
P'!íÃ ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIlliiiUA E GARANTIAS DAS INSTITUIÇÕES . ~ L 87J

EMENDA 450459-3
(JDEPUTADD JORGE HAGE
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1":'1,----------------TUTO/.UITIPtCAÇio,--------------~-__,

va no Brasil. A democr9cia é.o único. compromisso que se põde co
brar compulsório' ponto de união entre os militares, enlre. o~ ci
vis e entre os militares e civis.

NO,~nteprojeto da Organ~zação Eleitoral, Parti
dária e Garantia das Institu~çõe~ ~uprima-se'.

O Art. 209 é seus parágrafos.

EMENDA' 450464-0
(!J MÂRIO ~AIA .-

liJ IV cosrssxo DA ORGAN'i'ZAC1õ~/ÊLEi'T~RAL PAR'I;IDJiRIA
~ E GARANTIAS DAS INSTITUI COES_
1":'1----------------TEXTO/tlUSTIFICAÇio-------- -'- -,

MAIA-SElJADOR Mt\BIO

EMENDA 450462·3
(!J

No Anteprojeto de Organização Ele~tora~Partidária~~

Garantias das Institu~ções,
JUSTIFICACÃO

Das Bjsposições TransitQriáS.
Substitua-se o art. 18 pelo seguinte:

Art. 18 - Mandato do atual Prêsidente da RépúDlica teE
m~nará em trin~a e um de dezembro de 1988.

Na forma como se apresen~a o Estado de Defesa
poderá servir para o cerceamento das liberdades, alêm na exace~

bação do poder da autor~dade constituída.

JUS~IFICACÃQ

O texto const~tucionalvigente fixa o prazD de ceato'e

vinte dias entre as eie~ções presidenciais e o térm~no do
mandato de Presidente ~.Vice Presidente da República ..Assiro.,
eleitos a 15 d~ novembro, s9mente a 15 de março são'empossados

os novos mandatários.

As Const~tuições Estaduais acompanham a constituição

Federal na matéria, e estabelecem prazos idênticos para~lei

ção e posse dos Governadores e V1ce-Governadores, Prefeitos e
Vice-Prefei~os.

EMENDA 450465·8
(!J SEANDOR~o M'lIA

..",c----~-----------TUTOJ.IU'TIPlCAÇio----------------__,

NO CAPíTULO: Das Disposições Transitórias,

supl;.ima'-se os artigos 15 e 16.-'

MARIO MAIA

A prática tem apontado dois. significativos incoven1en

tes nesse longo intervalo entre eleição e posse; o gradativo
estabeleéimento de Dmill adroin~stração paralela e, especialmen

te nos Estados e municípios, a manipulação muitas vezes irre~

ponsável de recursos orçamentários anuais, pelo governante que

se afasta.
Nesse contexto, e a fim de por cobro à prát1ca de ter

ra arrasada, em termos de recursos or~~ários, impõe-se
a reforma sugerida, que sem uúvida.ass~gurarã á ~ntegrida- •
na do orçamento-para à p~imeiro ano de ma~ato.do novo'go

vernante.

.EMENDA 450466~

tJ

~--------- __-----Tl!:XTO/,Ju$T1FIC...çio----------------,

No anteprojeto da Organização Eleitoral. Partldãria
e garantia das Instltuições.

Incluft-se o seguinte artigo:

- Art. A escolha dos candidaTIís a cargos eletivos
dos Municl pi os, Estados e Territõri os., Federai 5 -far-se~ã~ 's:,mpre
por -votação prev1a dr r e t a e secreta dos filiados de cada parti
do polítiCO, em convenções convocadas pelas respectivas com{s
sões executivas dos diretiírios municipais, ·regionais. e - nacio
nais, com assistência e na conf~rmidade das instruções'da ju~

tiça eleitoral.

dária e

No Anteprojeto da

Garant~a das Instituições
Supr~!"a-se o:

Art. 21.-

JUSTIFICAC"ÃO

Organização Eleitoral, Parti-

Atualmente, a escolha dos candidatos a cargo, eletivos
ê pr r va t t va dos diretõnos mu nt cr pa i s , regionais e. nacionais

_______ -'-- com destinações des cab r das e prejudiciais ao aperfeiçoamento do

_____----- regime democrãtlCO.

Desnecessária. a cr~aç'ão <1e um "Conselho Consti
tucional" para aasurrcos referentes ã ordem pública é à 'Paz so

cial pois tal "Consultor~a política" composta pelos'õcupantes dos

cinco cargos alí previstos, é' cotid~anamente des~mpenhadai~nde

pendentemente de prece~to constituc~onal.

No Anteprojeto da Organização -Eleitoral, Partidá

riª e Garant~a das Inst1tuições_

Substitua-se o seguinte:

seção III'
Da Defesa Nac~onal·

Art. 31 - Fica criado o Conselho de Defesa Nacio

nal, destinado ã assessor~a â~reta do Pres~dente da República nos
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assuntos relac10nados com a Defesa Nacional, presidido-pelo Pre

sidente da República, secretariado pelo Ministro da Defe~a e ln

tegrado por todos os Ministros ae Estado e pelos Presidentes do

Senado Federa~, Câmara dos Deputados e!Supremo'Tribunal Federal.

Parágrafo (Tnlco - A lei regulará a sua organlza

ção, competência e funCl0namento.

Art. 32 --Ficam crladas no ãmbito da Presidêncla

da República as Secretarias Milltar e de Informações.

tas, arbitragem e outros me10S pacíficos, com a cooperação dos

organismos lnternacl0nais de que o Brasil participe" (caput).

Esses dJ.spositivos crista1J.z~ e refletem o4 e s p í 

ri to pacifista do-povo b r asa Leã xo , que mantém.. as suas Forç~s-Arma-

das unJ.camente como mel.OS de defesa contra eventuais agressões.

As dl.ficuld~des financeiras que o país atravessa

aconselham a que concentre os seus recursos no desenvolvl.mento de

sua enorme potencialidade econômica; que, muito ma~s que aparatoê

béllcos, lhe garantirlam a possibl1idade de defesa mais eficaz do

seu vasto terrltôrio.

'EMENDA 450468·2
tJ ~R:r0 -MAIA

-:-:-,-----::---- PLEHÂ"10/coWI"do/suacOlll~in-

~IV Cn~ISS~O OA O~GANIZAt~O ELEITORAL PA~TIOÃP.IA
~ E GA~ANTIAS DAS INSTÍTUIÇOES -;
r;-r----------------TuTotolusTIFICACio-----------------,

EMENDA 450470-4
tJ W'RIO MAIA

r.J---------------- T 2:XTO/ ,lUSTIFICAÇÃO- - - - - - - - - - - - -,

I-'ÁRIO MAIA

No Anteprojeto de Organização Eleltoral, Partl

dária e Garantla das 'Instituiçõ~s,

.Seção IV - Das Forças' Armadas,

Substitua-se o segulnte:

"Art. 33 - As Forças Armadas, dependentes do Mi

nistêrio da Defesa, são encarregadas da Defesa Nacional e integra

das pela Marlnha, Exército e Aeronáutica.

PBrágrafo Onlco - O ~lnlstérlo d~ Defesa exerce

rá o controle das F()rças Armadas, na forma que determinar a lel."

No A~teproJeto da Organlzação Eleltoral, Partldá

ria e Garantia das Instituições suprima-se a palavra
"obrl.gatôrl.o" do Art. 38 .

EMENDA 450471-2
tJ

CO"1ISSÃODAO;;GAN°ÍZAÇ~°6'"ELEiiTORAL ,PARTID1iRIA 10-~7~~J
E GARANTIAS DAS I~STITUICOES ~ ~

"Art. 35 - o Servico 1'Ailitar será~voluntárioquan

do em tempo de paz.

§ 19 - Homens e mulheres poderão ser convocados

dlante de deflagração de Guerra ou para pertencer a organizações

de defesa civii.
§ 29 - A 1~1 dlscipllnará as particularidades

1nerentes à matéria. 11

= TEXTO/,lUSTlflCAÇÃO-----------------,

No Anteprojeto da organlzação Eleltoral, ~artidá

ria e Garantia das InstJ.tui~ões, Seção v, art. 40, suprl.ma-se o

item IV - da classificação e controle de diversões públicas.

No art. 41 - substltua-se a palavra ~xército pela

Ml.nJ.stérJ.o da Defesa.
No art. 45 - exclua-se no lnclSO II "O Estado de

Defesa".

oauSSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTI
r:-r---------- ~Lt.....lNO/e:o"lssio/&u.COIU"lo-----,-----.......,

,l,UTOII--------------

Consti tuinte VIVI\llJO BARBOSA

EMENDA 450472-1 '
PJ

;-:----::--- ~1..1:,....lllo/Co,.I""io/suaco..lssio------__=_--
~IY CO~ISS~O DA ORGANIZAr~r ELEITORAL ~ARTID~~IA D-
L.....: E GA?,ANTIAS DAS !NSTITUICl1ES '-.;

EMENDA 450469·1
tJ I-'J\.RIO MAIA

r=---------------_Tr:XTO/olUSTlfICAÇio -,

NO Anteprojeto de OrgRnlzacão Eleitoral, Partidá

r i.a e ~arantia das Instituições" 'substitua-se o seguinte:

"Art. 34 As Forç-a(" Armadas, essenciais ã execu-

ção da Segurança Nacional, destinarr. e e~luslvamente a defesa e

garantla da politica e segurança ex.erna.

Parágrafo 19 - Compete ao Presidente da República,

ao Presldente do Senado Federal, ao Presldente da Câmara dos Depu

tados, ao Pres1dente_do Supremo Tribunal Federal ~ ao Ministrá da

Defesa, sbb a presidência do primeiro, a dlreção da bolitlca es~

gurança externa.

Parágrafo Z9 - Compete ao Presidente da República,

assessorado pelo Mlnistro da Defesa, a escolha dos Comandantes-Che

fes das Forças Armadas.
Parágrafo 39 - Flca facultado .ao Poder Executlvo

convocar em tempos de paz os jovens de ldade superlor a 16 anos

para prestação ,de serviços clvis, pelo prazo de até 18 meses, prl0

ritariamente em atlvidades voltadas para implemeptação de projetos

de desenvolvJ.mento· r_egl.onal, conforme a Lea deterl1l1.nar. n

Parágrafo 49 - A UnJ.ão destinará, anual~ente, para

despesas militares, O máximo de três inteiros por cento de sua ar

recadação tributária.

TEXTO/,lUST'FICAl;ÃC----------------,

EMENDA AO PARECER DO RELATOR

Dê-se aos artigos 39,40,41 e 42.

Art. 39 - A segurança pública e a ordem interna serão as-

seguradas aos c~adãos e à nação através da Guarda Republlcana

da Polícla Federal e das Políclas Estaduals,

Art. 40 - A Guarda Republlcana, ln~tltulÇão permanente e

regular, organIzada com base na hIerarqula, dISCIplIna e Ir.

vestIàura mIlItares, sob a autoridade do PresIdente da Repú-

bllca terá suas atrIbuições e organização defInIdas em leI.

Art. 41 - A Polícla Federal exerce as atlvldades de Poli

Cla Juqlclarla relaCIonadas cow os delItos de competêncIa da

JustIça Federal, é aUXIlIar do JudICIárIo e do Ml~istérlo Pg

blICO.

Art. 42 - Em caso de guerra externa ou de Estado de SltlO

as r n s t ím i ç óe s r e f e r i da e no a r t i qo 39 poderão ser convocadas

JUSTIFlCACÃO

O art. 79 da atual constituição veda a guerra de

conquista (parágrafo únlco), acolhido o prlnciplo de qu~ "os con

flitos lnternaClonalS deverão ser resolvidos por negoclações dlre-

~ara serVlr sob o comando das Forças Armadas.

Art. 43 - Aos Estados compete edltar lelS de organização

de suas políCIas.

§ único - Lei estadual poderá permitir a organizaçã~ de guar-



Senadores, 05 Ministros ~e Estado
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das munlclpais p3ra a vigilâ~cia de p~édios pú~licos, P3rques ,

jardins, praças e outros bens pertencentes ao patrimônio públi

co.

Presidente, 05 Deputados e

e dos Tribunais Superiores

da República;

de Justiça e o Procurador Geral

JUS T I F I C A T I V A

Não é proprio a matéria Constitucional definIr concei-

tos.Daí o artigo 39 merecer nova redação

A emenda prevê, também que aos Estados compete legi~

lar e definir as atribu~çõesde suas polícias.

É necessário, também, criar-se uma Guarda Republicana

b) os litígios entre os Estados estrangeiros ou ~organi~

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, dc

Cosnelho Nacional da Magistratura, do Tribunal de Contas da

União, ou de seus presidentes e do Procurador-Geral da Repú

blica;

das ~ões da ordem interna em todo o Território Nacional, onde

de responsabilidade do Presidente da República, para

se fizer necessário. ,A lei estruturará a organização da

Republicana.

EMENDA 450473·9""
tJOCPUTADO VIVALDO BARB.)So.

~O DA OOGANIZAÇAO _~~~~;~~~:~~~i~AA~'A E GARANTIA DAS INSTITUI}

ÇOES

cuidar

Guarda

d) a representação do Presidente da República, das Mesa

do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados ou de um quart

dos membros de urna das Casas, do Presidente do Supremo Trib~

nal Federal, do Procura?or-Geral da República, de Governado

de Estatlo, do Conselho Federal a Ordem dos Advogados dos A

vogados do Brasil, entidades associativas de âmbito naciona

criadas de acordo com a lei, partido político, ou ~e dez ~il

(10.000) cidadãos eleitores, para fins de declaraçao de 1n,

constitucionalidade por ação ou omissão ou para ínterpr e t2

ção de lei ou ato normativo federal ou estadual;

e) as revisões criminais e ações rescisórias de seus ju~

gados;

EMENDA AO PARECER [)) RELATOR

- Substitua-se o capítulo I do título -DAS GARANTIAS DA CONSTITUIÇAO- pelo

seguinte:

DO SUPREMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Art. A - O Supremo Tribunal Constitucional com sede na Capi

tal da União e jur~sdição em todo território nacional, compõe-se de nQ

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 pelo Senado Federal.

f) a execução das sentenças, nas causas de sua competên·

cia originária, facultada a delegação de atos processuais.

Paragrafo único - Verificando a inconstitucionalidade por

missão, o Supremo Tribunal Constitucional recomendará ao Poder Legisls
tivo comeptente a edição da norma faltante.

III - julgar como instância recursal:

a) o recurso de ofício e obrigatór10 contra decisões dos

Tribunais de todo o País que declararem a invalida~e em face

desta Constituição, de lei ou ato normativo federal, esta

dual ou municipal;

§ l~ - ~5 membros do Supremo Tribunal Constitucional,

terão o título de MInistro, serão previamente indicados:

a) 1/3 pelo Presidente da Rep~blica;

b) 1/3 pela Câmara dos Deputados;

que b) o recurso voluntário da parte interessada nas causas

em que for declarada válida lei ou ato normativo federal, e~

tadual ou municipal cuja constitucionalidade haJa sido susci

tada durante o processo.

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.

§ l~ - 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~ - Presidirá o Supremo Tribunal constitucional o Mini§

tro eleito por seus pares.

Constit!lArt. B - O cargo de

cional será exercido uma única

anos, sendo incompatível com O

Ministro do Supremo Tribunal

vez pelo período improrrogável

exercício de mandato eletivo ou

de nove

função

§ 2" - As decisões do Supremo Tribunal Constitucional que d~

clara rem 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.

de confiança em qualquer dos Poderes do Estado.

Art. C - Os Ministros do Supremo Tribunal ConstitucionaÍ gg

zam das prerrogativas próprias da Magistratura e sujeitam-se aos seus

impedimentos, fazendo ojus a uma remuneração não inferior à mais eleva- l

da dos Tribunais Superiores de Justiça.

Art. D - Compete ao Supremo Tribunal Constitucional:

I
I - Declarar o impedimento do Pres1dente e do Vice-Presiden-

te da República ou.a vacância dós respectivos cargos, por solicitação

do Congresso Nacional;

II - Processar e julgar or1ginariamente:

a) nos crimes comuns, o Presidente da República, o Vice-

Art. E - Lei Complementar estabelecerá as condições de orga

nização e funcionamento do Supremo Tribunal Constitucional, bem como c

processo das causas e recursos de sua comeptência.

JUSTIFICATIVA

Sabe-se que a "jurisdição constitucional" costuma ser exerci
:;~ nos paises que possuem "constituiçao rígida", isto é, dotada de 5 111
prema~ia ~m face da~ normas ~uríd~cas de.menor h~era~quia ou in[ra-con~

tituc10na1s, o que e levado a efe1to med1ante d01s s1stemas de control~

de constitucionalidade perfeitamente distin~os, que a doutrina especia

lizada designa de (a) sistema d~fuso e (b) sistema concentrado.

Com ressalva das naturais variantes histórico-culturais que

preval~cerr em cada ordenamento constitucional, pode-se afirmar que o



primeiro desses sistemas (difuso) experimenta a difusão ou desconcentra

çao do controle ~udicial da constitucionalidade das leis ("judic1aJ, r~_
view"), de tal sorte que a todo e qualquer juiz ou tribunal é permitidol

declarar uma lei o~ ato normativo incompatível com a constituiçã~ e, e

consequência, deixar de~cá-lo nos processos judI~iais trazidos à
sua congnição e Julgamento. O protótipo de tal sistema é o vigorante no
Estados Unidos da Am-érica desde a célebre decisão do "Chief Justice"
JDHN MARSHALL no c.aso "Marbury versus Madison", julgado pela Suprema Co.!
te norteamericana no ano de 1803, que formalizou a competência do Poder

Judiciário para controlar a validade das _leis menores- em face da consti

tuição.

~á no sistema dito concentrado, que predomina nos países ey

ropeus, a tutela da supremacia da Lei Maior acha-se circunscrita a um
órgão especial do Poder Judiciário, conforme ocorre na Áustria, Itália

le Alemanha, ou a um órgão politico singularizado, como se dá com o ·Con
seil Constitutionnel" em França, mas em qualquer caso dotado de atribui
ção para proferir com exclusividade "julgamentos constitucionais", ou

seja, decisões acerca da validade constitucional das regras de direiti

objetivo.

A distinção entre o controle difuso e o concpn~ é bem c~

racterizada no comentário de GIUSEPPE DE VERGOTTINI, o festejado cat~

drático de Direito Constitucional da Universidade de Bolonha, que ex
põe:

"En la hipótesis de contraI difuso cualquier juez es titl:!

lar deI poder verificador de la compatibilidad con la Consti
tucion de las normas que ha de aplicar. No tiene, empero, el

poder de anular estas normas sino simplesmente de no aplicaK

las ao caso que se le somete. Todo juez es habilitado para
reexaminar la cuestion pudiendo darse evidnetes contrastes

Jurispr~denc1ales, y pudiendose tambien replantear el mismo

caso con el tiempo .
En el caso de control concentrado, el juic50 so~"e la ccnro!.
midad ecn la Const!tución se confi? 2 un 6~gêno constituciol

nal ad hoc que obra como garante de la misma Constitución. s;1
trat~d~"ibunales ~ Co"tes constitucionales, que en los si~
temas faderales tienen ta~~iém atrituciones fundamentaless~'

b"e las relaciones entre el Estado central y los Estados miem
bros , y que en general acumulam ~tras nume"osas competenci
as • Es caractéristica de lôs procedimentos ante las Co"tes'
jur5sdicionales que se les reconozca la posibilidad de inic!
arlos además de en los proresos pendientes , a iniciativadel:
juez o a excepción de parte, también con acc í ôn di r ec t a y que 1;

sentencia tiene efectc5 / erg~ ~, consistiendo en una ~

nulación de las no rormas impugnadas"
( in " Derecho Constitucional Compa"ado " En. Espasa-Cape,M~

d"5, 1?85, págs. 1?6,1?7 ).
Por tradição, inaugurada com nossa 1ª Constituiçaõ Repu~licana de '
1891, reconhecidamente inspi"ada no modêlo estadunidense por influê~

cia de RUI BARBOSA, o Direito Constitucional brasileiro alinhou-seéo
sistema ~ifuso ou descentralizado de controle da constitucionalidade
das leis. Todavia, cem o tempo, paSSémos a incorporar tecnicas dec~

trole tipicamente concentrado, o que se deu com a Constituiçao de1934

que, embora mantendo p"inciplo da difusão na jurisdição constituci:
na! , apresentcu tres importantes inovações que a pE~tir de então se.
incorpora~am em nossa o~dem c~nstituciGnal, a sêbe~: (ê) ôção d:~eta

de inconstitucinalidade para fins de intervençaõ federal nos Estados
m~mhros em defesà de princípios constituconais especificados (art.12,
§ 22) ; (b) exigência de maioria absoluta dos membros de tribunais ~

ra a declaração de inconstitucinalidade de lei ou ato do poder públi-
ICO (art.179) ; (c) atri~uição de competência ao Senado Federal p~ra '
suspender a execução, no todo 'ou em parte, de qualquer lei, ou ato,

ideliheração ou r~gulamento, quando hajam sido declarados inconstitucl
lonais pelo Podei Judiciário· ( art. 9~, inciso IV).
• Foi, contudo, na égide da Constituição liberal de 1946

que mais se avançou runo ao sistema concentrado de controle de constitucionalidade
Através da Emenda Constitucional n2 16, de 6 de dezembro de 1965, foi
criada uma nova espécie de " ação direta de constitucionalidade ·,c~

jo o julgamento foi deferido originariamente ao Supremo Tribunal Fed~

ral, ficando atribuída a legitimidade ativa, por via de representa-
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O'" • '" ""'"','"'-,.", " R.pOb11". P'·"·'o .,., R" ,I", .... I
téITlno vigente ordenamen~o constitucional pátrio, como se infere do '
art, 1J~, I, "1", da Constituição outo"gada peJa Junta Militar, de a
cordo-c~~ÇãO introduzida pelas Emendas Constitucionais n2s 1/6

e 7/77, que-esta~eleée:

Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal
f:.ederal:

1- processar e julgar ordinariamente :

1) a representação do Procurador-Geral
da República, por inconstitucionalIdade ou para interpretação de lei
ou ato normativo federal ou estadual.

Essa tendência do constitucionalismo brasileiro em direção do sistema
concentrado logrou consumaI-se em grande parte da Europa no p6s-guer
ra, e já começa a toma" corpo na prépia América Latina, e não sendo'
exagere afirmar que se trata em realidade de uma tendência universal.
AdDtam-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 soci~lista~, como a '
Checoslovaquia, de acordo com·a Lei Constituconal de 27 de outubro 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 ex~

pansão da jurisdição constitucional concentrada, as Constituições~

Turquia, de Chipre, da Grécia, da Coréia do Sul e do Iraque. Na Améri
ca Latina essa tendência no sentido da criação de tribunais constit~

cionais já atingiu as recentes Constituições do Equador de 1978 ( a;t
140 e segs. ) e do Peru de 1979 ( arts. 296 a 305 ).

Impede reconhecer,.de outra parte, que o
sistema difuso adotado no B"asil não tem operado de forma satisfató
ria, notadamente no Que respeita à proteção dos direitos humanos e b
apliocção pretoriana do capítulo constitucional referente à ordem eco
nómica P social, que não tem atendido aos reclamos da justiça e do ~

):rnun . Tal se deve, de un lado , por que o Supreroo Trihunal Federal , que se PDsi
ciona no ápice de nossa pirâmide judicial, não tem conseguido atuar c~

mo uma verdadeira corte Constitucional, seja através de suas competê~

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 aprofundar, é
certo que a nossa atual Suprema Corte, contrariamente aos designios em
que radicou a sua criação, acabou por transformar-se numa 3ª 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 ( ar~s.3271

e segs ). Por outto lado, o controle de constitucionalidade exercido 'I
ordinária e incidentemente pelos ~emais Tribunais e Juízos monocráti
cos, tanto federais quanto estaduais, como se dá atavés da chamada •
• via de exce'ião • nos processos contenciosos de toda espécie, pouco I

tem servido p~ra a indispensável tutela da supremacia da constituição,
e menos ainda parà o processo de nossa jurisprudência constituconal s~

gundo as exigênci~s de uma democracia de massas e tão carente de prot~

ção dos direitos individuais e coletivós • Vale colacionar, nessa li-o

nha de idéias, 9 magistério abalizado de JOS~ AFONSO DA SILVA:
" A posição da Corte Sup"ema 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 dão a excelência

e a base do norte-americano, o sistema

difuso gera defeito~...••..•

•••De fato, a questão de constituci~

nalidade é examinada por via de exce
ção como questão prejudicial a deci
são da lIde por juizes não muito afei

tos ao direito público, roSo por culpa
deles, ~as em decorrencia do sistema
de ensino ju~Idico do pais que dá ên
fase ao direito privado, e porque 05

juI:cs, ~a sua judieatu~a in~cial em
comarcas Ido interior, se dep~~~ basii -
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~asica~ente corn relo,ões de di.eité

privado. Ou~=o cefeito decorre .tarn..-'I

bém da!. t que o jU1Z nurn proces;o '
I

concreto tem corno prime~ro plano ai
decisão da lide. A questão da constl
tucionalidade, quando ar;ulda em de~

-fesa, ê pura~ente ineicental. Não é
questão fundamental para o caso. Sua

preocupação conslste em dar solução
i lide. Sua vlsão não é a de q~e exl~

te uma lei inconstituclonal que devê
ser julqada tal, de pre~ercncia, a
fim de prevalecer a constituiÇão. Ele
é ~esmo orientado por u: pr~ncipio in
verso a 1sso, qual seJa o de que deve

decidir a lide sempre que possivel /
sem declarar a inconstltUcion~lidade

da lei que lhe serve de fundomento,
tanto que nem precl~a conhecer da ar
quição de inconstitucior.allcade se ou-

tro fundame~to lhe ?er~~~i= decidir

a lide em favor do arq~;nte. Outro d!
feito alnca está no ~oêe ce exercício
ào controle ce co~stltc~io~alidade

por via de exceção, qua~ seja o de
que fica su~ei~= 3 inic~ã~iva da par

te, sob o a~gu~e~to de ~~e e JUlz.não

pode conhece: êa ~~es:ã: ce eonstitu
eionaliêace, se e:a não :or ale;ada

em ce!esa. O s~s:~~a ce ccn:role êi!~

50 não pe=~~~e q~e o ~C~: co~heça de
OfrC10 da q~~s~ã~ êe co~s~~~uc~onali

dade ••• Por lS50 o slste=a provoca sé-

rias inJustiças, porsue contrlbui pa
ra o àesrespelto ao p:inclplo da I
igualdade perante a Just,ça. aã até
~uem observa que, nessa :até:ia, os

demandantes !ica~ dlVid~cos eo dois
grupos. O~, ~ue seria da;ueles' de mais

sorte, que tlverao oals cond.,ões de
arranjar um advogaco com vlsEo malS

ampla do problema constltuclonal, e
tiveram co~di,ões de alegar com mais

propriedade a inconstituclon~lidade

de lei ou ato que fundamenta a pre

tensão dQ autor, com real possibili~

dade de obter a declaração de lncOn!
titucionalidade de lei ou ato e assi_
livrar-se da condena,50 Judicial ou
de alqo semelhante. O outro qrupo I

seria daqueles que, por qualquer ra
zão, não tiveram sorte de arranJar um

advogado alertado para o problema, I
que, por qualquer motivo, não invoca
ram a inconstitucionalidade da mesMa

lei ou ato e, por isso, flcararn su
jeitos a um Julga~ento da llde ern seu
õesfavor. Ora, COMO a declsão, no pri

~eiro caso, r.ão ~~?o:ta cc~sa Jul;aca
em relação ao ses~nco, n~ que tange •

1 ãeclaração de lnconstltuclonallcace,
porque esta sé tem e:el~o ~ ~'

temos aue um ~es~o f~nda~ento da l1ce
teve .-
1Vêratamento des.qual. O lelqo realmeE

te não pode compreender uma co~sa de~

sas, e há õe ficar indõsa~ão pelo /
resto da vida: como que o primeiro d!

=andante teve ganho de c~usa com a
~eclaraçSo de inconstituc~onal~dade

da lei, julgada ass~m inapl~cável ao
caso concreto, enquanto o segundo /

perdeu a causa exatamente por~ue foi
aplicada a mesma lei ao seu erso? ••
(na =onoqrafia 'Tribunals Constitu

cionais e Jurisdição Constitucio~~l·.

constante da "Revista Brasileira de~

Estudos Políticos', da Universidade

Federal de Minas Cerals, n9s. 60/61,
janeiro/julho de 1985, pã9S. 515-5171.

Tudo aconselha, enfio, a adoç50 entre nós do ~istema

concentrado de controle de constitucionalldace das lels e dos multifor
~es atos nor~ativos emanados dos incon~ãvels ca~a~s da burocraci~ esta

tal, a ~er feita através da previsão na futura Cc~stituição democrática
de um autêntico Tribunal ou Corte Constitucion~l.

Acreditamos que esse T:1bunal assl~ irnü91n~do ceva os

tentar co~p~tênclas rnúl~iplas e ce natureza ?o:!~ico-Juríàicas, como,
aliãs , é próprio da jur~scição consti~uc~o~~l, eis que, no di:or do

GERHARO :..t:Si-:O:'S - "êeoaixo de cadc71 ::. t!g:.e ccr.s t ; :.:..:=:.cr:ül se es conde

uma questão pol!t~ca susce~!vel êe cc~ver:'e=-sc ~_~ ?:ob~e~a ce ?ocsr"

(Cf. "Proble:-:.as Funê.~::',entales ôe la )c;--oc:tc:.a ::oêe::-.a", :!aC:r~d, 1971,
pág. 1(8) .. aeec e da ae r , aa nde , con FE?:;:::;'':.~ :';.Ssn.:.E, roa oe r e e l ãs sa ee

do consti~uc:.onal:.S~c soclolóS~co, S~e - ftos ?ro~:e~as C~~S:l:UClor.alS

não são probl(::;;as (apenas) de (h:el~o, oas co ?c:'c:" (~ "Q1,;e é uma /

constituição". Ec .. Villa Martha, ?c=~o Alesre-?S, 19ÔO, ?á9. i31. Aten

~o a essa 1na~ast.ável const.ata'ião, Jã af.:.r:;,a:-a C::;;?':'::S E~S::~i~:'':;S em

192~: - 'PaF la nature me~e ces c~oses, la j_st~ce ==nst~t"~~c~n~lle

est cott~e ~n ~lrOlr oü se reflê~e - f=as~e~~a~=e sa~s õo~~e 7.ç~S f~êêle 

l'image des lu~tes po11t~~ues suprê~es c'~n F215 - ~~fcl:e a ?:écls~ent

pour effet de transformer en der:ue:e a~a11se a::. :~':~;e:; ~c ê=Ol:''' <Cf.
a obra coletlva intitulaãa "Cours CO~S~1~utlor.~el1es ~urc?ée~:.as et

Droits Fondamentaux", dedlcada ã wJus~iça Cor.s':~~~e.cnal", soo a coord~

nação de LOUIS FAVOREU, pá9S. 29-3Q). No ~es~o e~a?asio su~~er.~a o Kcs
tre de Floren~a, MAURO CA?PELLETTI, cons~de=aco c ~Clor cstuêlOSO co

tema no dlrelto cornparado: -'0 con~role Jud;c~al de const~tuclonalldade

das leis sempre é destinado, por sua prÓ?rla ~at~=~zc, ü :c: :~n=~rn u~a

eoloraçSo política malS ou menos CVlccntc, ma~s C~ rc~os accntJ~~~, va

le dizer, a comport~r uma ativa e crlatlvü ln~er~e~ç50 d~s Co:~cs invc!

tidas d~qucla funç50 de controlo, na dl~lét~c~ 1~~ ~orç~~ ~ol:~;c~s do
EstadoW

(~ ·0 controle Judicial de constltUC~O~~:l~~J~~~s :Q~S no
direito conlparado", Ed. Scrqio Fabrls, Porto Al~;:c-:"S, :9a<, :Sq. 114).

O Em face dessa investidura ao mesmo tempo jurlsêicional

e polItic~ Tribunal Constituclonal, a presente propos~ção :everenciou
alqumas cor?e~e~elas tradiclonals do nosso SupreMO ~r~bun~l feêeral, I
agreganco a elas, po~ l~S?lração dos r.a~s ?restlglacos ~occ2cs e~:opeus

(Itálla, Es?a~na, Aleffianha~ Portuçal), as a~r1b~lções t!plcas ce uc

trlbunal prestaco: ca Jurisdlção constltucio~a1. Ass~~, ao lace êas co~

petências o:lç_~ár~as e recursalS a~lne~~es ao ccn~role de co~stltUC1C

nalidade cas lels, inclulu-se atr~bu1ções qJe. por sua t:a~sce-cenc~a

politlco-1nstl':~cl0~al,deve~ inse:lr-se no exa~e e Julgamer~o êesse

Magno Tribunal, corno é o caso da declaração da vacânc~a co car~o cc Pre
sidente e Vlce-Presiôente da Repúbl~ca, que tem sido obJeto cc ineevidus

manipulações 901plstas em nossa h~stória republlcana. Merece destaque,
também, o controle de 1nconst~t~c~onalldace "por omissão" do lC9islador
~=. bem cwr.pr1r urr&- obrigl:lliâo consti t'Ucional, ecnscaa ce jS e:'?rcss~r.lcn

te previsto no art. 28i da-Constitul,ão Portuquesa êe 1976. Co~ lSSO, o
~ibunal Constitucional assume um papel propulsor e de vlqll~nc.3 qU3nto
ao cu~pr~mento pelas 1nst~tu~ções governatlvas dos pro9ram~s de cunho
social e econômico ditados pela Lei Maior.

Releva notar, ademais, que a previs500~ibunal Constitu

cional é feita no c~pítulo relativo às 'Garantias d~ Constitui,jo', se
guindo-se, desse modo,·o ex1toso modelo ~taliano e portugucs. Permite-se,

~om essa arrum~,ão topoqrã!ica, monter nossa tradição republicana que

coloca o Supremo tribunal Federal no vértice da orqaniza,ão juuicLal,
o qual continuará exercendo às excelsas corpetências orlginárlQs c re

cursais que lhe têm endereçado os leqisladcres constituintes, exceção
feita des atr~bU1ções ora cometidü;tr!bun21 Consti':.ucion~l, cUJo pron1J!!:

elemento passa a ser definltivo e ~bri~a todos os õrgàos do Poder Jud!

éiá:10, a bem dizer toêos os Poderes co E5~ado.

Confiamos, por ee=:ace~:o, ;ue a cr~ação ce u~ iribundl

Constl:'~clc~2: nos ttolêes suge~lêos, êe ?er~ll ?ol!t~co-Juc~cantc, de

co~poslção ~!=:lêa e :e~ovável a cada ~ove a~os, at~nderá ao ã:n~~l:;wo

da época ?~es~~~e e fu~ura, pro?~c:ar.êc a ~e~~a~er.te aê~?~~ção cla Ccns
t~tuiçã~ às re~lldaêes e=er;er.~es. ~:é~ 0:'S50, ?:c?~cia:â a fcroa;5o

de U~ ?~tr~ó::co e VlgO:OSO ~se~t:~e~:o co-s:i~~elc~al" de que, por

ra%ões ~~s~5=~co-cult~rais~ue não ceze a~~~ discut~:, tanto c~rece o
sranêe ?OVO b=asile~ro. Zsse se~ti=en~o ÇOr.S~1tuçlc~al, do ~ual a Corte

Constit~clo~al será o flel de?~sltirlo, ê p== certo a melhor garantl&

das const)t~~ções óernoc=ãt~cas contra a teü:ação au~orltã~la e os

percalços na ~ra~etõ:la ?o~itica dos po.os :~ltos. AI o sentido da
oport~na aêvcrtêr.~la de PA3~O ~UCAS ~R:C, o acataco catedrátlcO da

Univers~êa;e :e ~3dr.:

'En la ~ed~~a que un4 Constituciôn
sea ia auter.tica carta de identldad
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JUSTIFICA~

As forças públicas dos Estados. Distrito Federal e Terr!

tór~os. taJl'béJd chamadas de PolIcia Hili tar, quando em defesa dos c!
dadãos, dd soc1cd~e e da manutenção da ordem pública, é ~nstrumen

to de grande valor pará d sociedade bras~le~rà.

Para quem não olha por esse ângulq. desnecessário seria

dizer qu- os erros de alguns de s eus membros 'não podem comprometer'

a ~nstituJção, como aliás, tem se verificado em tantas outras inst!

tuições nacionais.

tr=UftTIOO~
PHDB

Há, pois, ne~essidade de ~nserir no texto constitucional,

run dispo~', ~üe garanta a perenidade dessa instituição e sob os

parâmetros da h~erarquia e da d~s9~plina.

Tantas críticas são hOJe proferidas sobre a Polícia Mil!

tar, algum~G procedcn~es, mas, para quem se detiver com aten\ão sobr

sua func~onalidade, verá que os seus integrantes trabalham com ineg§.

val csplr~to público, dedicação c senso de cumprimento do dever.

f'JWIErIDA 4SOA16-30-· AUTORlo. Cons t:L tuin<:l? DO!lINGOS JUVENIL_._-..._._-~-----------

Q~;~~'''-~

t:;-;'~6~

nacio~al ce un paIs, es ~ecir, tran~

criba, fielmente, los requer,;icntos
de aquêl. la adhesión Afectiva de la
.ocle~d ~umentará y·permAneccrá.
Esto depe~derá no só10 de las v,rtua:
lidades del docume~to b5s~co. tAmbien
de la clase polIticA (Gobierno y
Oposlclónl oue aiuste su ;uPgo polI-

tlco al espIritu de·la Carta Magna"_,
(12 "El se~tim1ento constltuclonal-,
Ed. Reus. ~adrid, 1985. pãS. 1491,

Temos razões para ac~ed~tar, ~or f~~, que nosso Tribunal
Constit~c1onal, estimulada pelos ac~ogacos eonstltueionalist~sque pas
sarão a especializar-se para a atua,ão e~ seu plenário, be~ como e
sobretudo pela v,gilãncia de toca a c>caca~la ~ue, de for=a reciproca,
~ceberioo estimu~8~da )urispr~~éneia co Tri~unal de Garantia ~a Cons
tJtu~ão, fará c~lore,a a fé na Const,tu"ão. ún,ca meio de torná-la
duradoura e serVlr de receita ã paz social.

Inclua-se no anteprojeto do texto constitucional,
onde couhe~, o seguinte di&positivo:

f!,----.------- PLE",\ôlIO/CO'lo,s:.'i:o/SUEh:;OYISsÃo_ ~ ~o..õ..~

t~·CO~líSSÃO DA OHGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARIINTI / O /
\ _C.i\I:L. l.'0)'J'_UüI!;D.F."E.....- . __. _iT -- ·- - - - ·- .--------- TrxTo/"uSTIFIC.AÇÃO _

I

r------ -- ----,~~t~~-·vedad~"~o·<S~~~-:·~:jO~ ou prer-eito a-=ori~J
I çã" de qJalsqJer en:a.gJs, desp=S35, supleme~~a;ãJ d= dJta;ães OJ

a: I
contratação de obras ou serviços após a realização dJ pleito eleit~

ial, excluind)-se apenS5 a abert~la de créditos extraordinãrios ncs

casos oe calamidaje pública rigJrosaffiente com~rovad~s."

I
I

I
"

I
I

I
I
I'

"Art. - A infringência 00 dis~~sto no artigo anterlor

lm~llcarê enl cr1m~ de respo,s3bllid3j!, qJe oOIig3râ a aJtorid3j~

lnfratora a r2stit~iI aos cofrds p~blICOS o valor correSp3n~!~te acs

gastos irld=vi03~e,te realizad)s e à inabillza;ão para o exercíclL

03 v í o s :Jú."lca em qualquer f'urição por um prazo de 10 (o ez ) a-io s .

JUSTIFICAílVA

E estarreCed)I o qJ8dro de cris~ fina'~e:ra e~ qJ= se
vê~ ervolvlD2S Estados e l~Jnlcipios qJDij~ 03 pJ3~~ à)5 nov~s gOY~~

1I'9ltes.

A =onseq,Jê,cia prIncIpal e ffi3is Tesp~nsã~el p~lo desca

Lao r o firt:',CE'lrO e x í s t en t e em todas as u'1idajes da Fed e r a ção ce c or r e

prirlclp~:r~·lte d~ f&~o de qJ! a ~3ioria d)s GOtern~j~r2s e Prefeltos
realiza~ g;stos fa'tásticos ao fin31 de seJS ma~j,tos, evidênc18
m3ior aind3 e~ virtu~e d3 p~litlca de Ildrras3 qJ3rtelr§Qll qJe é pr!

t\Cad3 parR g31h3r as eleiçô~s dJ a'J a,terIoT.

E urg~n~e e in3jiãvel U~3 mejid~ san~a~Jra, coercitiva

e 'n);alilóc:.ra n.) seit i do de' cor.t e r a orgia f r nsrrc e i r a de s s e s gi)ve~

n3"I~es í r r es aon s áve i s , e, e m f s , f i xa r e-n lei os l Inu t e s dJ5 gastos

e~ fJn11 de In31j3to.

'--- ------------_.- ._------_._---_..__._._--

- __~ ~ ~__ jrxrO/Ju..T.<It'A;:..:l.------·--------·--~--,

"Art. O voto é um direito do cidadão e, assim,
não será obrigatório. ,\

f1Art. Os mandatos dos senhores Depu'tadoa , Senad2

res e VereadOres são de 6 (seJs) anos, renováveis em

1(3 (um terço) de 2 (doas ) -,'" 2(dois) anos."

"Art. Os SenJ:ores Presidente da Repiib Lí.ca , Gover
nadores de Estado e PrefE?:L tos ~Iunj c í paa s teráo mand~

tos de 4 ,quatro} anos e J..~carão .Lllt:;.Le<jIveJ.5 por

igual período."

t!ontanàp lLTTl quadro dos manôat.os acima sugerJ..dos,

t c i .....r:'Js eleJ.':;:pss anualmente. :,ão sendo o voto obrJ.gatõrio, as ele.!

çôes r-as s am a ser um evento comum , natural. O Poder e conômi.co de.!

X~ ce eXlstir, porque não haverá que~ se proponha a sustentar uma

c>. ·'_'!.'1!"a a!1u~l e todo ano. A eleição será, assam , mas legítJ.rna e

d.'." -;c.<1tH'~, porque o leque de op;.:ões sem a concorrência do poder
~C",:-:;.Õ:'1lCO at~J.nCjJ.rfi todas as camadas soca aas e se J.mplementará, ai~

d~1 o cr~t&r~o da co~?etência que se sobre~orá ao econôm~co.

A renovação de 1(3 (um terço) de cada casa e de 2

(do i.s ) e11 2 (do i s ) anos garantirá a aeqüêricaa dos trabalhos sem a

queda br..l ~(;a de una re:1ovação total.

Os Dandatos dos execut~vos de 4 (quatro) anos e

sem ree1 çáo ner~:Ltirão ~~a ma~or utiliza~ão do tempo' em favor da
adrum.s-: - ::c''l e a certeza de que o íin i.co interesse é a causa públ!

ca e,n'is nma futura reeleição ou eleição.

'lnc]u~~-sc na unteprojeto do texto constia cuc.í.cnaL, onde

couber , o "Juinte diRpo~,itivo:

rr=! "A"T1DO---""""l

PFL J

llArt. As forças públicas dos ~stu.do.s, Distr~to

F~<.1erdl e fl'err~tórlos, s ubor-d Lnade s c1iJ:-etamenlo aos rcs

,Jcctivos GovQ)~nadol:'cs, bD.O a.ns t;a tuiçõcs permancn tos, fu.!!

..~adClc; na h i o r arquaa e disciplina de força auxiliar do

cxécc~to. dist~nadas â defesa dos cidadãos, da sociedade

o Zi manut.en çâo da ordem pública. 11

Proposta de Emenda ao substitutivo do relator da Comissaõ

da Organização Eleitvral Partidária e Garantia das Ins~ituições.

Dá-se a seguinte redação ao artigo 16 (das disposiçÕes transitó

rias) :



100 • IV - Comissão da Organização Eleitoral. Partidária e Garantias das Instituições

Tl:'xtO/J1J:iT F.ClÇ:"----------- ,

JUSTIFICATIVA

exercí.cio
as mult!as

no cumpri-

Pelos encargos que os Municípios têm no

de~sas atividades, é muito justo que eles arrecadem

de trânsito para ajudar a custear os altos gastos

mento desse mister.

PL.ENA..IO/cOIolISSio/sUICOIolISSio-----------

Municípios, tráfego, sinalização, trânsito e arrecadação qe mu~

tas de trânsito.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PAR
TIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES.

leks

..,----------- TEXTO/olUSTlflCAIj:.O---- -,

EMENDA 450480·1
I!r
~ CONSTITUINTE MELLO REIS

tI -om~
, 09/ O~

A coincidêncja da eleição para governadores e prefeitos, bem

como para os legislativos dos três níveis, de um lado, e, de

outro lado a eleição do Presidente da Repdblica, traz vantage'ls

para o processo democrático, do ponto de vista da mobilização

do eleitorado quanto a sua participação na escolha dos seus

dirigem:es.

Artigo 16 - Os mandatos dos a~uais prefeitos, vice-prefeitos e

vereadores terminarão no dia lQ de janeiro de 1991, com a posse

dos eleitos.

r"-------------- ;.l.tn;...,oJ/~:l\!Il:l:../::... i:.:J ..I..S~,)------------=_J
I":J G~:Hl)i!1~'5o da ['Ja;-:.miznçno Eleltornl, Pw 1idúr-la e GíJl'üntias das 10s
.--JJ!-3Jlçn!.t~.

Modifique-se n rr-dnçao do Art. 5º, do Subst.itutlvo da

forma seÇjI:"nte: EMENDA N~

IIE:: permitido nos frliadcs a parttdo político o reqistru de

candrdatur . I a um (mico em 90 eleuvo," RediJam-se os itens 11 a IV do art. 39 na forma segui~-

te:

JUSTlFlCI\ÇÃO
IIArt .. 39

........... ~ ..

A id~w de uni cundidato disputar, slrnultanearucnta, dois

cargos~+tI 1fTI pilrcl funções oxecunvas c outi o da área do leqrslatlvo, no que pesem os

yoncros . I ttr-nçlro-, do Rr-Iator, r-onfnrrno just if rcada Pro S~lI rclut or io, pndr-: ri, se

concrr-u. .n , I, ([lU',;U' t'mhélrnr:o'i mIá r-leit OI pro, no 1110nll-'I1to da csr-olhu,

11 - Polícias Militares;

111 - Corpos de Bombeiros Militares;

Se PUI UIT1 I..ido, pm.:,ihl1ttél que grnnrl{Js fluura'i n.u illn~ll"

r cnharn n.nphndas Uf, cnnnccs cf" rn-mtcrcrn-sr- nrl \ itl!'1 puhlrca nt iva, por uul t o Id,!d

tem n bltiltl;" ela urna el.pPC:le de drscrumnaçno em seu favor, ellrnimmclo,e\unlll:1lrn~.!.!

te, oportunu'ndcs para hderançns nasceu! os.

IV - Polícias Civis. 1I

JUSTIFICAÇÃO

Salvo ouu o l' rno lhor entondnru-nto, POdC'r18 () dtspositrvo

contnbin I 11ar fi: I clpl tbr fi rcnnvnç.m cios quadros polltrco-partrdár Ias, pi-la et orruzu

Ç;10 ele rH)d:'tu. rh- p: no c1"', :1grC'rTlI.H..'OC"''l pdrt I C!flrl<1f.>, nr-rn desdouro para o'.sa'. ppr'.D

nnlklnrh-s,

MELLO REISConstituinte

Estas correções fazem-se necessar~as para definir a

terminologia atualmente empregada que define melhor as caracte

rísticas de tais organismo~ sem qualqu~r interpretação duvidosa.

ciooportllllid.HII"-;

$pnado ,I
I
I
1. ~------- •• ......L....-~- ...--_--

= TEICTO/JUSTlfICAÇio ...

TEXTO/JUSTlfICA;i.O----------------,

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL,

PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL

PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES. EME~DA N"

EMENDA N~

Dê-se nova redação ao item IV do art. 17, na forma sg

Redijam-se o art. 41 e seus §§ l~ ao 4~ na forma sg
guinte:

§ 1~ As Polícias Militares e os Corpos
de Bombeiros M~litares terão os mesmos postos ou
graduações do Exército, até a patente de coronel,
não podendo ter remuneração superior à fixada para
este .

gointe:

"Art. 17.

, IV - organizar e prestar os serviços públi

cca de predominante interesse local, inclusive fráfe

go, sinalização, trânsito e arrecadação de mUlt6s de

trânsito. 11

"Art. 41. As Polícias Militares e
Corpos de Bombeiros Militares são instituições
manentes e regulares, p~ra manutenção da ordem
blica, constituindo forças auxiliares e reserva
Exército, sob a autoridade dos Governadores dos
tados Membros, Territórios e Distrito Federal.

os
per
pú

do
Es-

.JUSTIFICAÇÃO

Por se tratar de assunto de especial importância para

os Municípios, faz-se necessário explicitar nas competências dos

§ 2~ Aos Corpos de Bombeiros Militares
competem as ações de defesa civil, segurança contra
incêndios, busca e salvamento e perícias de incên-
dios. .
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§ 3: Os Municípios poderão criar servi
ços de prevençao e combate a incêndios sob supervi
são e organização dos Corpos de Bombeiros ~ilita
res, na forma que a lei estabelecer.

§ 42 A lei disporá sobre a
ra básica e condições gerais de convocação
lização das Polícias Militares e Corpos de
ros Militares. 1I

JUSTIFICAÇÃO

estrutu
ou mooi

Bombei-

JUSTIFICAÇÃO

A criação de Guardas Municipais, atividade já exerci
da por alguns Municípios, é necessidade precípua para comp1emen

tar a segurança de nossas comunidades.

Devemos dar absoluta competência ao Município, e tão

somente a ele, para criar e gerir suas Guardas Municipais.
/eks

OUTllO---------------

..,.0---------------

O ~E§ Constituc1onal vigente f1xa o prazo de cento e vin
te dias entre as eleições presidenc1ais e o têrmino do mandato de
Pres1dente e Vice-Prepidente da República.Ass1m , ele1tos ~~5 de
novambro, somente a 15 de março .são ~po§sa~o~ ps novos mandat~ios

As Constituições Estaduais acompanham' a Constituição.Fede 
ral na matér1a, e estabelepem p'razos:idênticqs para a eleição e EO~
se dos Governadores e V1ce-Governadores, Prefeitos-e V1ce-Prefeitos

A prát1ca tem apontado dois.~ig~ificattVQs-i~convenientes•
nesse longo 1ntervalo entre a eleição e a posse; o gradativo estabe
lecimento de uma administração paralela e, especialemnte nos Esta =
dos ê Mun1cip10S, a manipulação muitas vezes irresponsável de recur
sos orçamentários anua1S, pelo governante que se afasta. -

Nesse contexto. e a fim de por cobro à prática de terra
arrasada, em termos de recursos or2amentários, impoe-se a reforma I

sugerida, que sem dúvida assegurara a integridade do orçamento para
o primeiro ano de mandato do novo governante .

= -'- TlXTO/..uaTl.ICAÇÃO-----------------,

r.r----------------TlIlTO/.un.rtcAÇÃo----------------.
No lmteprojeto da Organizãção Eleitoral,Partidária e Ga'-
rantias das Instituições substitua-se e aérescente o segui~

te :
Art. 69- O Presidênte~& V~ce~Presidentê~dà~'RepijHlica serao'~leito~,
simultàneamente, dentre bras1leiros maiores de.trin~ e.c}~q~~~~q~

-,e no exercicio dos direítos-'pólíticos' ;-no·,Ua i!í'!Cl,e novembrcr,para
cumprimento de um mandato de quatrõ àno~, permitida a réel~iç~o ~~
ra mais- um mandato consecutiva' • --

/ § ••• ~posse do Presjdente e do V1ce -Presi~ente da Repú
bl1éa dar-se-á no últ1mo dia,do mesmo ãno da eleiç~o;como também a
poeae dos goyernadQres e v}.oe-gove~na!lo+es:-e ,p~e:i;eitos ",~vi'Ce-pre -
f'eitos 11., -

'§ ... O mandato do Governador, Vi:ce-Governador,Prefeito -, e
V1ce-Prefe1to terá a duração-de qu?tro anos~ permitida a reeleiçã6
,pa:r:a mais um mandato conseéüt1"ITo·. - . -

Ãrt. 109- Cada Estado, o Distr:Lto Federal e"cad'a: Território',elegerã
pelo sistema majoritário, -respeetivÃffiente, três Senadores,com-manda
to de oito anos, sendo-renovaao.a cada quatro anos, aiternadamente
por umCE!-:'.dojjg,~s.

JUS T I F.I C A ç Ã O

EMENDA 480484-4
(:J MARIO MAIA

EMENDA 480485.2
EU ,MARIO MAIA

Em cidades do interior, o cabo de Polícia tem mais au

toridade que o,Delegado, ocasionando a d~lização do policia
mento e superposição de autoridade.

Redija-se o "caput" do art. 42 na forma seguinte:

"Art. 42 As Polícias Civis são Institu~

ções permanentes, organizadas por lei, dirigidas por Dg
legados de Polícia de Carreira, tendo corno funções pre

cípuas, ressalvada a competência da União, de p011Ci~

mento ostensivo, vigilância, combate ao crime, investi
gação criminal técnico-científica, exercer o poder de

Polícia Judiciária, nos limites de suas circunscri

ções, sob a autoridade dos Governadores dos Estados

dos Territórios e do Distrito Federal.

EMENDA N2

A dualidáde de atribuições policiais têm causado sé-
rios obstáculos à eficiência do poder policiai no país, ~endo co

mo conseqüência constap~; disputa entre polícias Militares e Po

lícias Civis.

JUSTIFICAÇÃO

Torna-se necessário corrigir a terminologia e defi
nir as comp~tências.

SUBSTITUTIVO DO REtATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PAR

TIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES.

CONSTITUINTE MELLO REIS

r:-r- TEXTOt,JU5T1FICAÇÃO --,

Além do mais, quando se procura fortalecer o poder ci
vil, não se pode admitir que permaneçam definitivamente poli
ciais militares nas nossas ruas, sob risco con5tante de ameaça

militar da sociedade. Ressalte-se, ainda, o perigo do creSC1men

to ind~~criminado das PMs, podendo gerar um confronto futuro, de
graves conseqüências com as forças militares Terrestres da União

(Exército Nacional). •

EMENDA 480483·6
Constituinte MELLO REIS

1\0 Art. 44" -SUPRIMIR "nos p~rã.9ro:ioS"··'29--·IL3Q:_

11 MARINHA DO ·BRASIL. »ÓtÓe« .: '_";0 mH~

JUS T I F ! C A ç ~.O

Manda a boa técntca lagtsla~iva que não se ipclua num

mesmo concetto _ Unidades da-Pederação e Instituições de objeti 

vos completamente diferentes •

Se ê intenção do relator determinar fontes de receita

~ Marinha do Brastl, julgamos mats -adéquado recorrer ã legisla 

~!'o ordinãri-a •

= TEXTO/,lUSlIFICAÇAO -,

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DA COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL
PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES.

EMENDA Na

Redija-se o art. 43 na forma seguinte:

Art. 43. Os Municípios poderão criar e rg

guIar o funcionamento de Guardas Municipais, subordi

nadas ádministrativamente ao Prefeito Municipal.

EMENDA 480486·1 O.TOO-------e? CONSTITUINTE AtCIO NEVES

tJ P'LINÁ'IIO/COMlldo/IUICOM'ldo

• Wl.DA OOGl\NIZlIçJ\O ELEITORAL, PARl'IDARIA E GIIRANrIAS DAS INSTIT.

r;-r----------------TlXTO/.lUSTI'ICAÇio----------------,

Do Sistema Eleitoral
Art. 29 são eleitores os brasileiros que à data

da eleição contem dezesseis anos ou mais, alistados na forma da
lei.
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JUSTIFICATIVA

t natural que depois de mais de cinqüenta anos
quando estendeu-se aos maiores de 18 anos o direito ao voto,an

tes restrito aos maiores de 21 anos, a nossa sociedade tenha so
frido importantes evoluções.

111 - Observadas as competências da União;
a) organizar a defesa civil contra as calamidades públicas e sinistro
b) prote~er as reservas florestais, ecológicas e o patrimônio artls_
tico;
c) fiscalizar e fazer ?umprir as nor~as de tráfego e transito nas via
te rrest rea,

·.EMENDA -450490·9 ,-."T'R--------. J r:rpMQBo~lill·_...:D:.:E::..P...:U.:...T:..:A::.DO.::.....:O:..:I::..:L:..:I:..:O-:B__R__A:::.Z__· -.-J. C-' ~

• IV - Comissão da or'g~nRr~'aç'ã~/'Ei'ên'oral, Partidária e ] :rI""?
Garantia das Institu~ ões. . ~ ~J

rIr
Art. J4 suprimir ".... e à garantia dos :poderes constitucionais, da
lei e da ordem"
Acrescentar:

Parágrafo ~nico - As forças armadas sao proibidas de se envolverem en
atividades políticas internas,

Os meios de comunicação integraram de forma inco~

testãvel todos os quadrantes deste PaIs, e as vãrias experiên.
cias pollticas vividas ao longo deste meio sêculo transformaram
importantes setores da nossa sociedade de alheios a observado
res atentos da cena nacional e dentre eles deve ser destacada a
grande massa jovem que contribui dia a dia para o fortalecimen
to da democracia neste PaIs.

Por fim, estarlamos cometendo uma imperdoãvel in
coerência, quando permitimos o voto do analfabeto, ao qual sou
favorãvel, e ao mesmo tempo impedimos aos jovens de 16 e 17 ~
a exercer este direito de cidadão, para o qual estão plenamente
aptos.

O direito ao voto deve ser fator incentivador de in

tegração do brasileiro à vida polltica de seu PaIs, e, portant~ t~

dos os segmentos aptos devem adquirI-lo.

O jovem de 16 e 17 anos está preparado para influir
nos destinos do seu PaI~ e clama por esse direito. -x-x-x-x-x-x

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

EMENDA 480489·5
f!J VIRGILIO GlJIHARÃES

cry;PARTID0=;J
PT_MG .

EMENDA 480487-9
tJVIRGILIO GUIMARãES

rr=PARTIDO~
• PT-NG

Dê-se, ao § 12 do artigo 22 do Substitutivo, a s~

gJinte redação:

~ ".,..- f'LEHAIUOtCONI5SÃO/SUBCONlssio-----------,

NISSÃO DE ORG. ELEITORAL PART. E GARANTIA DAS INST.

I!J
Acrescentar após o Artigo 34
Art. - Os postos de comando das FFAA sao providos por nomeação do Pr~

sidente da Repútlica, mediante aprovação prévia do Congresso Nacional

Art. _ Funcionará junto a cada uma das armas e suas unidades, um Con_
selho Superior, composto partidariamente por:

A) comandante da respectiva árma.
B) representntes eleitos da corporação.
C) representantes do poder Legislati~.

Parágrafo ~nico - Co~pete ao Conselho Superior constituido na forma
do parágrafo anterior:
I _ resguardar a irrestrita obediência aos principios democráticos e
os direitos individuais e colétivos consagrados nesta Constituição;
11 _ fiscalizar os atos do comandante, com direito a veto no que de~

cumprirem os preceitos constitucionais e pol!ticos gerais defindias
para as Forças Armadas;
III - elaboração de diret rizes espec Íf'Lcas às respectiva unidade;
IV - servir corro instância de recursos contra atos de comando.

" § 12 - O alistamente é 0!Jrigat6rio para todos os
brasileiros, salvo as excessões previstas em lei, mas o voto é f~

coJltativo".
J US T I F I C ~ T I V A

o dispositivo em questão guarda estreita correl~

ção cOm outro, inserido no capítulo que versa sobre os " Direitos
Políticos" do cidadão, igoJalmente objeto de emenda redacional apr~

sentada por n6s.

Na verdade, o exerclcio do voto representa um " DI
REITO", consentâneo com os princípios ~emocráticos, não se pode~

do torná-lo, de fato, umvdeverv , assegurando-se ao cidadão decidir,

livremente, quanto ao seu exerclcio.

Não se pode deixar de reconhecer a importância da
máxima, a ser seguida, guardada e nunca olvidade, de que" a lei.,
não pode ser imposta aos indivlduos, a não ser que eles estejam de
acordo com sua imposição". A válidade da lei, a força de onde
ela tira sua legitimidade e merca-se de Justiça, é a concordância
aos princípios elementares sobre os quais são elaborados. Não p~.

dem 05 imperativos legais emanarem de manifestações de apenas a1
gum indivíduo ou inexpressivo grupo de indivíduos.

Pretender manter a obrigatoriedade do voto é ma~

ter-se afastado da realidade nacional, facilmente identificável 
em qualquer manifestação plebiscitária.

Nem mesmo o carater cogente que se manteve, nas u1
timas cartas, com relação ao exercício do "DIREITO" de voto, imp~

diu que grande parcela da população descumprisse o imperativo con.~

titucional. Mesmo os que, por motivos os mais variados,sujeitam
se à formalidade do voto, seu repúdio se manifesta através do v~

to "em branco", ~ exemplo do que se viu, flagrantemente, nos úl
timos pleitos eleitorais. Importa ser realista .. O voto, como"DI_
REITO", é aceito pela população brasileira que, porém, abomina a
"OBRIGAÇAO" que se lhe tenta impingir. De que adianta manter a
obrigatoriedade do voto, para apenas retirar das urnas um punhado
de papel em branco?

trPARTID0MG]
PT_l1G

Art. ~ facultado aos Estados-membros instituir força policial, des_
vinculada das Forças Armadas, para:
I - garantir a defesa e proteção dos direitos coletivos e individuais
na forma desta Constituição, observado o primado dos princ!pios de~

cráticos;

11 - auxiliar na instrução e e~ecução de decisão judiciária, em caso
de delitos penais;

=---------------TEXTO/.lUSTlfICAÇio---------------,

Substituit o Art. 41. pelo

.EMENDA 480488-7
t:JYIRGILIO GUU!J,Ri'1ES
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t"lIV
Comissão da Orgã~I~~ç~~/~r~!~~ral, Partiúarla e

- 'Garantia das Instituicões

EMENDA 480494-1
tJ DEPUTADO O~LIO BRAZ

,-====--;:r;;--c Pl.ENARIOLCOr.lI55i9/sU8.,t;;Q,1,l15~Ã9==-==:7":=::T::--::'
~ IV - Comissão da Organizaçao ~iel"oral, Partidária ec= Garantias das Institui ões

cr;PA"TIDO~

PMOB

rr=DATA~

/ / j

Dê-se, ao art. 6º do Substitutivo, a seguinte redação:
"Art. 6º - O Presidente da Repdblica será eleito, na

forma desta Constituição, em 15 de novembro do ano que anteceder
o término'do mandato de seu antecessor, tomando posse no dia 15
de março do ano seguinte à eleição.

JUS T I F I C A T I V A

Suprimido o parágrafo único do art.lO do Substitut.!.
vo, dê-se a seguinte redação ao'"caput" do artigo:

"Art.lO - Cada Estado e o Distrito Federal eleg!!.
rão, pelo sistema majoritário, respectivamente, três Senadores,com
mandato de quatro anos".

A emenda pretende compatibilizar 'o calendário eleito 
ral, a partir pa fixação da data de 15 de novembro para a reali
zação dos pleitos, Conforme diversos dispositivos desta Consti 
tuição.

JUS T I F I C A T I V A

A redução do mandato de Senador, de oito para qu~

tro anos, encontra respaldo no anseio do eleitorado que, de mane.!.
ra preponderante vem insistindo na uniformização da duração ôos
mandatos entre as duas Casas que compõem o Congresso Nacional.

EMENDA 480492-5
~ DEPUTADO D~LIO BRAZ

Partidária e

~ inquestionável que a manutenção de mandato por
período longo, como é atualmente e dos Senadores, envolve risco
para a Nação que pode ver-se obrigada a suportar a ineficiência 
de algum congressista.

Suprima-se, do art. 15 do Substitutivo, a parte fi
nal, passando, referido dispositivo, a ter a seguinte redação:

AUTOft--------------

Dê-se, ao art. 7º do Substitutivo, a seguinte redaçãc:
"Art. 7º - Os 'Governadores de Estado e do Distrito F~

deral serão eleitos, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo '
anterior, .para mandato de Quatro anos, em pleito realizado em
15 de novembro do ano que anteceder o término do mandato de seus
antecessores, tomando posse no dia 1º de março do ano seguinte à

eleição.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda pretende compatibilizar o calendário eleito 
tal, a partir da fixação da data de 15 de novembro para a reali
zação dos pleitos, conforme diversos dispositivos desta Consti 
tuição.

Diversamente, o
nhecido de pdblico, merecendo,
reconduçãQ vitoriosa no pleito

EMENDA 480495-0
[J DEPUTADO D~LIO BRAZ

parlamentar eficiente será rec~

até mesmo como autêntico galardão,
eleitoral.

JUS T I F I C A T I V A

"Art 15 - Os Prefeitos Municipais e Vereadores ele.!.
tos em 1986 e 1988 terão seus mandatos encerrados no dia 15 de f!!.
vereiro de 1991".

A emenda visa simplesmente resguardar o princípio
da não reeleição de mandatos encerrados, já consagrado no inst.!.
tuto eleitoral vigente no país e considerando-se que os Prefei
tos e Vereadores eleItos em 1 988 têm o seu mandato consl
derado tampão, isto'é, encerrando-se em 15 de fevereiro de 1991.

Além, pretende-se conciliar o calendário
ral, consoante diversos dispositivos desta Constituição.

anteceder
dia 15 de

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

o Prefeito será eleito em 15 de novembro do anO que
o término do mandato de seu antecessor, tomando posse nO
fevereiro do ano seguinte à eleição.

JUS T I F I C A T 'I V A

EMENDA 450496.8
f:J OEPUTAOO D~LIO BRAZ -- 'UT,"

r.l="---':="'-'-;;,.---:;-:~PLENAJIIO/COlolISsÃo/sueCOIU5sÃO --:---::,...-...,...,,....,,;-,,.--__-,
Organ!zação Eleitoral, Part;dária e

eleit~

trP}PAnTIDO~• PM)B

atuais Prefeitos, Vice-Prefeitos
novembro de 1982, terminarão no

ção:
Os mandatos dos

e Vereadores, eleitos em 15 de
dia 15 de fevereiro de 1991.

JUS T I F I C A T I V A

A emenda pretende compatibilizar o calendário erel
toral,a partir da fixação da data de 15 de novembro para a rea
lização dos pleitos, conforme diversos dispositivos desta Constl
tuição.

A e~enda pretende compatibilizar o calendário
eleitoral, a partir da fixação da data de 15 de novem~ro para a
realização dos pleitos, conforme diversos dispositivos d~sta

Constituição.
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JUS T I F I C A T I V A

ção:
Dê-se, ao art.I7 do substitutivo, a seguinte reda

JUS T I F I C A T I V A

O dispositivo em questão faz parte, juntamente com
outras normas, da regulamentação do "Estado de Defesa", nQva
denominação dada ao "Estado de Emergência" previsto no artigo
158 da Constituição vigente, e ao "Estado de Alarme", consoante
proposta contida no Projeto Afonso Arinos (art. 425), figura
surgida em 1978 através da Emenda Constitucional nº 11.

Trata-se, assim, de medida engendrada num período do
qual o Brasil vem procurando olvidar, desde que por aqui passa
ram os ares benfazejos de um sistema verdadeiramente democráti
co.

A norma contida no referido parágrafo concentra con 
cessão inaceitável, dando ensejo a que se pratiquem arbitrarie
dades que, ao final, ficariam acobertadas pelo manto de falsa '
"legalidade".

igual concessão encontra-se no execrado ""decreto
lei" que em boa hora o consenso praticamente unânime desta Cons
tituinte prepara para ver banido de nossas instituições jurídl
caso Também no decreto-lei e rejeição pelo Congresso não imp~

dia que os atos praticados sob sua égide fossem inquinados de
irregulares.

Ora, se a medida emergencial somente pode ser invoca
da sob condições especialíssimas, quando se busque preservar '
ou prontamente restabelecer, em locais determinados e restri 
tos, a ordem pública ou a paz social, ameaçadas ou atingidas'
por calamidades ou pertubações cuja gravidade não exija a de
~retação do Estado de Sítio, devendo ser levada ao conhecimen
to do Congresso Nacional (§ 52), não se pode admitir que, re 
jeitado, pelo Legislativo, o Decreto que estabeleceu a medida
de emergência, o que implica em desconsíderan : sua fundamentação
constitucional, se convalidem os atos praticados sob sua invo
cação. A permanecer a ressalva contida na redação do Antepro
jeto, incentiva-se a decretação de medidas de emergência, mes
mo sabendo-se da quase certeza de sua rejeição, podendo-se pr~

ticar atos de arbitrariedade enquanto não formalizado o pronu.!l
ciamento denegatório do Congresso Nacional.

~PAATIDO~
4 PMDB

A emenda pretende compatibilizar o calendário
eleitoral, a partir da fixação da data de 15 de novembro para a
realização dos pleitos, conforme diversos disp6sitivos-desta Con~

tituição.

" ••. A prisão ou detenção de qualquer pessoa 
não poderá ser superior a 2 dias, salvo quando autorizado pelo
poder Judiciário. ~ vedada a incomunicabilidade do preso."

Dê-se, ao § 42, "in fine", do artigo 20 do Sub~

titutivo, a seguinte redação:

Art. 17 - Os mandatos dos Governadores e dos Vi
ce-G~vernadores, eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão
em 12 de março de 1991.

= TEXTO/olUSTlfICAÇio -,

~ Iv -CO~lssao de orgã~l~~ç~~/~re~~~ral, Partid
l~ Garantia das Institui ões
= TElCTOlolUSTlfICAÇio -,

EMENDA 450497-6
tJ DEPUTADO D~LIO BRAZ

JUS T I F I C A T I V A
AUTOR--------------

=---------------TEXTO/olUSTIFICAÇÃO----------------,

---
JUS T I F I C A T I V A

Comissão da organizaçã~o1ieit~ralt Partidária e
- Garantia das InstituIcões

do Conselho Constit~

, o líd..':.~ da_maioria---
Incluam-se entre os participantes

cional, previsto no art. 21 do Substitutivo
e da minoria, na Câmara e no Senado.

Entendo que a representatividade do Poder Legislativo,
órgão que abriga os legítimos representantes do povo, estará '
mais significativa se contar com outras pessoas, além dos Presi
dentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.

Nada_mais justo que considerar como integrantes do Co.!!
selho Constitucional também as pessoas mencionadas na presen 
te emenda.

frv

-"-----------
Entendo que dois dias são l1!.ais -dó que suficie.!l

tes para que o juiz competente ~precr~; medida tomada, ass~

mindo a jurisdição sobre o réú:

Dada a excepcionalidade de que se reveste a
decretação do Estado de Defesa. impondo o dispositivo constit~ -----
cional que a prisão por crime contra o Estado, determinada p~

lo executor da medida, sejà comunicada imediatamente ao juiz
competente, não se justifica que o detido permaneça~ cárc~

re em prazo tão longo, como que se propõe no projeto de Substl

tutivo.

EMENDA 450499·2
tJ DEPUTADO D~LIO BRAZ

Partidaria e

= + TEX10/".JSTlFICAÇio -,

EMENDA 450501-8
tJ DEPUTADO m.ro BRAZ

~
--.------ PLEN,qtlo/COr.l~sÃo/,iUflCO'iI~SÃO• V ComIssão da DrganIzaçao tIel.oral, PartidIria e

- arant..i.íl-çJ.as nsti tu! õe
=----------------TEXTO/JUSTIFICAÇÃO----------------,

Dê-se, ao § 72 do art. 20 do Substitutivo, a seguinte
redação:

,,§ 72 - Rejeitado pelo Congresso Nacional, cessa ime
diatamente o Estado de Defesa, anulando-se os atos praticados '
durante a sua vigência e com responsabilização da autoridade qJe

os determinou".

Dê-se, ao parágrafo único do art. 24 do Substitutivo,
a seguinte redação:

"Parágrafo único - Na hipótese do "caput" deste arti
go, o Presidente do Senado Federal, de imediato e extraordina 
riamente, convocará o Congresso Nacional para se reunir dentro
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de três dias, a fim de apreciar o ato do Presidente da Repúbli
ca, permanecendo o Congresso Nacional em funcionamento até o
término das medidas coercitivas".

JUS T I F I C A T I V A

Dada a excepcionalidade de que se reveste a decreta 
ção do Estado de Sítio, no intervalo das sessões legislativas ,
a convocação do Congresso Nacional dentro de três dias se reves
te de máxima importância para a Soberania Nacional.

mento Jstensivo, estigmatizandJ a passividade de meros espectadores,
postura não condizente =om e responsa~ilidade atribuída às Forças
Policiais de zelarem pela preservação da ordem pública.

Vinculado ao "caput" do artigo, distintamente das atri
buições dos Corpos de Bo~beiros, o parágrafo, com a redação pr~

posta, não inst~tucioneliza o uso indiscriminado de violência arbi
trária ou a~ agressões físicas, pois conserva o princípio de que
as Forças Policiais desempenham parcela da Segurança Pública, pr~

tegendJ inclusive a incolumidade das pessoas (art.39), sempre vol
tadas para a preservação da ordem pú~lica e com base nes determ1n~

ções lega1s e na discipline (art.41).

r:-r TEXTO/oJUSTIFICAÇÃO------------------,

~ IV - Co:n~ssão de Drg'a'n'J'.'i'à"ç~;&"~í°ê!'l't'ljrãr, Parurâna
G n 'as das Institui ões

EMENDA 450505-1
f!J CONSTITUINTE ULDURICO PINTO

- I"LItMAIlIO/cOMISsio/suacollllssio-_-.". _

tJ COM. DA OHG. EI.E (T., PAR r. E GAflANUA/PA') INsrrTlIlçÕES

~"A"TIDO;;-]
PMOBIBA

Suprima-se, do parágrafo único" in fine" , do
art. 25 do substitutivo, a expressão "desde que liberados por

suas Mesas".

J US T I F I C A T I V A
Inadmissível impor, aos próprios'parlamentares,

a Censura aos ~eus pronunciamentos, ainda que reservada à M~

sa d3 Câmara dos DeputadJs o~ do Senado Federal.

r:-r---------------TlXTO/.lUSTI,.ICAÇio----------------,

Inclua-se no anteprojeto de text~/Constitucional, na parte
relativa às Disposições Gerais e Transitórias, o seguinte disposi
tivo, pelo qual se convoca a Assembléia Nacional Constituinte para
o ano 2001, definindo a sua forma e caráter, além de criar o voto
destituinte. -

tas.
§ 62 - A Assembléia Naciona~ Constituinte eleita terá a I

função de organismo coordenador e sistematizador dos debates e das
propostas apresentadas.

§ 72 - A nova Constituição terá caráter plebiscitário, deven
do ser referendada por todo o povo brasileiro.

§ 89 - '0 mandato de qualquer Constituinte poderá ser cassado
por, n9"mínimo, um total de eleitores igual a 2/3 (dois terços) do
número de ~ôfós necessários para elegê-lo.

"Art ..•. Fica convocada a Assembléia Nacional Constituin
te para o dia 12 de fevereiro do ano 20J1.

§ 12 - A Assembléia Nacional Constituinte será livre, aut~

noma, soberana, democrática e exclusiva.
§ 22 - As eleições para a Assembléia Nacional Constituinte

serão realizadas no dia 15 de novembro do ano 2000.
§ 32 - Qualquer do povo, no pleno exercício de cidadanià I

brasileira e independ~ntemente de filiação partidária, poderá can
didatar-se à Assembléia Nacional Constituinte.

§ 42 _ A Assembléia Nacional Constituinte terá caráter de
Assembléia Geral do povo brasileiro.

§ 52 - Qualquer cidadão brasileiro poderá particiapr dos I

debates elou apresentar propostas à Assembléia Nacional Constitui~

te. A parti~ipação de todos os cidadãos deverá ser assegurada, a
través das conquistas tecnológicas das da revolução tecno-cientí
fica nas áreas de comunicação de mássa e informática, pela implan
tação de uma rede de comunicação nacional, garantindo a cada cida
dão sua participeção nos debates e apresentação e defesa de propJ~

tJ!fPARTlOO~
4 PMDB

Partidária e

AurOR--------------

Entendo não se deva_excepcionar o princ~p~o consagrado
no início do artigo, sob nenhuma invocação, a fim de não enfra 
quecer o poder de controle atriQuido ao Congresso Nacional.

JUS T I F I C A T I V A

Dê-se, ao art. 27 do Substitutivo, a seguinte redação:
"Art. 27 - As imunidades dos membros do Congresso Na 

cional subsistirão durante o Estado de sítio".

--- PI.ENARIO/CON\SSÃO/SUBCOM\SSÃO iãêI
IV _ Comiss~o da OrgLn~zaçãQ Eleitoral, partidár~

= TEXTO/.luSTlFICAÇio ---,

EMENDA 450503-4
tJ DEPUTADO D~LID BRAZ

r:-r-~-------------'jEXTO/"uSTlflcIlÇi.O---------------___,

EMENDA 450504-2
f: DEPUTAOO D~LIO BRAZ

JUSTIFICAÇ1l0

Dê-se, ao § 12 do artigo 41 do Substitutivo, a seguinte
redação:

"§ 12 - As atividades de policiamento ostensivo, mediai!
te ações preventivas e repressivas, são exercidas com exclusivid~

de pelas Forças Policiais".

JUS T I F I C A T I V A

A emenda pro~osta tem por objetivo consagrar o princi
pio do "estrito cumprí.mento do devar legal", embasamento jurídico ii!
dispensável ao exercício da função policial.

A inserção da cláusula "MEDIANTE AÇDES PREVENTIVAS E R~

PRESSIVAS" enfatiza o caráter dinâmico que deve possuir o policia-

Após a gloriosa campanha das Diretas-já, durante a qual mi
lhões de brasileiros participaram do movimento cívico para a resta~

ração da democracia no Brasil e a vítória no espúrio colégio Eleit~

ral, onde a ditadura militar foi, finalmente, derrotada, passamos à
transição para o Estado de Direito Democrático, com a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte para a elaboração de uma nova Car
ta Magna para a Nação brasileira.

Entretanto, tal 'transição se deu de forma a romper definiti
vamente com as estruturas do regime anterior. Foi çonseguida uma s~

lução negociada e de consenso em direção a uma transição pacífic~ I
com remanescentes das estruturas de poder anteriores.

Assim, tal Assembléia Nacional Constituinte e a Constituição
elaborad3 refletirão um equilíbrio de forças que não traduzirá ,ne
cessariamente a vontade soberana do povo brasileiro.

Além di~so. a campanha para governadores e deputados estadu~

ais não permitiu um debate maior sobre os te~as da Constituinte.
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comí.saãc da o'I=q~j!fic~~~~b'u~!~r~oral, Partidaria e
Garantia das Ins~ituicoes.

Nesse sentido, convocamos uma nova AS$embléia Nacional
Constituinte, onde todo o povo brasileiro participará da feitura
da nova Constituição. Nesta Assembléia Nacional Constituinte im
perará o princípio de que o poder é o próprio povo.

~'1ENDA 450508·5
\~constituinte JAMIL HADDAD 8·...T100;]PSB!RJ

-=-r nXTO/JU5TIFICAÇÃO------.-:..----------,

EMENDA 450506·9
[!]
C CON'iTrrIlTNTE UiPURICO PINTO

'LUÁ"IO/COlollsdo/suaCOllllssio ~OATA-----,

l\O ELEITJqAL E PARI. E SISTEM:I DE GOVER OCO?! 0§/B7 J
= TUTO/olUSTlfICAÇÃO-'-I'-v-V---------------,

~MENTA

Impõe a obrigatoriedade do voto a t,!!

dos os brasileiros eaj.eres de 16 anos, in
clusive militares, outorgando aos maIores
de 18 anos o direito de seree eleitos .. sal
vo as exceções legais.

Inclua-se no texto cons t Ltuc Ionaã , na parte reser
vada aos DIreItos Políticos, o seguinte postulado:

~ (aditiva)

Acrescente-se ao art.52 um inciso com a redação

seaui.nte:

"Art.52.
IV - de mais de trinta mil eleitores."

JUSTIFICAr.ÃO

t necessário tornar efetiva a oarticipacão dos c!
dadãos no processo da elaboração leaislativa, sobretudo

da altera~ão constitucional, aperfeicoando O funcioname~

to do sistema democrático.
-Art•.• O alistamento e o voto são obrigatórIos pa

ra todos os brasileiros maiores de 16 anos, .Iocepenerenüeeen
te de sexo ou qualiflcaç~o e hierarquia lflllilar, salvo os c!,
50S previstos em lei e sancionados por sentenças judici~ls

trAnsItas em Julgado.

S 1a: Os maIores de 16 anos, civis ou mIlitares, p!!.
derão ser eleItos para Quaisquer cargos públicos eletIvos,
excetuando-se as hipóteses de inelegibilidade previstas nes

ta Constituição.

S 2R Lei complementar derInirá os modos de exercI
elo do voto pelos índios, analfabetos e deficientes.

EMENDA 450509·3

tJ Constituinte JAMIL HADDAD

~ TUTO/JUSTlFICAÇÃO------------------,

~ (supressiva)

JUSTIf'ICAçM
Suprima-se o texto do art.47.

Numa sociedade plural corno a nossa, um regime vcr
ô~delrarne~te ceeeerét rcc não pode excluIr do processo paUt!
co os índios. os anal rabe tcs , os m111tares sem exceção. os d~

ficlcntes rIsicos, nem os maIores ee 16 anos. homens e rnulh~

re s que contribuem com O seu t r aba Ibc para a criação da ri
queza e da cultura nacionais..

JUSTIFICAr:ÃO

o enunciado do texto é<incompativel com a autonomia

do Distrito Federal, consaqrada eM outros dispositivos.

INCLUA-SE COMO RESSALVA AO PARAGRAFO 2º do artigo 2º DO SUBSTITUTI

8'''''100;]
PSB/R.J

IV - Comissao da ó~~ãn~~aC~QuIEr~ftoral, Partidária e
Garantia das Instituicoes

EMENDA 450510·7
lic: Constituinte JAMIL HADDAD

"",- TUTO/JUSTIFICAÇÃO----------------..,

~'AItTI00;j

JMDB/Bj'

COM. DA ORGAN1ZA Ao ELEITORA~ E PART. E SISTEMA DE GOVERN

EMENDA 450507-7
~ AUTOR

CONSTITUIN,E ULDURICO PI~TO

r:;,---------- .~""il"o/Co"fSSio/$uaCoMlssio---- __,

vo
~ (aditiva)

EMENTA

Reconhece às Nações Indígenas O

direito ao uso exclusivo das suas prú- /
prias línguas e dialetos.

Inclua-se no anteprojeto de tex.to const1tuclo- /
naf , na par-te relativa às Populações Indígenas. o sequj nte ds s
posHivo:

tlArt •••• O português a língua nac IcnaI do Dra-/

sU.

Acrescente-se ao texto do art.6l a expressão sequinte:
"ou de direcão em instituicão financeira".

.JUSTIFICArÃO

O enriquecimento ilicito na qestão de instituicões

financeiras deve ter o mesmo tratamento emprestado aos o~

tros tipos de enriquec1mento ilícito referidos no artiqo.

No f1nal, é o erário quem paqa.

"" 1U10/JUSTIFICAÇÃO------------------,

~ (substitutiva)
De-se ao art.34 a redação seguinte:
"Art. - As Forças Armadas, subordinadas aos poderes

constitucionais e sob o comando do Presidente da República,

tr!.AftT1DOCJ
PSB!RJ

ar 1 ar1 e

EMENDA 450511-5
tJ ~onstituinte JAMIL HADDADJUSTIFICAçAO

Parágrafo únlco- As Nações Indígenas têm direito
ao uso exclusivo .às próprias l!nguas e dialetos."

C~nQuantD a grande maioria da popu Iação braslle!

1:0 use a língua portuguesa cano veiculo de comunicação soeLaI e
cultural. devemos salvaguardar os direitos das minorias. permi
tindo aos_.1ndígc-nas a preservação das suas línguas. dialetos e
culturas. assegurando-lhes. por esta forma. suas Ldentrdades /

culluraIs.
A compreensão da história c culturas do nosso PE,

YO passa pela preservação do patrimônio linguistico das Nações
Indígcno:ts.
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destinam-se a assequrar a independênc~a e a soberania

Pais e sua integridade territorial."

,JUSTIFICArÃO

do EMENDA 450515-8
~ DEPUTADO CARLOS ALBERTO CAÓ

r;-r----------------TUTO/JUST1F1CAÇÃO-----------------,

r;-r-'--------------- TIEXTO/JUSTlfICAÇÃO-----------------,

A Constituição precisa def~nir, com toda clareza, as
atribuições das Forças Armadas. A sUgestão ~ndica precis~

mente as mais nobres - a defesa da independência e da sober~

nia do Pa~s, assim como a guarda da sua ~nteqridade territ~

rial.

IEMENDA 450512-3
L!lc= Constituinte JAMIL HADDAD

Comissao da or~~~i~ãçá~/EY~rt~rall Part1dar~a e
Garantia das Institu~ ões

r=PARTID0/RJ]
PSB/RJ

EMENDA ADITIVA/MODIFICATIVA

Art. 34 - As Forças Armadas destinam-se à defesa
da Pátria e da ordem constitucicnal.

Parágrafo 12 - Cabe ao Presidente da República a
direção da política de guerra e a escolha dos Comandantes- Chefes.

Parágrafo 22 - O Presidente da República submete
terá ao Congresso Nacional que decidirá por maioria absoluta atos
que impliquem a intervenção das Forças Armadas em conflitos exter
nos ou nas questões que versem sobre a ordem constitucional.

Parágrafo 32 - Constitui crime inafiançável a
prática de atentado contra a segurança do Estado Democrático por
ato de grupos armados civis ou militares.

Emenda (substitutiva)

JUSTIFICATIVA
Dê-se ao inc~so VI do art.45 a redação seauinte:

" VI - ronceder perm~ssão, nos casos previstos em

lei comnlementar, para que for6as estranaeiras, em mis
são de paz, transitem pelo territór10 nacional."

.TUSTIFICArÃO

Sabidamente, as Forças Armadas constituem uma ins
tituição fundamental na formação do Estado Nação Brasileiro. Ca
be, portanto, que, com a implantação do Estado Democrático, lhp
seja reservado um papel estratégico de garantidora da ordemcons
titucional Por definição, a ordem civil que se instala deve co~

ter e envolver todas as instituições que a ela se subordina .

AUTOII:---------------

Art. 43 - Os Ilunicipios poderão criar e Manter guarda munic~

paL sob a autoridade d-e Prefeito 11unicipal.

Emenda Substitutiva

,.,.., 'I.ENáIlIO/c:Olussio/.u.COM.ssio------------,

Org. Eleitoral, Partídária e Garantia das~nstituicões

EMENDA 450516-6
f:I NOEL DE CARVALHO

""' Tl:XTO'olUSTlfICAÇio -,

ItJ7PAftTID0r-=J• PSB-RJ

Emenda (supressiva)

O Brasil há de' afirmar-se no conceito ~nternac~~

nal como amante da paz. Só pode admit~r tráns~to de tr~

pas estranqeiras desde que as mesmas tenham missão paci

fica. A permanência, nunca.

r;-r----------------TEXTO/JUSTlfICAIiÃO-----------------,

~ AUTO"

~nstituinte Jamil Haddad

:EMENDA 450513-1

Suprima-se, no texto do art. 64, a palavra "violentos".

Justificação
Atentados violentos - trata-se de categoria de dific~l

mensuração. Quem decidirá que um atentado é violento ou não? ~

Na verdade, o atentado já encerr~ em s~, uma violênc~a

contra a ordem constitucional.

JUSTIFIC.l'm'IVA

Se há problema que ~reocupe hoje a sociedade brasileira esse

~ sem dúvida, o da segurança pública. Nos grandes centrós urbanos a

população vive sob a constante ameaça da violência, uma vez que o p~

liciamento estadual não tem assegurado aquele min~mo de tranquilida-

r;-r------- Tf.:XTO/JUSTl'ICAÇ;,O --;-_.,

EIVlENDA 450514=0.;liI .~ AUTORc: Constituinte Jamil Haddad

om ssãoaa Organi~",m5c~rê"i~5'i'1\.'l';t'ãfE:raáfiaeGãrã:n
tia das Institui ões

~PART'OO~• PSB-RJ

de a·que todos temos direito, como seres humanos e contribu~ntes.

A uma série de crímes em determinada comunidade, segue-se o

espetáculo, já cansativo para os nossos concidadãos, da mobilização

e concentração de recursos policiais até que o clamor popular desap~

reça. Passados alguns dias o aparato policial vai para outros luga

res, e a população volta a ficar ã mêrcê dos marginais de todo o ti-

As comunidades rnunicipa15 precisam ter uma polícia que nelas

po.

Rio de Janeiro conheceram a guarda munic!pal e até.hoje, ali, se de- J
pIora a sua- extinção~ com ordesaparec~mento do "guarda do qua~tei~o~

- I

permaneça, que tenha compromisso com elas, nelas recrutada e, pois,

palavra
Emenda (supressiva)

Suprima-se, no final do § 29 do art. 62,. a
npúbl~co".

Justificação

Com a devida ven~a, o termo "público" ai representa

pleonasmo. Todo erário é público. No caput do art. 62, .está cor

reto.
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didatos, de. todos eles, sem exceçâo, reflet1am este anseio popular.a~

que conhecia os moradores, interpelava os estranhos, zelava pelas pr~

ças e logadouros públicos.

Ainda há pouco, nas'últimas elei9ões, as plataformas dos can-

prometerem dar prioridade ao problema da segurança. Em são Paulo o

EMENDA 480518-2
t: SENADOR POMPEU DE SOUSA

PLE:HAAIO/cON.Ss;'o/suaCOlollssio ~D"TA---,

~rOMTSSÃO DA DRG. ELEITORAL PART. E GARANT.INSTITUICÕESJ êo0 O6la7 J
r:-r---------------- T[:no/,JusT1FICAÇÃO'-------------------,

at.ual Prefeito incluiu a criação da '9u.arda muna.cdoaâ r como rum -dos pri!!

cipais comprom1ssos de seu programa de governo.

Estando, ademais, no prt:!sente momento, empenhados -num -histó-

Supr1mir o 1nciso IV do Art. 49 do Substitut1vo:

JUSTIFICAÇÃO

cr~a-

Algo precisa ser fe1to ~ prol da segurança dos municípios,

e~ grave contradição se perm1tíssemos que os Estados organizassem as
Não parece adequado e compatível com um reg1me em que

a Democracia conV1va com o apreço à Cultura, atr1bu1r ao apar~

quardas municipais, como pretende o Anteprojeto da Subcomissão-dos lho pol1c1al a competênc1a de regulamentar o acesso das

Estados em seu art. 79 inc1so III, cuja supressão, aliás, 'propusemos ções cultura1s ã exibição através das d1versões públ1cas.

_ ' _~, o assunto extrapola do. campo de referên-
em outra emenda. ,-----

cia desta Com1ssão, enquanto que se enca1xa, de mane1ra 1nd1sc~

tível, na área atrl.buída à VIII Coml.ssâo - liDa FamílJ..a, da Edu-

rico esforço para restaurar a nossa Federação, estaríamos incorrendo

e nada melhor ~do que'um corpo por eles instituído~ em função das

pecularidades sociais, econômicas e geográfica~ de cadá município e

por isso mesmo comprometido com a comunidade local.
Com isto a autonomia municipal se realiza, a Federação se fQ~

talece e a vida dos municíp10S adquire ma1S um fator de segurança, tão

precár10 no Brasil de hoje.

cação, Cultura e Esportes, da C1ênc1a e Tecnolog1a e da Comun~

cação" - onde se encontra previsto e resolv~do de forma conse~

tânea com as impllcações farnlllares, educaclonals, culturals e

comunícacíonals, que nada têm de pollclals.

r:-1,----------------T~XTQ/.lUST.,ICAÇio-----------------.

OTTOMAR PINTOE

[1COMISSÃO DA ORGANrzAçÃ~L;~~;;:.,;;~;;~;~~;o E GAR. DAS INSTITUrçiJES

EMENDA 480519-1
t: MARLUCE PINTOInstitui õe

Dê-se ao Artigo 38 do Substitutivo do Relator da Co
missão da Organização Eleitoral Partidária e Garantia das Instituições
a seguinte redação:

,.,..., TUTO/.luSTlfICAÇÃO -,

1"":"1r---------- ..L~NARIO/cONIS:l;.o/suIl.COIU'da-----------.,

EMENDA 480517-4
AUTOR---------------

(lconsti tuinte VICTOR FACCIONI

"Ar t .
"Art. 38 - Os militares são alistáveis, des

des que oficiais, aspirantes a oficiais, guardas-ma~
rinha, subtenentes ou sboficiais, sargentos ou alunos
das escolas militares de ensino superior para forma
ção de oficiais e cabos e soldados das- Polícias Mili
tares." -

PROPOSTA DE EMENDA AO ANTEPROJETO - EMENDA SUPRESSIVA

Suprimam-se os § 2º e § 3º do Art. 44

JUS T I F I C A ç A O

O texto constitucional em vigor, bem como o Antepro
jeto aprovado na Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos,
excluem os cabo~ e soldados do alistamento eleitoral.

Essa exclusão é justificada no que diz respeito aos
cabos e soldados das Forças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica
porque sua incorporação é por tempo limitado.

Nas Polícias Militares, no entanto, a incorporação é
por tempo previsto na legislação da Unidade Federada e renovável até
completar o tempo previsto para a sua transferência para a reserva re
munerada.

A diferença fundamental, com vistas ao alistamento
eleitoral, revela-se no ato da incorporação: o cidadão brasileiro, ao
incorporar nas Forças Armadas, ainda não se alistou como eleitor; o ci
da dão brasileiro, ao incorporar na Polícia Militar de qualquer Unidade
da Federação, já é eleitor.

Ao ser dispensado do serviço militar, o cidadão pas
sa à condição de civil e, como é maior de 18 anos, pode alistar-se co
mo eleitor, nos termos constitucionais, e permanece eleitor, podendo
votar e ser votado para os cargos eletivos, bem assim desempenhar qual
quer cargo público, como qualquer cidadão brasileiro.

Ao incorporar na Polícia Militar, o cidadão brasilel
ro equipara-se aos que não sabem exprimir-se na língua nacional e aos
que estão privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos.

Pela exegese constitucional vigente, é conclusivo:
os cabos e soldados ,das Polícias Militares não estão vedados de alis
tarem-se eleitores, mesmo porque, ao incorporarem na Polícia Militar
já estão alistados. O que ocorre, na realidade, é uma proibição injus
ta de exercerem um direito, para o qual estão aptos constitucionalme~
te.

Normalmente, o reservista das Forças Armadas, ao i~

corporar na Polícia Militar, já votou em alguma eleição e, por ter
optado pela profissão de segurança pública, é obrigado a guardar seu
título de eleitor.

O dispositivo apresentado no texto do anteprojeto é

a a cristalização, em termos mais amplos, daquilo que já es

tá previsto na lei ordinária nº 7.453, de 27 de dezembro de

1985, que dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo, ins

tituindo uma indenização que beneficia os Estados e Municí -

pios nos quais se efetuem extração de petróleo, bem como o

Ministério da Marinha para atender aos encargos de fiscaliz~

ção e proteção das áreas marítimas onde se localizam as pla-

taformas petrolíferas.

Trata-se, portanto, de repetir no Texto Constituci~

nal, com maior abrangência, preceito de um disp~itivo legal

sobre o qual não paira dúvida.

Além do mais, há que se considerar que o assunto nãQ é~

a bem da verdade, matéria constitucional, razão pela qual se pr~

põe a supressão daqueles parágrafos.
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Trata-se de dispositivo cujo conteúdo ê o mesmo do relatõ

rio e objetiva tão somente apresentar uma redação mais formal, mais'

concisa e precisa.

Acrescenta ao texto do Relator apenas a obrigatoriedade •

de realizar o Delegado de Policia, alem do concurso público, u~ cur

so especializado eP']Academia de Policia Judiciãria.

---.AUTOIt----- _

e HARLUCE PINTO

Art. 44

Art. 61 - Substituir a expressão: ã custa dos cofres públi

~ , pela expressão: ã custa do patrimônio público, tornando mais ~

brangente o artigo, porque mão incluirá apenas dinheiro, mas quais

quer outros bens públicos ou beneficios resultantes do trafico de

influência.

Art. 64 - Supressão da palavra violentos. ~credito que a~

sim ficará mais formal ou técnica a redação do artigo

I - As terras devolutas

11

111

IV

V

VI
VII

§ 19

i29

§ 39 -

§ §9 - Incluem-se as terras devolutas. or1g1naríamente,en

tre os hens do domínio dos Estados membros e. subsidiariamente. e~

tre os bens da União. na forma que a lei determinar. tendo em vista

~ intcrêsse do desenvolvimento e da segurança nacionais.

EMENDA 480522-1
f? OTTOMAR PINTO

r,;,---------- I'LINÀAlo/cOMII.io/au.çaMluio ---,

IV - COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDARIA E

r.l_-:G:::A",R::;A::;::!':."-=T-=I",A:-.:D:.:A:;S,--I.::.N::.'.:::S..:T..:I:.;:T:.:U:..:I=Õ::.E=S_ TI:XTO/olUSTlflCAÇio- =::::::;,,~_~=::::::;

~.ATA~"ov 06/87

Art. ~2 - As policias Judiciârias são instituições permane~

tes. organizadas por lei, integrantes do sistema de administração da

justiça criminal t atuando repressivamente, na apuração de ilicitos p~

nais e sua autoria na órbita civil. Exercem poderes de Policia Judí 

ciã~ia. nos limites de sua circunscrição. sob a autoridade dos Gover

nadores dos Estados, Territórios e do Distrito Federal.

§ 19 - são autoridades policiais os Delegados de PõlIcia,b~

chareis em direito, investidos no cargo por concurso público e após

formação profissional em Academia de Policia Civil.

29 - Lei Especial disporá sôbre as carreiras de Delegados

e Agente da Policia Judiciária.

~----------PLUÂIUO/COMluio/aUlcoIlIPÃO------------,

ORG.ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GAR:DAS INSTI

EMENDA 48054°.4
wc: OTTOMAR PINTO e ~~R~UCE PINTO

Retornar aos Estados mmbros o dominio sôbre as terras de _

volutas de acorda C~ a tradição constitucional da República brasi _

leira em reforço do sistema Federativo.

Pl-I:H"flIO/co"ISsio/su.eOlflss,io ~O"'TA--,

WMISSÃO OA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL PARTIDÁRIA E GAR, DAS INSTITUIÇelES I êou 06J87 J

AUTOR-------- _
OTTOMAR PINTOE

EMENDA 480523-9
tJ MARLUCE PINTO

~-"TA5fi7l~ 09 106j8?•
CO~ISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDARIA E GARANTI

EMENDA 480521-2 AUT1l.-------f? OTTOMAR PINTO e MARLUCE PI~TO

TI:XTO/olUSTI'ICAÇio------------------, r.l----------------TI:XTOlolUSTIFICAÇio-------- --,

Art. 49

I

11 - Declarar a inconstitucionalidade de de Lei, ou ato no~

mativo, federal ou estadual, ou a interpretação que devam ter.

Art. 50 - são partes legítimas para propor a representação'

de inconstitucionalidade ,

Art. 61 - O Congresso Nacional. por maioria absoluta de

seus meobros. após sentença oondenatória tran~itada em julgado. pode

decretar o confisco de bens de quem tenha enriquecido. ilicitamente.

â custa do patrimonio público, ou no exerctcio de cargo ou de função

pública.

Art. 64 - Somente o Congresso Nacional, por lei aprovada-por

dois terços dos aembros de cada casa. pode conceder anistia a autores

de atentados ã Constituição.

Incluir onde couber

Art,,: Incluem-se entre os bens da União
Par§grafo 29 - É assegurada aos Estados, Territórios,

Municípios e às Instituições Públicas envolvidas, diretamente,

na segurança das operações na plataforma continental, e do mar

territorial, a participação no resultado de sua exploração ec~

nõmica, na forma prevista em lei complementar.

lQ~I1.f.1.f.~I1.Y~

Além dos entes federativos envolvidos na exploração

econômica da plataforma e do mar territorial, como Estados e

J-U-s-t-i-f-i-c-a-t-i-v-a Municípios, cabe ressaltar que algumas instituições fede-

Art. 49

11 - Retirar a expressão : em tese

A declaração de inconstitucionalidade de lei, pelo

5TF. ê plena, real, tem uma conotação mais profunda, do que o que a

expressão ~. pretende dizer.

Art. 50 - Substituir: AÇÃO, pela palavra REPRESENTAÇÃO

tendo em vist~ a inexistência da trilogia da AÇÃO JUDICIAL. caract~

rizada pelo contraditório e p~ prestação jurisdicional.

rais, a Marinha, a Força Aérea e outros, participam de dive~

sas ações de seguranç~, Qusca e salvamento, balizamento do
litoral etc.

São ações diuturnas com o emprego de equipamentos, tri

pulações, consumo de combustíveis, materiais diversos etc, que

impõem as instituições em causa, gastos imensos, comprometedo 

res de sua operacionalidade normal e orgânica.
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= TUTO/olU".IPlCA;io -,

EMENDA 450524·7
f? OTTOMARI PINTO e MARLUCE ;~~TO
r.-r--------- PLINÃlllO/couluio/aulcolllasio-----------,

DA ORG. ELEiTORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUrçl!Es ~.AT'I;?J"ov06j87

Art. 53 - " A proposta de Reforma à Constituição será discutida e votada

em sessão do Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de
90 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações o

voto faverável de 2/3 de seus memorcs ,

Parágrafo Onico' - " A_proposta de Reforma constitucional terá por obj~

to alterar a estrutura do Estado, a organização dos poderes, os direi
tos E' garantias individuais e as normas previstas neste capítulo."

DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS

Art. ~ •.• Afim de assegurar a coincidência dos mandatos el~

tivos, serão realizadas eleições em' 15 de novembro de 1988, para ele

ger ou reeleger o Presidente da República, Governadores de novos Es

tados, do Distrito Federal, dos Territorios Autônomos, Prefeitos e mem

bros dos diversos níveis do Poder Legislativo, cujos mandatos termi

narão coincidentement~, com os dos atuais detentores de mandatos po

pulares, eleitos nas eleições de 15 de novembro de 1986.

Art •...•. Os membros do Poder Executivo - Presidente, Go

vernadores e Prefeitos, serão eleitos por sufrágio universal, direto

~ secreto, noventa dias antes do termo dos respectivos' mandatos, por

~aioria absoluta de votos, para um mandato de quatro anos, assegurado

o direito à reeleição, para um único período consecutivo.

§ lº - Não alcançando a maioria absoluta, renovar-se-à, 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, excluidos os votos em branco e os nulos.

PLIUIlIO/COWISSiO/IUICOMIS5iO------------,J rrooJATAõLEJ

OMSSlID DE ORl'ANIZAÇlID ELEITORAL,PARTI~ E

Art. 54 - " A proposta de t::menda à Constituição será discutida e votada
em sessão do Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de
60 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas as votações o
voto favorável da maioria absoluta de seus membros."

Pan'igrafo Onico - A emenda terá por objetivo' modificar o disposto nes
ta Constituição que não for da alçada da proposta de Reforma constitu
cional.

o disposto 1'0 Art. 54 passa a sê-lo no Art. 55, renumerando-se os demais
artigos.

JUSTIFICATIVA

O que se pretende é restabelecer com alterações o trabalho da Subco
missão, criando a técnica da Reforma e da Emenda. Constitucional.

Esta técnica, que é igual a da Constituição de 1934, nos parece a 
conselhável para o momento dada a tendência excessivamente inovadora dos ante-pro
jetos em elaboração. Haverá mais dificuldade para se modificar alguns dispositivos,
pela sua importância, e menos obstáculos para outros.

r.r---------------nxTO'''U'TIP'ICAÇio----------------,

EMENDA 450526-3
l!1 AUTOItê COOSTInJINTE BONIFACIO DE ANDRADA

ní-§ Onico - Os membros do Poder Executivo, nos diversos

Constituinte Banifácio de Andrada

Iimenda do Art. 41:

~"TO~'ov06fl7
PLt:HAR'o/co"u'sio/suecOMlssÃO----------

Comissão da Organização Eleitoral, Partidária...

No Art. 41 onde se lê " organizadas pela lei", leia-se" organi
zadas pela lei estadual".

'J_U_S_T_I..!_I_C ~T_I_V A

A lei estadual é a mais adequada para dispor UlIl tenm detalhado '
sobre as Forças Policiais.

Emendas aos Art. 48 ã 51
Suprima-se ao Artigos 48 ã 51.

JUSTIFICATIVA

Na realidade á denominação dada a Comissão quando fala " Gar~

tia das Instituições " é um pouco imprÕpria, pois melhor teria sido" proteçao
às instituições ", o que engloba toda a matéria relativa ao estado de sítio e
a Segurança Nacional.

A Comissão de Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das

Instituições não cabe dispor no seu Substitutivo sobre o controle da Constitu

cionalidade das leis, que é, matéria de Organização dos Podéres , onde toda PI'2

blemâtica judiciária encontra o seu abrigo e o seu raio de ação .. A palavra

" garantias" é que, está provocando esta confusão, porque ela é associada a
idéia de garantia "ConstitUClonal."

Enilora contarido matéria do melhor quilate jurídico, com moder
nas conceituações, a verdade é que os Art. 48, 49, 50 e 51 só possuiriam o va
lor de emenda ao texto da Comissão de Organização do Poderes, salvo nosso me

:ihor).;rzb.

EMENDA 450527-1
fiC Constituinte Bonifácio de Andrada

= TEXTO/olUSTlfICAÇio -,

modelo dos fundadores da República Brasileira.

brasileira. A admissão da reeleição por mais um quadriênio, para os

membros do Executivo, nos diferentes níveis da Federação, constitui

procedimento constitucional do sisLema norte american~, inspiração e

veis da Federação, candidatos à reeleição, estão desobrigados de de

sincompatibilizar-se. '

JUSTIFICATIVA

Os artigos 52, 43 e 54 passam a ter a seguinte redação:
Art. 52 - " A Constituição poderá ser reformada ou emendada mediante pro
posta: 11

§ lº - "A Constituição não poderá ser reformada ou emendada na vigê~

cia do estado de sítio ou de defesa.

Comissão da Or aniza ão Eleitoral, Partidária e...

Esta proposição Constitucional objetiva 31cançar a coinci

dência de todos os mandatos eletivos, assegurando-se a realização de

eleições gerais, quadrienais, com a consequentemente econumia de re

cursos e de tempo. A administração pública ficará poupada dos consta~

tes envolvimentos na dinâmica dos períodos eleitorais, e,todo um ele~

co de tensões, atritos, abusos do poder econômico e de autoridade, s~

crifício de orçamentos e imobilização da atividade administrativa.

Por outro lado, os mandatos iguais, coincidentes e quadri

enais, estão em perfeita sintonia com a melhor tradição republicana,

EMENDA 450525-5

~
=--------- PLfoHAIlIO/CoI,fISsio/SUBCONISdo- -,

r;;--------------- TEXTO/olu'nP"lcAçio----- -,
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r.r TEXTO/JUSTIFICAÇÃO -,

EMENDA 480531-0
tJ DEPUTADA FEDERAL ANNA MARIA RATTES

'EMENDA 450528-0
wC Constituinte Bonifácio de Andrada
.., PLEN..."IO/cOI.lISsio/suoco"USS.lO-------------,

Comissão da Or aniza ão Eleitoral P
= Tl"XTO/JUSTIFICAÇÃO -,

Emenda ao Art. 20.:

INCLUA-SE O SEGUINTE ARTIGO NO CAPíTULO DAS DISPOSIÇOES TRANSITÓRIAS
DO SUBSTITUTIVO, RENUM~RANDO OS QUE lHE SEGUEM:

No Art. 20 onde se lê "Conselho Constitucional" leia-se "Conselho da
Repuôlica", e onde se lê a palavra "Defesa", leia-se a palavra "Alanne".

Jl5TIFlCATIVA

A Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo criou a
figura do Conselho da República, com objetivos seroolhantes ao do Conselho Co~

titucional, mencionados nesses substitutivos, ~to a palavra ..Defesa"; ela
abrange uma conceituação nuito mais extensa que o prÕprio." Estado de Sítio ..
em nosso direito constitucional, visto que os tennos ''Defesa Nacional", subst!,
tuem nas Constituições de 1934 e 1946 a conceituação "Segurança Nacional".

O que se pretende com o necanísno de excessão é "restabelecer a ordem
pública em locais determinados e restritos." l)ra, a palavra "Alarme", adotada
no Anteprojeto Afonso Arinos será mais adequada, a nosso ver, para esta hipó
tese.

EMENDA 450529-8
wC Constituinte Bonifácio de Andrada

r:-r---------- Pl.I!NAluo/co.."sio/sUBCO.."sio-------------,

Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e

" ART. 30 - O Congresso Nacional, no prazo máximo que coinci
dirá com o término da legislatura seguinte à da
promulgação desta Constituição, mediante leis co~

plementares regulamentará princípios e normas
constantes de todos os capítulos da mesma, que a~

sim o exijam, para que sejam atingidos os fins da
Ordem Constitucional Democrática."

JUSTIFICATIVA

conquanto em diversas oportunidades do texto constitucional '
os direitos dos cidadãos sejam reconhecidos e fortalecidos por prin
cípios e conceitos de caráter universal;

Conquanto se deseje que os Direitos e Garantias do Homem e da
Mulher, constentes desta Constituição, tenham aplicação imediata;

Conquanto, além disso, seja dado ao cidadão o direito de imp~

trar "mandado de injunção" para garantir' direito assegurado constit!:!,
cionalmente porém não aplicado em razão da ausência de norma regula
mentadora; torna-se imperativo que ao Poder legislativo seja exigido,
por prazo delimitado, a regulamentação dos preceitos constitucionais
que assim o exigirem, sob pena de repetirmos o erro histórico de po~

suirmos a letra constitucional sem o necessário respaldo jurídico a
sua aplicabilidad~.

Entendemos ser prazo sufiCiente-para a regulamentação dos pr~

ceitos constitucionais o período da legislatura seguinte ao da pro
mulgação da Carta Magna, pois a ele serão acrescidos vários meses
pertencentes a este último.

AZ't.2º •••••••••••••••••••••••

§lº-O alict~ento e o voto s~o obricatórios,salvo para os que contetl

dezesseis anos de idade na data da eleição,os analfabetos,os maiores

de seten\a anos e os deficientes f{sicos o

JUSTIFICAÇ""O

A ~roposiç~o co~tGm d~~s altera;ões.Uma que assoeura facultctivanen

te o exerc!~fo do d~reito de voto ao jovem de dezesscis anos de idam

e a outra que retira a obricatoriedade ao cidadão de alistar-co elei

tor,se naior de setenta anos de idade.~ota Últi~~ parte prooura ~an

ter coerência co~ o tratamento oorrente na leGislaçno e~ deoobricar

a pessoa,ao atinGir setenta anos de ~dade,conve~:cionalnente a idade

da co:qJuloória,de determinados imrositivos ou i:;;pe=tivos da conduta

social.~egue a tradição do direito pá~rio e reserva a faculdade ao

cidadão.Quanto à primeira parte.oonvoca-se o jovem para o exerc!o~o

dn ~rática ae~ocrática,através do ~to.Gomos um pa{s de jover.s que,

na faixa et:íria indicadc,prcpar::m-ce para os en:ba.tes ela viela,scja com

o discernimento que a ~ducação,a Escola propicia,o intenso processa0

interc5:1bio ela i:1fon~a;;ão e da comunãcaçâo ,que 00 no.toe ele corm.\1.ica

ção.social en~enarau,seja por sua incorporação,como fo~ça de trab?

lho ,no procecso econômico,pa{s pobre,Cluo exiae o insresso no norcndo

dc tntbalho,n~~s cedo,asstmindo o jovem marcadas r,sponsabiliJ~deo,

prococemcnte,nn luta pela sobrevivê~cia.

7 TEXTO/JUSTIFICAÇÃO---r-r-------------,

~ O §lº do Art. 2º passa a ter a se.r;ui.ute redação:

EMENDA 480532-8
tJ JAIRO CAn;:BI~O

..,r------:-:----- PLUÃRIO/cOI.I\ssÃo/sUBCOI.IISSÃO------------,

8 v- CO~lssio da Or~nização Elei~orul,rertid1rla,etc.

Constituinte Bonifácio de Andrada

Iimenda ao Art. 21.:

JUSTIFICATIVA

Jl5TIFICATIVA

O princípio da separação dos poderes é prÕprio do presidenci~lisllK.

puro. Orâ, a tendência que se verifica é no sentido da parlamentarizaçao, li!.

ior ou ménor, dos Poderes da República, daí a errenda.

Emenda ao art. 52, § 2'.:
No Art. 52, parágrafo 29 , letra "d" onde se lê "a separação dos po

deres", leia-se "a institucionalização dos poderes."

IfoArt. 21 onde se lê "Conselho Constitucional" leia-se "Conselho
da República."

m--------~------- TEXTO/JUSTIfICAÇÃO-----------------,

EMENDA 480530-1
tJ

= TI!XTO/JUSTIFICAÇio _
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~ TElCTO!olUSTlflCAÇiCt,-------'-----------,

JUSTIFICAÇ'ÃO

dero.nça de Quem esteja à frente dos destinos do seu rovo.O bem co-

P'l.'u::n.,o interesse colptivo e público,orienta~ a ação pol{tica do d.e-

tentor do Poder consti~u:Cdoo

ções.N~s tambám estamos construindo um_novo Estado Nacional,em novas

bases ,com valorização do ideal sabTado da liberdade.Acresça-se o di-
o

reito de resposta,reconhecido e mantido ,preservado ,conforme a Pfop~

sição 'oferecida.

I~is du.qs inclusões são propostas~a da caracterização e

conficuração da d~mensão nacional dos partidos pol{ticos e do compr~

misso e comprometÍQento Que as suas decisões,de âmbito e caráter na

cional,devem ensejar aos componentes da a&remiação.Isto diz respelto

com o sentido de ,unidade partidár~-e_responsabilidadepÚblica e so

cial de um partido político em uma democracia,onde se respeita a in

dividualidade,a liberdade de dissentir de seus membros,r.as,a vontade

manifesta da mnioria,em questões ~Ulldnmentnis,há de ser acolllida e

observada,inQuestionavelmente.Por fim,e,dc algum modo,pnra diocipli-
JU3TIFIC!_;'!0-

nar situações resultantes de experiências nais recentes na vida po

l{tica decorrentesda restaura,ão democrática no pa{s,e~reriênci~s

Que tendem a consolidar-se e tornarem-se prática constante entTe nó',

afieura-se necessário,em razão da compreensão de Que o Governo é un

todo UllO e indivis{vel,ainda Que,em sua forn~ção,recorrnà contrib~j

ção de vertente~ distintas do pensamento e da a~ão politico-~~rtid{

ria do pa{s,parece-nos justificado e aconselb-~vel a inclusão,no tex

to constitucional,do dispositivo indicado,Que recebeu o n217,o Art.

e~ apreço.t~iorcs razões ou arGt~entos creio dis~ensável aduzir.O

Govqrno tem um comando e deve atuar e funcionar sob a direção e li-
~PARTIOO~

!'FL

~J>A"TII)O~
?FL

AUTO"----'----------,
JAIRO CAaNEIRO i

Considera-se acertad~ a orientação Que fiY~ a siwLltaneidade do

pleito para Prefeito e Vereador,em todo o pais,e,nos ternos da pr2

posição,visa-se suprir a lacuna,no particular.Demais disso,cocrell

te~ente com a diretriz fixada pelo ilustre TIelator dcst~ Co~iosão,

pro~uL~~-se Que a data da posse ocorra,te~~b~E,a12 de jsneiro sub

seQuente às eleições.Certamente,as razões desta ~roposi~ão serão

acolhidas como as Que acor~elharam o Relator a adotar preceito se

melhante ao redigir o Art.7 2 do Substi~~tivo.Esta norr.~ proposta

não é de caráter transitório,mas permanente,cumpre assinalar,ante

o disposto no Art. 16 do Substitutivo.

Inclua-se,sob o titulo, "",o SISTB::\ :Er3ITOnAL'~,o Art.12 ,C01~ c. redag~~

a seguir,e se rcnumerem os ~.is Arts.:

Art.22- As eleições para Pre~to~~ereadorocorrerão s~ultaneamel

te,em todo o pa{s,e a posse'dos eleitos nàT-se-á no dia 22 de janei

ro no ano subseQuente.

...... Pl-ENÁfllotCOUlSSÃo/sUBCOUISsÃO------------,

• rr-co~ssão da Or&~niza~ão ~leitoral,~artidária,ete.

EMENDA 450534·4
mc: JAIRO CA21:!:IRO

EMENDA 450533-6

tJ ,
~ PLENAAfO/eol.llssÃO/SUllCONISsio-"-----------,

V-Comissão da Orco~ização Eleitor21,Partidária,etci

.-. TEXTO/JUSTlfICAÇio.-----------------,

Ao Tribunal Constitucional-com sede na Capital da União e ju
risdiçãc em todo o País cómpete:

I- f'í.sca..Izar o cumprimento da Censtituição j

H-interpretar o texto const.í.tucâonal ;

IH-declara a inconstitucionalidade, em tese ou por omissão;
IV-homclogar a eseolha dos ministros militares;
V-julgar, mediante recurso, as causes decididas em única ou última

instância por outros tribunais, quando a decisão recorrida:
a) centrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inccnstitucionalidade de trato ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato do gcverno lecal contestado em face desta

Constituição;
VI-autcrizar o Presidente da República nas hipóteses de decretação do

estado de sítio e do estado de emerqêncí.a..

VH-julgar,mediante i~ extraordinário, as causas decididas em única
eu última instância por outros tribunais, quande a decisãc recorrida:

a) negar vigência de tratado ou lei federal;
b) julgar válida lei ou ato do governo local contestado em face desta

Censtituição;
c) der à lei federal interpretação divergente da que lhe tenha dado ou

tro Tribunal ou o próprio Superior Tribunal Federal,
§ 12 - As Causas a que se refere o iten H, alíneasa e c, deste artigo se

rão indicadas pelc SUperior Tribunal Federal no regimento interno , que atenderá
à sua.naurreza, especre, valor pecuniário e relevância da questão federal ,

ALei definirá as demais funções e organização do Tribunal ConstitucionaL

o art. 48 passa a vigorar com a seguinte redação:

tJ CO;i~SI1D DA ORGANI~~·~~'~co~~.~';;~'~~~~opARTIDI\;~__;_,~ÃNijAb
--------------------~ .

DAS INSTITUI 110

Incluam-se,sob o T{tulo "DOn PARTIDOS pOLfTICOS" ,os ~eG'~intes disro

sitivos,após o Art. 13 e se renumerem os demais Arts.:

Art. 14- Os partidos pol{ticos têm asseeurado o direito ao uso recu

lar de tempo espaço nos Eeios de comunica~ão social do pais,de aco

do com a sua representatividade e segundo critérios a de~inir em le'

Art. 15-0s partidos politicos rep~esentados no ~oder Legislativo e

Que nco façam parte do Governo têm direito,nos termos da lei,a es

paço nas public;ções jornal!sticas pertencentes a óreãos ou entida

des públicas ou delas depende~tes,bem como,a direito de resposta,no<

meios de COIDtUlicação social,às declarações pol{ticas do Governo.

Art. 16-0s partidos políticos' são nacion~is e as decisões e diretri

zes e~rovad~s pelos órgãos de deliberaçco nacional vinctüam os seus

intecrantes,em todo o paíso

Art. 17-É vedada aos representa~tes de partidos politicos Que,com

base era alianças ou coalizão ,comJ?õe~l o Governo ,a prática de atos e

decisões no interesse ou a serviço de crupos ou fac~ões pol{ticas.

JUSTIFICAÇÃO
O aprimor~nento da democracia est~ na k~zão direta do Xortaleckmen

to das estrutl~s part~dúrias e,crc~o,a roc!proca também se aplica

co~o afirrr~.ão verdade;raoOs m~ios de comunkcação social são a for

ça podcr-oaa j o meio e instrumento inproscind.ivel a que as idéhs 1'00.'

tic~o se diese:nincn e di:funda.ril,e ,com eluo ,orcre-3e o sadio pro:Jcl~

tiamo ClJ torno tl~'s dou br'ã.naa I!! concorçõeo c .ae conquí.o to a adC's;;:o
JUSTIFICAÇÃO - CO::Tn;",.\,!r(\

dos cidadãos ao cresc~mento partidárioo~a denocrucia,os meios de cc

municaça0 deven servir e ser disponíveis às orcanizações ~ol{ticns,
não apenas no per{o&o eleitoral ou pré-eleitoral.AsseL~t1ra-se,tDr.lbém,

consoante a proposição,e dentro de uma compreensão dos direitos Que

devem ser assesurados às orcaniza~ões partidárias,a oportunidc.de a

espaços nas publicações jornal{stieas pertencentes ~o Governo,ainda

Que dele não participe dcterminada a6Temiação pol{tica.r.sta é ur~a ex

periência moderna,uaual ncs países livres,Que conferem real valor à
movÍQentação das idéias pol{ticas e à formação da opinião,sem restr.h

EMENDA 450535-2
PJ HAROLOO SABOIA

4UTOA-------------__
~rAHTIO~---J

PMDB

~''TA-I'ai 6 / .JJJ
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.lUSTIFICAÇAD

SUBSTITUEM-SE os ARrs. 48,49,50,51, e.Acrescente-se os arts. 52,53 e 54

Instituições

§ 2~ - Verifica-se a inconstitucionaliddde por omissão no~

casos em que nãp sejam praticados atos legislativos ou executivos

requeridos para tornar plenarnent(~ aplicáveis normas constit.uc.io

nais.

Art_~ - (Inconstitucionalidades) A inconstitucionalidade PQ

de ser por ~ção ou por omissão.

§ l~ - são ~nconstituc~onalidadepor ação os atos do Poder
Público que contrariem normas ou princípios desta Constituição ou

tenham sido formados em desacordo com formalidades nela previstas.

r.T-----------:- 'LEH .."lO/CiONIS5Ã.o/su'COMI"io----------~

Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das

EMENDA 450531-9
t? EUCLIDES SCALCO

~OAT'-]a.r 6/87ORGANIZAÇAO ELEITORAL PARTIDARIA E GARANTIAS

INSTITUI AO 1<,""U.7I"IC.'lo-----------------,
Dá npva'r~-<!acão ao art 33 "

AS TOryaS ~rmá~as, constltuldas pelo Exército, Marinha e
Aeronáutica, reunida e subordinadas ao Ministério da Defesa, te~ como
missão garantir a soberania e independência do Brasil, defender sua' in
tegr~dade territorial ~ o ord 7namento constlfücional, sob comando do.Pr~

sidente'da República.

~ de competência exclusiva do.Congresso Nac~onal legi~

lar sobre a orqanizacão da Defesa Nacional, definição 005 deveres dela
decorrentes e bases gerais d~ organização, do funcionamento e oa disci
plina das Forças Armadas; c~nforme os p;incíPios da prcsente Constitui
ção.

~ rLu.':lUo/co'm~j.o/tu.couIUÃO------------,

sa.

o experiente preparado e intransigen~e defensor da Demo
cracia e des interesses mais nobres ~a Pátria observou que "a definição
das finalioades das Forças Armadas têm provocada po~~micas, por que pre
tendem, de uma parte, tolher a interferência das militares na condução
política da Estadp, para evitar maleficios a Nação e desgaste do. prest{
gio, como ocorreu nas últimas décadas em que generais, cheios de ambi
ção. e falhas de maturidade. governaram um País de 120 milhões, um mundo
complexo ccmo o de nossos dias, e na base da intimidação, e na base de
metralhadoras.

anles dea) tratado ou convenção internacional~

b) projeto de lei, antes de sua sanção;

c) resolução ou decreto legislativo, an~s de sua
promulgüção;

sua ratificação;

I} requerimento ÕO, Pres1dcnte da Câmara dos Deputados,

a pedido de }lrolo menos cinqüenta Oe:putudos, do Prc,sídentc do Senn-

pende <1e:

2~ - A aprcc1açào prevent1va da constitucionalidade de-

d) decreto executivo, antes de sua publicação;

IV - reve~ ou rescindir suas próprias decisões.

1 2 - são partes legitimas para propor a ação de inconstL

tucionaliuudc: o Defensor do Povo, os Presidentes de Partidos Polil
ticos nncion\, Ls , o Procurador-Geral da. República, o Presidente do

Conselho F'c<!ur"l da Ordem dos Advogados e qualquer cidatlão.

II. - julgar o Presidente da República, os Ministros de
Estados e ° Defensor do Povo nos crimes de responsabilidade~depois

de declarada a procedência da acusação pela Câmara dos deputados,
na forma prevista nesta Constituição;

III - decidir definitivamente, em caráter preventivo,
quando solicitado, sobre a constitucionalidade de:

or.tissno;

I - processar e julgar:
a) a ação de i~constitucionalidade por ação ou

2) recusar a aplicação de tratado, lei ou ato nor
mativo federal ~om fundamento na sua inconstituciona~idade~

3) derem validade a lei ou ato de governo local
contestado em face desta Constituição;

Con~.titu~ÇdO;

§ 3 P
- Os Juízes e tribunais não podem aplicar, nos fCltos

sob seu julgamento, leis ou atos do Poder Público, cUJa inconstit.!!

cionalidadc reconheçam.

Art.~ - (Exercício da Jurisdição constitucional) Cabe ao
Tribunal de Garantias Constitucionais exercer a jurisdição consti

tucional eM todo o território nacional, ao qual compete:
i

b) o recurso de 1nconstitucionalidade àas decisões

do.r t r abur•. l.1.S que:

~) contrariem dtspositivos ou princípios c1abta

c) os habeas corpus, quando o co-ator ou paciente
for membro do próprio Tribunal;

d) os mandados de segurança contra atos do Presi
dente da República, das Mesas da câmara dos Deputados e do Senado
Federal, do Supremo Tribunal Federal e de seus membros;

e) os conflitos de competência constitucional en
tre a União e os Es~ados ou Territórios ou entre uns e o?tros;

f} os conflitos de"jurisdição ou de atribuição com

f ..mdamentos 0"' normas desta Constitu~ção entre autoridades admini&
trat~vas e judiciária:

até

aos

combater
l)çnerais

nosso siste'Ja

ses do
Forç-as

De outra parte. aos privilegiados que vendo seu paraíso
e~ risco. diante da crescente politização da povo e das condições de vi
da. cada vez mais intoleráveis, sabem que só a ameaçq militar poderá de
ter os "males da democracia e de maior justiça social.

Não obstante. consciente de seus fracassos em
a corrupção e a "subv~rsão" lemas do golpe militar de 1964, a
qu.e. desejam caminho aberto para voltar ao cenirio político".

Vale dizer, em razão dos mais caros e legítimos ~nteres

povo brasileiro, e para evitar novos ~~sgastes n~'prestígio das
Armadas é fundamentál submetê-las ao poder civil.

As Forças Armadas são indispensáveis s~ atreladas
valores democr~ticos e submetIdas aos interesses dos brasilçiros.

~asta d~ ~doutrinas im~ortad~s" to~alitárias, on~~

o inconforro>!smo político, é tipificado como de "guerra psicológica" adver

Sem mais Doutrina de Segurança Nacional, cowo s~ o mundo
estivesse dividido' entre russos e americanos e não entre os países ricos
e os pobres. ldeológias, doutrinas, gestada no "Pentágono", "Academia de
West Point" ....• 9ue nos levaram a imaginar inimigos internos, como se
o perigo maior estivesse entre nós, enquanto éramos 'saqu~ados por dete~

minados interesses externos.
A ação predatória; anti-social, e criminosa de desnaci~

nalização do solo e sub-solo brasileiros é o exemplo mais alarmante da
nossa insegurança nacional. Num país de extraordinárias riquezas temos
milhões e milhões de miseráveis. Apetites alienígenos e mais brasileiros
fazem da "NOS~A RIQUEZA A NOSSA POBREZA".

A sapgria da divida externa verdadeira "veia aberta" dos
nossos esforços, energia e riquezas, se transforma em dependência poli

ticà. quebra da soberania e mutilação da independência.
A tentativa de dominação e controle tecnológico - na

mais sofisticada, inteligente e ardilosa forma de colonização de todos
os tempos. A revolução da "indústria do conhecimento" separará, na vira
da so século, definirivamente. os países entre desenvolvidos e subd~sen

. vo~Yidos. i
Por tudo~ é preciso repensar o Brasil, r~pe~sando tam~~ml

de "DEFESA NACIONAL" e o papel. das Forças Armadas '__._-_J

\,....;~--------
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elo l'''c<1l''rd 1, .1 pedido de pelo menos quinze senadores, qu do Prcsi
~a Repúbl~ca, no caso de projeto de lei na fase de sanção õu

,.ratado ou convenção submetido ao referendo ou à ratificação;

2) requerimento dos Presidentes da Câmara dos Deputa

dos e do Senado Federal, no caso de resolução ou decreto legislãti

vo em fase de promulgação, no âmbito da respectiva competência;

3) consulta do Presidente da República no caso de de

creto executivo;
• l.... f"'l

Art. 50 - (Defesa das constituições estaduais) As constitui

ções estaduais poderão ~tribuir competência ao respectivo Tribunal

de Justiça para o exercício da jurisdição constitucional estadual,

com o fim de processar e Julgar:

I - as ações de inconstitucionalidade contra a lei

ou ato estadual em face da Constituição do Estado;

11 - as ações de inconstitucionalidade contra a lei

ou ato municipal em face da constituição do Estado ou desta Consti

tuíção, neste último caso com possibilidade de recurso para o Tri

bunal de Garantias Constitucionais.

Art.1á4 - (J:;feito da decretação de inconstitucionalidade) As

sentenças do tribunal de Garantias constitucionais adquirem a qua

lidade de coisa julgada a partir do dia seguinte ao da sua publicª

ção, que deverk ocorrer no máximo quinze dias a contar do julgamerr

to, e são irrecorríveis.

§ 12 _ Perde automaticamente eficácia a lei ou ato do Po

der Púb~ico julgado inconstitucional ppr sentença do Tribunal de

Garantias constitucionais, a contar do dia seguinte ao do julgamea

ttl.

d'::lc1c' depende do voto di} ma i o r La abso Lu t a dos membros do Tribunal,

,vcdllc1n a e nuncLuçfio de voto venc ado ,

Art.~ - (Processo de emenda constitucional) A Constituição

poderá ser emendàda.

§ 12 _ Considerar~se-á proposta a emenda, se for apresent~

da pelo Pre$idente da República, pela quarta parte, no mínimo, dos

meniliros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por mais

da metade das Assembléias Legislativas dos Estados, manifestando

-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros.

§ 2~ - Dar-se-á por aceita a emenda que for aprovada em

duas discussões por três quintos dos membros do Congresso Nacio

nal, reunido unicameral, em duas sessões com intervalo de no míni

mo sessenta dias.

§ 32 _ A emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara dos

Deputados e do Senado F~deral, com o respectivo número de ordem,

seis dias dPÓS a sua aprovação.

§ 42 - No prazo de cinco ~ias: contados da sua aprovação, a
emenda poderá ser submetida a referendo popular por determ~nação

do Presidente da Câmara dos Deputados a pedido de pelo menos dois

quintos dos congressistas ou por petição de pelo menos,

0,3% dos eleitores: em qualquer caso a providência será comunicada

ao Presidente do Senado Federal que sustará a promulgação.

§ 52 - As alterações da constituição serão inseridas no lR

gar próprio, mediante as substituições, as supressões e os adLta

mentos necessários. No texto consolidado da Constituição será pu

blicado no diário oficial do Poder Legislativo por determinação do

Pres~dente do ~enado Federal, ac?mpanhado da e~enda, para valer cQ

mo texto oficial.
§ 22 - A sentença do Tribunal de .Garantias Constitucio

nais que reconhecer a inconstitucionalidade por omissão regulará a

matéria em rorm~ normativa, para valer como lei, a partir de cento

e vint~ dias a contar de sua publicação, se nesse prazo o Poder

Lcgisl?1tivo ou o Poder Executivo, conforme o caso, não produzir o

alo omissivo neccss~rio ~ plena ap11caç5o da norma constitucional

(lc!locump1:ida.

§ 62 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda

tend~ntc a abolir a Federação e a República.

§ 72 ":' Não se reformariÍ a Constituição na vigência do esti!

do <l~ sítio.

§ 82 - A emenda reJeitada ou prejudicada não poderá ser r~

novada na mesma sessão legislativa.

ArtJ1áG - (organização do TGC) O Tribunal de Garantias Cons

titucionais compõem-se de quinze juízes:

JUSTiFICATIVA

-la constitucional em outro caso concreto. Isso cor~esponde a um

de di) ConstiLllição contra atos do Poder Público que importem em

isto é, pela argüição da inconstitucionalidade em defesa do réu no

1. As propostas referem-se às instituições de defesa da Con~

porquetratamento desigual, porque num caso o réu ganhou a causa

titucionais a competência privativa da jurisdição constitucional.

processo concreto. Este sistema não gera, por si, a eliminação da·

lei declarada inconstitucional, tanto que outró juiz pode entendê-

in~onstitucionalidadedas leis, mas envolve a soluçã~ dos confli

tos constitllcjo;;ais em geral.
O sistema proposto atribui'ao Tribunal de Garantias Cons-

pode declarar a inconst~tucionalidade da lei, por via de exceção,

nomina de jurisdição constitucional que não é só a decretação de

Aí está uma profunda mudança no sistema vigente. Hoje, a jurisdi:

ção cor s t Lt.uc í.c-ra J sr-que r: .vodeLo ,.nerica,o, en nua E.Sst:nr:id,ou s,g,

ja, realiza-se pelo critério difuso, segundo o qual qualquer juíz

seu desrespe~to. Trata-se daquilo que a doutrina constitucional dg

ti t.u í.ção , A p'!-imcira delas diz respeito às garantias de estabilid-ª.

§ 42 - O Presidente do Tribunal de Garantias Constitucio

nais será eleito por seus pares.

22 - Os Juízes do Tribunal de Garantias Constitucionais

serão investidos no cargo por doze anos, renováveis por terços de

qUglro em quatro anos e não serão reconduzíveis.

I - cinco eleitos pelo Congresso Nacional, em reunião con

11 - três eleitos pelo Supremo Tribunal Federal, um pelo

super.ior Tribunal Eleitoral e outro .pelo Superior Tr.ibunal do Tra·

balhoi

§ 32 - Os juízes do Tribunal de GarF.lnEra'5 Conf'titllC"iC'nais

não perderão o mandato, salvo por condenação por crime comum ou de

rC'sponsabilidadc.

junta;

111 - cinco nom~ados pelo Conselho de Ministros.

§ 12 -,os juízes do Tribunal de Garantias Constitucionais

designados pelo Congresso Nacional no início da legislatura e pelo

Conselho de M1nistros serão escolhidos entre professores titulares

da Faculdade de Direito oficiais ou juristas de renome por obras

'publicadas, inclusive membros do M~nistério Público, com pelo me

nos vinte anos de exercíçio profissional de preferência publicis

tas; os designados pelos tribunais serão escolhidos dentre magis

trados de tribunais superiores estaduais ou federais.

Art~ - A lei poderá prever o funcionamento do Tribunal de

Garantias Constitucionais em turma ou seções para o julgamento de

f~nit1vo do recurso de inconst~tucionalidade,mas, para o julgamen

to da ação de inconstitucionalidade c demais casos, o Tribunal fun
cionará e~ SCSSflO plenária.

"-foi acolhida sua argüição de inconstitucionalidade, no outro ele

peràeu porque nâo foi acolhida. É certo que, entre nós, desde a '
I

Constituição de 1934, vem desenvolvendo outro critério, o da juriã

dição conccntrLdu no Supremo Tribunal redcrul, por via de açno di-

Par~graro único - A decretaçno de inconstitucionalidade, em

scs~.iio plcnéÍrL:1, assim como a condpnuç3o por crime de responsabil.i

reta do Procurador-Geral dà República, que a propõe ou não segundo

sua vontade e convicção.
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EMENDA 450539-5

t:
,.,.,,-- 'U:"'ARIO/l;OUlssio/sUIlCOIUSSÃO---------__

CDmlssâo Organização Eleitoral, Partidária

nasceu e desenvolveu-se na Europa. As Cortes Constitucionais apar~

cem hoje como uma espécie nova de poder moderador, sem predomínio~

entre o Poder Executivo hegemônico e o Legislativo ainda com form~

lações tradicionais. Espera-se que esta Assembléia Nacional Consti

o sistema puramente concentrado num Tribunal Especializado

tuinte modifique essa relação. Mas uma Corte Constitucional espe- D Art. 48 n"e-' vigorar com a seguinte redação:

cializada vam sendo adotada em todo o mundo. Recentemente, adotou-

para

té!:

Art.48 _ O Tribunal Constitucional é composto

doze Ministros, eleitos, para Um mroldato de nove anos,

la AssernLléiz. Nacional, através·de voto secreto de seus

tegrantes, ~euni~os em sessão especiaÍIDente conyocnda

tal fim, não podendo haver recondução de Ministros, ao

mino do mandato.preocupação dos juízes é com a decisão do caso concreto, e se pu-

-a o Peru, a Guatemala, Espanha, Portugal, além da Itália, da Ale-

manha, da TLlrquia, etc ..

A vantagem é que se terá um tribunal voltado para a defesa da,
i

ConstituiçdO como obJetivo único. No sistema difuso como o nosso a

paril. a efetivação de promessas constitucionais dependentes de pro-

tras, jugtific~m a mudança de regime.

vidências leqais ultcr10rcs. Se essas providências não são toma-

§ 19 - Três dos integrantes do Tribunal Consti,tu

cional serão escolhidos dentre os integrante~ do Superior

Tribunal de Justiça; os dema!s serão escolhidos entre rne~

bros do Ministério Público ou advogados, com pelo menos 20

anos de exercíc~o. Será requisito geral possuir o escolhido

notório saber jurídllco, reputação ilibada, e idade mínima

de 40 anos. Não poderá ser e~colhido quem este~a no exercí
cio de mandato executivo ou legislativo',. de cargo de Min;'s
tro ou Secretário de Estado, ou tenham exercido qualquer de~

sas funções até quatro (4) anos antes da escolha.

§ 29 - A renovação dos membros do Tribunal Ear
se-á por um terço, a cada três anos.

§ 39 • A idade limite para a investidura é de se!

senta anos, no máximo.
§ 49 - Os integrantes do Tribunal Constitucional

ficarão afastados, durante o mandato,. de suas atividades
habituais, sem qualquer prejuízo ~ara a contagem de tempo
de aposentadoria, mas percebendo exclusivamente a 'remunera
ção correspondente à qualidade de Ministro do Tribunal Cons
titucional. -

§ 59 - Para que se estabeleça O rodízio previ~

to no § 29, os primeiros integra~tés do Tribunal Constl

tucional serão escolhidos, de forma a que 1/3 seja esc2

lhido pelo período de três anos, 1/3 pelo período de s~

is anos, e o terceiro terço pelo período de nove anos •

Os escolhidos para mandato de três a seis anos poderão

ser reconduzidos, quando da primeira recondução, para

o período normal de nove anos.

[J P"MOB'=-'--J

é-8;~ I -87J

povos: Portugal, Áustria. etc. Trata-se de medida indispensável

tucionalidade por omissão. t algo que vem sendo adotado em Qutros

Importante também, na proposta, é a consideração de inconsti-

nal vê a qucstão sob o prisma dos valores políticos e sociais in-I

corporados no texto constitucional .. Essas razões, entre tantas ou-

der fazê-lo sem a preocupação com a questão de incontitucionalida

de tanto me Lhor , e a Constituição vai ficando desprestigiada. Por

outro lduv, o sistema difuso encara a questão de constituc~onalidª

da de um ponto de vista puramente técnico. Urn~ Corte constitucio-

ra suprir a omissão, reconhecendo a inconstitucionalidade e expedi~

do uma sentença normativa, que valerá como lei enquanto o legislat1

vo não providencie a integração legal da norma const~tucional.

das, o Tribunal de Garantias Constitucionais poderá ser acionado p~

EMENDA 450538·-'
tJ BENEDITD MDNTEIRO

JUSTIFICAÇAO:

Propor: ART. 48, com Nova Redação:

Ao Tribunal Constitucional, em única e últim~

instância, a questão da Inconstitucionali9ade Direta, em
Tese ou por Omissão.

A Lei Complementar estabelecerá a Estruturação,
organização e Funcionamento do Tribunal Constitucioanal.

Esta proposta é originária de Congresso Nacion3l do .

Advogados do Brasil-OAB- e.recomenoada pelo Presidente do Conselho federal.
. Entidade de reconhecimento internacional e com histó-

ricos serviços prestados ao Brasil, a OAB recomenda aps Constituintes a mstItuí-.
Çã~ do Tribunal Constitucional, conforme audiência púhl íca feita em suoconíssões.

Vamos negá-la ?

-_ •• ;w~~("I'. -~'~.'J- _
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Sem dúvida o Tribunal Constitucional, significará
um grande avanço na Nova Carta Magna.

Até hoje sempre faltaram meios e instâncias para

que o Texto Maior não fique no papel ou as ações de In-
constitucionalidade fiquem anos e anos tramitando. Quando

tramitam .••

JUSTIFICATIVA
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EMENDA 480542-5r;:.r -- -- - __ ·~ ·· ·__ .... r\"_M'_

L . _

o 'l'r lh.::ntI 1 .. CO:lstiLuclOHill decreti1rá ,

l!:~.{l.l t.l..:i·~ ~"::n";l' .;·t.ç?i~. ~~~. qu:.l~jW~C it1tr'.ct,.':'.,~

lei. fl"'r!c,·ül

ou

/\Ll.51

'..>I:' :!cio,

naL,

r::~t..l !H'('í..!'J~,,~...l ,,'.. \J~ ;'~J:.n ..iz i.~ do CenuJ. "';:'«;l.l l~:'i'.l.l.,nl..l.l,

é~ Or,,; 1 dos fidvor:..t..:n:, OJ '~l':!';j 1 - O{\'j 'w C' :r·~co:;>:1nott(J3 ih~10

Pre~lt~"H1tc: ':0 Corl~;e1110 ~~{J.~1..:11 ..

b) em qllnlsqL:l~r CJ""ilU.3S, nous práp..-Jo.s l1ini!.J# o::.:

c os do Supe~-io r 'r1:.t.b ull Vl de JU!3I: .l Cél i

c) os conflitos dI? jttr~ sd.L(.;~o ("nt:rc 'llEd ~~tl\1<:~j:

tl·ibui~"';.B c ~Jlt::éC' tr:tbvHdJ o jtdu it,~ prilllC'i.r-i.~ inr;i:~tn(~.tit

a ele L:tO ::111b:..n:-d.i.nado,·lK-:m C'O~lO cnt.rc ü JUBt:iço. l?ed"rrll

ll) o ;!.:Lb~-l:j '''':.:pns I quancto o CCJUC0'- for o GUPE

rior 'J'r JbunaI cíc l111SLl('i""r a Inandndo de scg-nxanç-a conh.:a

atu~ dcs t.o úlL l.lhO 1::J-1.h1il1dJ;

e) u"\';:o di:::C'l: ..l de Lncons..i:1t:,-~cjon<tl1.ddt1c;

f) ar; «ltlai ...:1t~ cont.ra o1'li':)~5o, ou injl1st:if: c.ulo

:cc t:a~d':-Hl'l'll to t :10 CU1~1.L.'L ih<:lnto de J ~npoEilç'ü::H:: cstnb'3J coei -

dus ncs ca CC!lHt:.U':UJ t:3io, pOl: pdrL':." de 'lUl.~]qu~r itut-ol:1d.:::

de púb] iC:l;·

Ir ... jt11g~tr: '~l:l J:CC ..irso G2-ll iuni:lo os rmnd adoo .dc

scqurunca jmpctl":"\dof.j C r:m t r çl antoriclnc1r.:s púLl í.cas :::'::llp1w rJ

que fLliLlualcnto d.:l )lUPl<:.r,.";~lO :"(~nh;:\ ~,ic1o a v ro Lacâo (l'~n

ta cons c í tulç~i\)i

"f CC - :iulgi"r e'll rn.ct1l.·St) exi:.J:t1oJ:c,\.i.nt\"l: ~I') aR cru;-: 1.::; :

1.~'~ci..d1l1·,~" em única ou últJIílu in:;l:d:1Cl::t pox O\II':J:Qf-; t-rjh,.~

a) contirar í.ar- (li~posit::tvo das'.:n COlJ:::tlJ:u).çií.,-,;

b ) declarar a inccn&t.lttl:~i{),lal-1(Ic:·rJ.c de L)=~t::'~dl1

Entici'JLe ('':' -to'(:l11 l:l ~G ~1 ~:r,ttl Jn 1. l: i' fr La ; i. ..Jil 11:) con

n í s cc ;"'':-!J 5l1tvi::os P:'·.:':ii::.".l(k';. DL JJr..:,:i'i,l, a ll!\ü accc.,-. ..~d~l nus

Constj (IJlntt: a iílh ti ;-10 t ::tk-': r;o Trirn..!f'nl CDn..;~j ~u~:ionl~lJ c. .)_

f01T;W (. "r.;';':n!.:ia plí;)li,;ü ,"L'ttc;l ['li :;UbCOf"i5::;Ü~:.i. '

t~) doc Lrrr a r c. vu t Ldadc do lei ou ato do GOVCj-·

no c..ur- j"l1!la sofrido cOilt.c'Jlw;;~lJ ,:'ln rclcn d::HiL-l Cr-,1::;.L.111.'}..

'_'} dCT €i Con a c Ll.u.l çjio )'pcl::·rc... l in ::'cr pro t.(lÇ:i.O di

vor çcn ce d:, que li':: ccnhn d~~dJ 011t:CO 'l'J:ibul1dl ou o I'::,:ó·~

L . --.--__ . ;-- ;._~- ~ . . -----------

I
I

I

i
I
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I
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J

I
I

I
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I
1~1l1 SulJcomissõ~~.

tal [a.te, a rcqllcr.i..ltcn 1:0 do quC'j XQEO ou t.:: I) -("j r-:i r.:;, Ih-):~~

O!~ fli!5 de ;:pJjc~~t;itO da ~~Gn.:So :..oJ/t:.icn-Cf)Jl' LJ.fucL,'I:1tl;

cOl:Tespú1hlente.

ArL ~2 6 1\G qucLxas ele _que tJ' t~:'':':' o a r ; , If)

~!1ciJO T, Lc Lr a .1I~", podcrfio s or [(;l:.hUlc,di.', ...... lu Pr:.... j .

dun t-o «( ..1 HcpübJJCi:l, [Jl.!lo Pri~ncl_ro,-llJnisL:r.("is IK~ln (L"....~

çâo nnc Lonn L de queLquo r- partido políLico, por i/lO do,

membros da l\ssembléi a Nacj ona L, ou por qua 1 ~ -io r õo ('::'\',.

JU~ 1 ]f lei\ I IV/\:

larelí.itnenLo no P!"l.~ZO Llxc.lt..l0 peJo Tr~!;llildl, c"'_.:

Pdrát]rt~io único - QLliuulo j u l qad« prcc("dc.:~.

gU,r~jxa r:t:'~VjSLd no «;-1:.... f19 .. inciDo J,. lp.trn "íll, dC~:::~il

COIH.. tJl11 1 ç 5.o , a é}utoric1üuc não s;.tnar 2. Ol'lj_f"'-O ·..}U o l-l

forMe audiôncia pG~lica fe;~~

Vamos nrJga-lü?

esla pr0p',Jsln é orir"jp.:Jria do C::)'1[('~:sso N":.l;.:' .... n 11

cid III óern d03 I\dvugudos do nJ ,si 1 - OI~lJ - C re..1'.Iendadí' lll.:lu

Presidenle d~ Conselho rOdeIO]_
Cnt i dnde de L e(.()ntlc~imcllto Jnlc J Itlcion31 e : __ ,ti

ilislorieos servitos preslildcs <:lO Brosil, o-ORO recomenda aos
C~nsLiLuinlc a iflstit.uir;õc .... do lJ jihJn.11 Const - ,cional, l....#·1

-- ---;,
" / "I I- -'

jtll.... O
I\;L50

..:'•.:slJ rlr;;!ç;;'o:

r5ln proí1osLa .é (Jl'ia1flrlria de t~Ui~rt.::::;·,)o N,jr'I"Y" '1 Gld " r' 1\

do Orasjl-PI\() - e JI~rn'l'l:ljrl~~dd pejo PTL":;ic!eII{e do rO:l~:I~;I,J rcd.:rol~

Ccn~ti tucior1:::il, CGrlfOrll,C :;udlí~nci;}.

V8ITOS m:é1R-l<:l '!
'I

Iidn.de,prGvi~;tab 1:0 aJ.:Ligo ~,nlerlOl.-f : ...~ciso I I 21,:'\lrl 1,_'

b~L·2..0 por O~Jj;~co qua]qlit..u: norma ..li! Jcl fel1,. vl..~ r1t~,~q,

to dl..l Unjno, .!:: pod0r;"lo f,)cr proi1v:::..lélS pPl0 i', ..; IdcJli-e di:

H<Jpúbliç;l, pelo PrJ.hl(~i.ro-l1J.niBtl~:'1 pelo J?rcsidcl'.Le da

i's5cmbJúja Nacio!laJ, IJor 1í10 dos mcitlbrQs '"l. "'usP'!,lbléjil

l7acionaJ. ou po lo Co'u.L"'lho ~'cdp:al da Orde 11 ;.)3 l..d\·O~-l W

dos rio Drnsil.

EMENDA 480541-7
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ComJ-;ao Organi zação ElelOtral, Partidária.; Garantias das lnsti-

Acresce-se o art. 53:

Art. ~- - O 'l'ribunnl Constitucional poderá, em
seu Re,?i.mento Interno, deliberar sua divisão em Turmas ,

para o efeito do julgamento das matérias previstas 'no

art. inciso I, letras "e", "f" I. inciso II e inciso
UI.

_---------------- T[X1ol~1J5TlrlCAÇio-------------'---

EMENDA 450544·1
l:J IV E.L;;;o~

JUSTIFICATIVA:

:rv - p I ~'?b I ':. c I I o; u

Esta proposta é originária do Congresso Nacional

da Ordem dos Advo6ados do Brasil - OAB - e recomendada pelo
Presidente do Conselho Federal.

Entidade de reconhecimento Internacional e com
historiaos serviços prestados ao Brasil, a OAB recomenda aos
Constituinte a instituições do Tribunal Constitucional, con
forme audiência pública feita em Subcomissões.

Vamos nega-la?
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HERMES

§ 29

§ 39

Substitue-se o artigo 48 @710 que-segue,suprimindo-se os 49,SO eSl
Art. O Tribunal Constitucional, com sede no Distrito Federal e

jurisdição em todo território nacional é a mais alta corte
de Justiça da Federação, e compõe-se de 15 juízes indica 
dos na seguinte proporção:
aI dois pelo Presidente da República:
bl seis pela. Cãmara dos Deputados;
cl sete pelo Conselho Federal da Magistratura, atendendo:

dois dentre nomes 1ndicados pelo Conselho Federal da
OAB, em lista sêxtupla, de advogado com ma1S de 10
anos de efetivo exercício da profissão;
dois dentre Magistrados Federa1s com mais de 10 anos
de efetivo exercício da função;
dois ~entre Magistrados Estaduais co~ mais de 10 anos
de efêtivo exercício da função;
um dentre os membros do Min1stér10 Público Federal e
Estadual com mais de 10 anos de efetivo exercício da
.função. '

§ ,~ - Os Ministros eleitos para o Tribunal Constitucioaal
terão mandato de seis anos, renovando-se de três em
três aao~': vecada a =econe~ção; ~
No ato da primeira nomeação será estabelecido o man
dato de cada um dos indicados;
Os indicados devem ser cidadãos brasileiros natos ,
maiores de 30 anos, no exercício de seus direitos p~

líticos, de notável saber jurídico e ilibada reputa
ção'

§ 49 - O P~esidente do Tribunal será eleito por seus membros
para ump~ríodo de dois anos, vedada a reeleição.
Na lei ordinário serão definidos encargos,competencia e

estruturação do Tribunal Constitucional.

,..,---- 'LlHÃ"lo/COl.lI"io/SU8COlol"do--- ~

Sbmissãod e Garantia da Constituição,Reforma e Emendas

EMENDA 450545·0·
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JUSTIFOICATIVA

As experiências consagradoras dos países europeus e
as recentesinovações em paises latinoamericanos justificam a

introdução entre nós.Além da óbvia necessidade de dotar os

brasileiro de instrumentos eficazes à aplicabilidade da lei Maio
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3:A SU:J('o;v:~ssrIO se d'-'brur$ou com Inter esse .... dt"tJicuG~ía sobre as'

rnQtéll&S ? ela ar írentes.j oram consul tadss propostas pnct1minhzcJns ue.la 50cicoi1,

dE"tcontrl~uições dl)~ ccnt'emcctstas , l~inist.ro~tOrdf'r,l dos Advogndos do B' as í l , I

ronfe=en::~.ls Nê.c.LOr1nl dos Dispos do l3n:~sil,dc,(Cnns e dezenas dI=' SU0ESíllES dos

CO'1stituin'.f s.To'1obCorn nos podíndos de Efl,::NIJAS novas e prove i tnsas constrihuiçõcc

forem arruladas ;
II)-l~o mo~,t-mto da !J[CISlJ.O , 80 co.it.rár.ío do ocorrJdo em outras SLk.lCQ

In:SSOES -C:;JÓS seio:; IJO:08S e meta de d:~Sc.:USSHO- e VOTI\Çf\O, POR E=J~1nG"~í10HI\ WHQ

RIA f Dl f\ R P Q \' A [) () o :::l"·LArO:-nO oncamírüuido à rOlil:C;S~~:J T~t:l\Tlr!\;

5)·E-:;p.-'cjGlrnf'nLp qurnto ao TRlfJIINi\L rOi~Sr(IIICIO;!~i;\L,p:O;lOsln 81}la~

dia c rc..c~"'~l:"l~clda no âlll~litO da Suncuíil~ss8o,no exalo mo.neul,o de suo voL:JçEJ a

O:::T1Sf.o rOI U;-.!I~~;H:::"(í'}~c.f'to"jj(>lo rGIlsL1ClllnLe Nll"'on r;::.LJson quc j cut.rnl.e 1"0 íns
L~,lt~ {",~ vlILoç'5n,lIQ pC'stC'lltjrl ll Ihl,nif!..'sLc.t1 vcl,o conl r.u í.o)";

G)-N:l úl í.Ir.u fase de Ef1[1\DHS,enqULlnlu npE:'ll:'S cinco pror-uohcm sllpr2.
mir o T:-.1hun:il rOI'sLltllr:Ol,nl,I,,:,j~ (jn 1'7 hr,l·tiV~~[r cpr ir-o ..á-Io 011 n1t ' :f.-10,'Sr..~

p_"t; lil-.lil .. ::,nd,' Q :'VJ':',1 LJ~'.lca cJQ Inic lnt iva.
7)-Quanto ao Í'-:I:Ri ro,é inq'.J%r1onó",l a procedêrcta dosí.ctnovação

conf'orms _ IÇj;J,:nento Fundamen:cuos n::; Relatório que 1?f1cu.~l1nh2mos;

Quando a DAli, CI\8R,A,sociuções de t~ag~straJos,Ass, do ~.llnistf

rlO Pú~lj 'I, P~ofeSSOTes e cir-ntistns 00 flin~ito C'onstitucional,eriérltos advE,

g3dos,re! ~e::'r:ntanles da SG(.lf'd~I(!~ ~tv~~, ~olíUco~,CO~S~IlUINT~~ r..,. Vll~:'~~\fl
r.lovimentú:; popular~s pedem o TRII:JUJ'I~L (ON,TIIUCIOi-:IIL,u'nü SUBC'O,·,_~S"O '" I<,-,.P'

COM CONV, r~"110" em r e 5 pc i t o a t&O h12n:festa VOIHi\OE sp:'es~nto e;ta

emenda J, 'i ~ aindocorno RCL!HOt{ qU8 fui, 8),prpssnndo a pretensão, o dose jo c o re

sultado _ J da minha vontade HAS 00 COLETIVO lia QUAL SERVE UM RELATOR !

,lLlSTIFICIIÇI10

1)-05 Const Ituíntes aprovarem O HegtmenLo Interno da Assembléia Na

c:.onal ror-s lituinte prevendo Ufi13 :.um·Orl,~SSAO DE GrHf\N i IH OH rOl\5: I rutçno, HE

FO,{:~!\ E rr _r:oqS;

2)-Tratn-sE' ~n:r.i"t:va inéd::n na HISTÚIUA C'ONSTIrUC'IONALIS11I 00

BRf.\SIL,o (:ue evidencia o acor toP-1nlelig&ncin da proposta.detendída pelo IllJS

rHe BELAlfJP.,ur;l3 vez. que o ':ro:"<:l.mento patrocâmdc p810s me_mbros desta rons:';"

tuintc foi CCi;1:J]eto, ..in que ninQu1m quest ' cnoo a surO;-1::SSI\O apesar tias q~;;.s:) úEZ

MIL EJ;1?nCGS propostas no ant.oprcjeto elo Reg.Interno;
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Preliminarmentú,assim ,JUSrIFH'O.Sp. preciso fôssp ...

Qaunto ao conleúdo,oportlJniclade t np ccss h Jê1de ,mér i t o E' Vóntagens

~'onstitucillnCl], a dlSCUSS~jLl que se s('ouirá possibilit:::trá fc:~ê-lo.do Trib
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I Jul~.(~,","'l l'I'''~ ,1<.1. 1'1' (~<l ,~. :''''':>11('''' '0,

c.,.... II'H:-' dr' r . -0':1 , .. <'"11> I I J,jfl.:lr. t' (")':; M 11\' '. i f'<",'_ (){' "~-" j (l'-

.J;'~·t I v'C," ":1 .1 ..l.s, I "l..J J Ç'l") (~",-,

/,,". ..~.'t,~ O C·'tIS(">·.;_~<") 1'1, \... J o t"\ c, I j'Q': c,:..-)-

~ ......... O ',-f'''; 1'-: ''"'1.;'_ do ,'_,J ....·Jb I1 c::. 0 ..J ri 11. I ~,y .. o \~.' C:,"r<,
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A~T, ~d. - O T~lbunal ConsTiTucional, com
sede na CapiTal da União e JU~lsdição em Todo o
~e~riTório nacionol I é oomposTo por dezesseis Mi
nlsTro~ nomeados pelo PresidenTe da Repúbl leal
sendo dois designados pelo Senado Fede~al, dois
pela Cõmo~a dos DepUTados, quaT~o pelo Conselho
NaCional da MagiSTraTura) dois pela Ordem dos Ad
vogados do Srasl I 1 dois pelo MiniSTério Públ ico da
União e quoTro de livre nomeação do Chefe do Poder
ExeCUTivo.

Parágrafo único. Os MiniSTros designados
pelo Conselho Nacional da Ma9lsT~aTura serôo obri
gaTO~JamenTe escolhidos denT~e juízes dos ~eSTan

Tes TribunaiS e os demaiS denTre professores de
Di~eITo, advogados e memb~os do MinisTé~io Públ 1
co} de reconhecida oompeTênclo e comprovada
práTica democráTioa e em defesa dos DireiTOS Huma
nos} que conTem mais de quinze onos de exercício
profissIonal

A~T. 54. - Os memb~os do T~ibunal ConSTi
Tucional serão designados por um pe~íodo de OiTO
anos, desde que o'pleno exe~cício desse mandaTo
nõo ulTrapasse o idadc-J ImiTe de seienTa anos

l
ve

dado a recondução.
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A!"T. /ir{}..
Tribunal ConsTITuoional
~es, o cada dois ano~.

A renova9ão dos membros do
far-se-6 por quarTas par~

e) Assembléia Leglslo~iva,

maiOr'lo de Seus memb~osj
por deolsão do

f) de% mi I cidadãos;

ArT.~. - Não poderá ser esoolhido mi
nisTro do Tribunal ConsTITucional quem esTeja no
exe~cícjo de mandaTO execuTivo ov legislaTivo, de
oargo de Mrn,sTro ou SeoreTório de EsTado, ou Te
nha exe~cfdo qualquer dessas funções a~é qua~ro

anos anTes da escolha.

o) o Procuroàor-Ge/"al do República, de
oficio ov o /"eque/"lmenTo de quolque/" cidadão;

g) os en~.dodes aSSOciaTivos de âmbiTo
nacionaf, c~iadas por' lei e COM mais de
Um ano de funcionamenTo;

51 - Sáo parTes LegíTimos paro pro
InconsTiTuoional idade por omissão~

lhenas quesiões queh) Defenso/" do Povo,
pe/"TlnenTes.são

ArT.
por a a<;:ão de

Lei ComplemenTo/"
incompaTibl I idade.

único
casos de

Parógrafo
eSTabelecerá OUT~os

Al"T. S(J. - O

TiTuciono~ é eleiTo,
Monda~o de dois anos,

PresidenTe do Tribunal
denTre Seus memb!"os,
vedado a ~econdu9ão.

Cons
pO/"a

·b) as enTidades associaTivos de
nactonaJ 1 cr'iados ou reconhecidas por lei
mois de um ano de funcionamenTo;

c) ~s T/"ibvnais Supe/"iores;

ómbi TO
e com

A/"t.
ConSTiTucional

CompeTe
I

00 Tribunol dJ um ,te/"90 de quelque/" uma das Cómores
do Con9~esso NocJonal;

I
Repúb I I ca:

por so I i o I T09ão do Pre~jdBnTe da e)
de di/"eITo,

aquele que direTamenTe sof/"e/" viola9ão
po/" ,nércia do Poder Públ ico.

b) oUTo/"iza/" o decreTa9ão do eSTado de
SíTIO ou do eSTado de emergênclo.

a) a InCOn$TITUcional idade, em Tese, de
lei ou norma com força de lei j

O) exomjna~ prevenTjVamen~e a conSTiTu
cional idade de quolque/" nOrma consTanTe de TraTa
dos, acordos e aTos inTernacionais;

pa/"Te:
II dec I CU"or I medianTe provocação de

ArT . .ãf§ - O prooed i menTo de acusa9ã o con
T/"O o P/"es.denTe do RepúblIca ou MiniSTro de ESTa
do, com o objeTivo de 0lcan9a/",a decla/"a9ão de suo
des~jTulção do ca/"go, pO/" viola9ão inTencional do
ConsTiTui9ão, se/"ó ofereCIdo pelo P/"esldenTe do
Senado "ederol e deveró se/" precedIdo de m09ãO
sUbSC~'Ta pela quarTa parTe e apr'ovoda por dOJ~
Terços dos m~mbr'9s de cado Casa do Congresso
Naoional.

a) as con~rovérslas r~Ja~ivas à legj~im;

dade conSTiTucional dos lals e das o-~os com forço
de Jsi, emanados da União e dos EsTados;

b) o não cump/"imenTo da COnSTiTUi9ão, po/"
omissão das medidas legislaTivas ou execu~ivQs

necessórias po~a Tornar exequíveis e efeTrvas as
norm05 conSTiTucionaiS, asslnal~ndo ao 6rgão do
Poder PóbJico compeTenTe prazo pora a adoção des
sas provldências~ sob pena de ~espon5abi 1 Idade e
suprimenTo pelo Tribunal ConsTiTucional,

III - processar e Julgar originariamenTe:

. daqueSTão

A/"T, tt~ Não Tem efeiTO /"eTrooTlvo o
do Tribunal que declaro a InconsTiTucio_
de uma no~ma, no Todo ou em porTe~

senj"ença

na' Idade

A/"T. ~ Os recursos pa/"a o Tr.bunal
ConsTITuciohaJ são resTr'iTOS à
InconsTITUcional idade.

A/"T. 6~ - Quando a CorTe decla!"a o i legi
Timidade ConsTITUoional de uma norma legal ou de
U~ OTo com força de lei, a norma deixa de Ter
eficáCia a parTir d d

o la ImediaTo à pUblIcação dasenTen<;:e.

confl I~OS de ~Trlbuiçpes enTre os
ou Qqueles enTre a União e 05

próprios ESTOdos, ou enTre esTAS

b) o sr
poderes do UnIão,
E9~odos, enTre os
e os Municípios;

t) os acusações feiTOS conTra o Presid~

Te da Republ ico e os MinlsT/"oS de Es~ado;

d) os demaIS moTérJos que
te) comp1emen~Qr.

Jhe oTribua "

A/"T. 6./t - No exercício de suas aTribui
ções, o T~ibunQI ConSTiTucional pode~á dividir-se
em Câmaras.

~v Ju190~ em grau de recurso os deCI-
sões dos ~rlbunajs que:

JUSTIFICAÇIlO

d) vin~e Senado~esj

o) o P/"esldenTe da RepúblIca;

c) cinqüenTa DepUTados;

b) o Pr'ocu~ador-Ge~al da Repúbl Icoi

I

J
1)-05 constãtuíntes aprovaram o Regimento Interno da Assembléia Na

clonel Constituinte p:evendú. Uió'a SuaCONISS.:lO DE GARANTIA DA CDNSTITUIÇ1!.D,RE

FOffi4í\ E EMENDAS;

2)-Trata-se iniciat:.va inédita na HISTORIA rONSTITUCIDNALISTA DO

BRASIL,O que evidencia o acerto inteli'l'ncia da proposta ,defendida pelo ILUS

TRE .RELilTOfl,u"13 l{ez que o apoiamento patrocinado pelos me_mbros. desta Cons~i

tuínte foi cOii1pJ.eto,já que ninguém quest:'ono:.J a SUCO~IISSAO apesar das quase DEZ

MIL eJllcndas propostas ao anteprojeto do Reg.!nterno;

3:A SU8COMISSIIO se debruçou com interesse ~ dedicação sobre as'

matérias a ela aünentes.Foram consultadas propostas encaminhadas pela socied,!

da ,contribuições dos conremecãstas , Ministros,Ordem dos Advogados do Brasil,'

Confe=éncies Nacional dos aíspos oo Brasil,dezenas e dezenas de SUGESTOES dos

Constituintes. iàmbém nos ped!odos de EMENDAS novas e proveitosas constr.íbuíções

foram arroladas;

~6 - São parTes legíTimas pa/"o pro
InconsTiTUCional idade em ~ese:

ArT.
por' a ação de

b) opl iquem norma cUJa InconsTITucional i
dade haja sido susciTado du~onTe o processo.

e) /"ecusem a apl loa9ão de qualquer norMa,
com fundamenTO na suo inconsTljuc~onolidade;
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4)-No momento da DECISI\O , ao contrário do acorrido em outras SU3CQ

MISSOES -apés seis horas e meia de discussão- e VOTAÇI\O, POR ESMAGADORA I1AIQ

RIA foi A R P O V A D O o RELATORIO encaminhado à Comissão TEMJ\nCA;

5)-Especialmente quanta ao TRIBUNAL CONSTITUCIOI,\\jqL,projJosta apla~

dia c: reconhecida no âmbito da Suncomissão,no exato momento de sua votação a

DECISI\O FOI UNANI~1E(exceto pelo Const í tuiru,e Nilson Gibson que, ausente no ins
tente da votação, "a poster.ícr.í". manifestou vota contrária);

6)-Na última fase de B':ENDAS,enquanto apenas cinco propunham su;5rl,

mi::: o Tribunal Const í.tucãonal çmaís de 12 bUSCaVêiP aprImorá-Io ou alterá-lo,se~

pre mantendo a idéia básica da Inícrat.íva,
7)-Quanto ao MERITO,é inquestionável a procedência destainovação

conforme longamento fundamentemos nc Relatório que encaminhamos;

Quando a OAB, CNBB,AssocIações de Magistrados,Ass. do Minist~

r.io Público, Professores e cientistas da Oireito Constitucional,eméritos adv~

gados,reprtesentantes da sociedade civil, oolíticos,CONSTITUINTES e vários '
movimentos populares pedem o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,uma SUBCOM~SSlIO APRO'/ri

COM CàNVIrç1l0, em r e s pe i t o a tão manifesta VONTADE spresento esta

emenda.Mais aindacomo RELATOR que fui ,expressando a pretensão,o desejo e o re

sultado não da rJ~nha vontade MAS 00 COLETIVO AO QUAL SERVE tr.4 RELATOR !

Qaunto ao conteúdo ,oportunidade ,necessidolde ,mérito -e vantaçens

do Tribunal Constitucional, a discussão que se seguirá possibilitará fazê-In.

Preliminarmente , assim JUSTIFICO.Se preciso fôsse ..•

EMENDA 480548-4
~I m:;-;:ftT7'''o~B
lpE.~To M M j:: f{ i E ])/3 t'cH CC!Vl U f2.J

Pl.t:Hl,,,O/«ôOUISSÃO/SUICOMISSiO-------------c} ~O".A~

tJCDM. DA- O(UUtNI2. (1-Ç&Õ ?flR.T,");A-1) i~ €-Lê iTMiJ.l àJeuOV-LJ= TUTO/.luSTII'IC..çio ...,

Com base no Art.' 23, § 2º do Regimento Interno da Assem

bléia Nacional Constituinte propomos a substituição do art.4B, parágrafo

único , pela seguinte redação e parágrafos, bem como os demais artigos e

incisos e alíneas:

JUS T I F 1 C A ç ~ O

1)-Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno da Assembléia Na

cional Constituinte prevendo. uma SUBCOmSSAO DE GARANTIA OA CONSTITUrçI\O,RE

FOR~~ E EMENDAS;

2)-Trata-se inicidiva inédita na HISTORIA CONSTITUCIONALISTA DO

BRASIL, o que evidencia o acerto inteligên~ia da proposta, defendida pelo ILUS

TRE RELqTOR,ur.la lez que o apoâamento patrocínadc pelos me_mbros. desta Consti

tuinte foi cQj'j'Ip1.eto,já que ninguém quest::cno.J a SUCU'-1ISSAD apesar das quase LJEZ

MIL emendas propostas ao anteorojeto do Reg.Interno;

3:A suscm),!SSI\O se debruçou com interesse ~ dedicação sobre as'

matérias a ela atinentes.Foram consultadas propostas encaminhadas pela socied2.

de ,contribuições dos confemecí.stas , t'linistros,Ordem dos Advogôdos do Brasil,'

Conferêncâas Nacional dos Bispos do Brasil, dezenas e dezenas de SUGESTOES dos

Constituintes.Também nos ped!odos de Et,:ENDAS novas e proveitosas constribuições

foram arroladas;

4)-No momento da DECISlIO , ao contrário do ocorrido em outras SU2CQ

MISSOES -apés seis horas e meia de discussão- e VOTAÇ~O, POR ESMAGADORA I1AIQ

RIA foi A R P D V A D O o RELATORIO encaminhado à Comissão TE~1JlTICA;

5)-Especialll'ente quanto ao TRIBUNAL CONSTITUCIONMAL,proposta apla~

dia c: reconhecida no âmbito da Suncomissão,no exato momento de sua votação a

OECISAO FOI UNANI~:E(exceto pelo Const.Ltuínce Nilson Gibson que ,ausente no ins
tante da votação J "a posceriori 11 manifestou voto contrário);

6)-Na última fase de Ef.:ENOAS,enquanto apenas cinco propunham su;5rl,

mír o Tribunal Constitucicnnl,mais de 12 bUSCaV2:T' aprimorá-lo ou alterá-loJs=~

pre mantendo a idéia básica da iniciativa.

7)-Quanto ao MERITO,é inquestionável a procedência destainovação

conforme longamento fundamentamos no Relatório que encaminhamos;

Quando a OAB, CNB8,Associações de Magistrados,Ass. do Ministé

r.io Público, Professores e cientistas do lJireito Constitucional,eméritos a::'1~

gados,reprtesentantes da sociedade civil, políticoS,CONSTITUINTES e vários'
movimentos populares pedem o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ,uma SlJBCO~:~SSAO APRO'/ri

co.\l Co.WICÇI10, em r e s pe i t o a tão manifeste VONTADE spresento esta

emenda.Naís aindacomo RELATOR que fui .expressando a pretensão,o deseja e o re

sultado não da minha vontade MAS 00 COLETIVO AO QUAL SERVE tr.4 RELATOR

ArT.~8.- A ConsTiTuIÇão não perderá sua
vigência se deixar de ser observada por aTo de
força ou se for modIfIcada por meio diverso do
p~evis~o em seu próprio TeXTo.

Qaunto ao conteúdo,oportunidade,necessidade,mérito e vantagens

do Tribunel Constitucional, a disCUSSBJ que se seguirá possibilitará fazê-Io.

Preliminarmente,assim JUSTIFICO. Se preciso fôsse ..•

,,=,. )

l.uTOR------~"'--------l

1'LtNiRlo/eouls'i.o/suIlCOIlI':l!O------------

OIUlA!k1 ,) AÇ8Ô 74 'RT; 2>tl i? ; -4 1 e l,.E. IroR!J1..
_________ "I'rTTl\I.I"'tTI'~&rio _

Com base no art. 23 ;.: § 2º do Regimento Interno da A.N.C. propomos a
nova redação e numeração do Art. 52 e 53 , bem como seus parágrafos

A~T. 6~ - A ConSTITuição poder6 ser ~e
forMada ou emendada, segundo as normos previSTas
neSTe CapíTulo,

EMENDA 480549·2

Parágrafo únIco - Na hipÓTese de aTo de
força ou de modificaçõo não aUTorJzado, Todo clda
dôo, invesTido ou não de aUToridade, ieró o dever
de colaborar poro o resTabelecImenTo da plena e,
efeTiva vigência da ConsTiTuiÇão.

Con base no art. 23 § 2º do Regimento Interno da A.N.C. propomos a substi
tuição do art.49 pela seguinte redação e parágrafos.

Ar~.qf.- Ficará impedido de ocupar cargo
ou exercer função públICO, clvi J ou roi I r~ar, quem
oTenTar por meios violenTos conTra a Cons~iTulçãa.

§ 10. - O diSpOSTO neSTe arTigo não ex-~

clui a cpl Icação de ouiras penal Idades previsTas'
em lei.

§ 20. - Sôo inafiançáveis os crimes pra
Ticados conTra a ConSTiTuição e a prescrição dai
punibi I idade só começarõ a correr a parTir da daia
do res~abelecimenjo do ordem cons~iTuclonal.

§ ~o. - A reforma vIsa a alTerar a eSTru
~ura do Es~ado, a org~nizaçõo ou a compeTência dos
poderes. da saberen i a, a dec J oraçõo de di re I "tas e
suas garanTias e as normas p~evisTas nesTe
CapíTulo.

r·'L~l(. ....I,

1,,1 ' .. "; I C, C.I ....u r c r- ~..:: ~I.· ç'-
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<:"'"1 I ::~n -~.j lJ--~ "';"r ,,'" ...,- não

§ 12 0 . A emenda viso o olTe~ar

compre~ndidas no parógrafd an~erlor.

normas

(~(,r-.. '... ,')

rum lh
tulç"':(i

:l~ é
t
1lC. 23 § :' ...1 ~O R":Jüjl~nto Interno da o. u.r. propcnos a subst í.,

J I"\L • 50 .

formada
TIO nem

§ 30. - A Cons~iTuição não poderá ser
nem emendada na vIgência de eSTado de
de eSTado de emergência.

re
sí-
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ArT. 6ft - A propOSTa de reforma da Cons
TITUição poderá ser apresenTada:

I peJo Senado rederal ou pela Cãma~c

dos Oepu~odos,. por maioria dos seus membros;
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II por mais do meTade dos Assembléias
LegislaTivas dos . Es~ados~ monlfeSTando-se~ cado
uma delas, peJa maio~la de seus membros;

çôo do proposTO, Três por cenTo dos eleiTores, de,
pelo menos, um Terço dos unidades do Federação po
dem requerer que o proposTa aprovada seja submeTi
do o "referendum" popular.

III - por meio por cenTo dos eleiTores de
cada uma de, pelo menos, mais da me~ade das unida
des do Federaçâo:

Par6grafo ~nico - N80 ser6 objeTo de de~

Iberaç80 a proposTo de reformo que revogue:

§ 30. - A proposTa referendado pelo povo
ser6 promulgada como Emendo à ConsTiTUIÇ80 pelos
Mesas da Câmara dos DepUTados e do Senado Fede~al,

com o ~especTivo número de ordem.

a - a formo federaTivo de ESTado;

b - a forma ~epubl icone de governo;

é - o VoTo direTo; secreTO, universoJ e
perl6dico;

ArT. 6f - A proposTo de emehda rejeiTada
não pode ser apresenTada na mesma e na sessão le
8.slaTiva seguInTe.

JUS T I F I C A ç A O

d - a separação dos Pode~esi e

x - de um Terço dos me~bros de cada Casa
do Congresso Nacional;

ArT. 6~ - A ConSTiTuição poderó ser emen
dado medianTe proposTo:

ArT. 66 - A propOsTo rejeiTado n80 pode
ser apresenTado no mesma legislaTura.

3:A SU8COM!SSAO se debruçou com interesse " dedicação sobre as'

matérias a ela at.ínentes.Foram consul.teoas propostas encaminhadas pela socied~

de,contl;ibuições dos conf'ernecí.stas , Ministros,Ordem dos Advogados do Brasil,'

Conferêncãas Nacional dos Bispos do Brasil,dazenas e dezenas de SUGESTOES dos

Constituintes.Também nos pedradas de EMENDAS novas e proveitosas constribuições

foram arroladas;

4)-No momento da OECISf1.D , ao contrário do ocorrido em outras SUSCQ

MISSOES -após seis horas e meia de discussão- e VOTAÇAO, POR ESMAGADORA IlAIQ

RIA foi A R P O V A O O o RELATORIO encaminhado à Comissão TEMATICA;

5)-Especialmenté quanto ao TRIBUNAL CONSTITUCIONMAL,proposta apla!:'.

dia" reconhecida no âmbito'da Suncomissão,no exato' momento de sua votação a

OECISAO FOI UNANIME(exceto pelo Constituinle Nilson Gibson que .ausente no Ins
tante da votação,"a posteriori" manifestou voto contrário);

6)-Na última fase de Et':ENDAS,enquanto apenas cinco propunham supr.!

mír o Tribunal Constitucíonal,mais de 12 buscavam aprimorá-lo ou alterá-Io,se!:!

pre mantendo a idéia básica da iniciativa.

7)-Quanto ao MI:RITO,é inquestionável a procedência destainovação

conforme longamento fundamentamos no Relatório que encaminhamos;

Quando a OAB, CN88,Associações de Magistrados,Ass. do Ministi

rio Púb!ico, Professores e cientistas do Direito Constitucional,eméritos actvE.

gados reprtesentantes da sociedade civil, onlI ticos, CONSTITUINTES e vários'
movim~ntos populares pedem o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,uma SUBCOM~SSAO APROVA

Co;~ fONVICÇAO, em r e s pe i t o a tão manifesta VONTADE spresento esta

emenda.l~ais aindacomo RELATOR que fui .expressando a pretensão ,o desejo e o re

sul taco não da dinha vontade MAS DO COLETivo AO QUAL SERVE UM· RELATOR

1)-05 Constituintes aprovaram o Regimento Interno da Assembléia Na

cional Constituinte prevendo. uma SUBCOMISSAO OE GARANTIA DA CONSTITUIÇAO,RE

FORMA E BJ,ENOAS;

2)-Trata-se inicié:tiva inédita na HISTORIA CONSTITUCIONALISTA 00

BRASIL,o que evidencia o acerto inteligência da proposta,defendida pelo ILUS

TRE RELATOR,uma ~'e;: que o apcãamento patrocinado pelos me_mbrOs.. desta Consti

tuinte foi compJ.eto,já que ninguém que~~t:'onou a SUCOMISSAO apesar das quase Gt:Z

MIL emendas propostas ao snteprojsro do Reg.Interno;

d;,...e i 'tos e sa1"an"t I as I nd i v (dua:.i Si.e - os

A~T. ~- ApresenTada uma proposTa de ~e
forma~ a elo serão anexadas as p~opos~os de emenda
em curso e aberTo o prazo de 'trinTa dias para ~e

ceblmen"to de qudJsquer ou~ras.

§ ~o. - A proposTo de reformo à ConsTi
Tuição será discu'tiva e VOTada em duas sessões le
gislaTivas considerando-se aprovada qüando ob~i

ver, em ambas as vOTações, o voTo favoróveJ de
dois Terços do Congresso Nacional e a raTificoç8ó
de pelo menos dois Terços dos Assembléias Legisla
~ivas dos ESTados, manJfesTando-se cada uma delas
po~ maio~ia de doiS ~e~ços de seus membros.

§ 20. - A proposTa raTif'cado peCas As
sembléias LegislaTivos seró submeTida o
"referendum" dan~ro de cen~o e vin~e dias a con~Qr

da publicação do ~esul~ado da vo~cçõo dos
Assembléias.

§ 30. - A proposTa referendada pelo povo
ser6 promulgada pelos Mesas da Câmara dos DepuTa
dos e do Senado rederol com o respecTIvo número de
ordem. .

II - de um Terço das Assembléias Legisla
Tivas dos ESTOdos, manifesTando-se cada uma delas
pela maioria de seus membros;

Qaunto ao conteúdo,opOltunidade,necessidade,mérito e vantagens

do Tribunal Constitucional, a dãseussão que se seguirá possibilitará fazê-lo.

XII - de Tribunal Superior, medianTe mai

o~ia absoJu~a de seus membros; Pr~liminarmente,assim JUSTIFICO. Se preciso fôsse ...

Inclua-se os artigos abaixo nas " Disposições Transi-

TiXTO/"lU5T1rICA';lo ,

tórãasv ,

'----!.~~~~"'__.!LLl~'__ ___J1 5:';g=:J
• PLtN'\RIO/coll,,~i.o/sV8eOI.lI:l5ta--- ~__~

tJe-o,.t{. )),q. GABAIVi UfJ.8"-,,õ'-?L.LJ.A..!-Awl -'.I..=!.· 9c!'!1l-..:.Ç{!..!./-",4'-t-~.E:....l~=->LL--.JJ w;6/ilJ

EMENDA 480550-6
t=J ~'''/TONC IV <'- lo- t: f? I t i) d i c. H

IV de melo por cenTO dos eleiTores de
cada uma de, pelo menos, um Terço das unidades dQ
rede,..açõo.

Ar-r . 68 - A proposTo de emendo à Consi" i 
Tuição será disouTlda e voTada em sessôo do Con
gresso Nacional em dois Turnos, com inTervalo mf
nimo de CenTO e oiTenTa dias, considerando-se a
provada quando obTjve~, em ambas as VOTações, o
VOTO favoróvel da maioria absolUTa de seus membros
e a raTiflcoÇ~9 ~e mOls da meTade dos Assembléj~5

LegislaTivas, por decisão da maio,..ia absolUTO de
seus membros.

§ 10. - Dispensar-se-ão o segundo Tu~no e
a rOTlflcaçõo pelas Assembléias LeglslaTivQS,
quando o proposTo for aprovada por quaTro quinTos
do Congresso Nacional.

§ 20. - Em qualquer dos hip6Teses prevjs
~as nesTe ar~i90, aTé novenTa dias ap6s Q ap~ova-

ciol dos
cional,

A~T. ~6 - Poro efeiTO de prOVimenTO lnj
CQ~90S de MjnisT~o do Tribunal ConsTl7u
os mandaTo~ dos indicados pelo Conselho
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Qaunto ao conteúdo,opol·tunidade,necessidade,mérito e vantagens

do Tribunal Constitucional, a discussão que se seguirá possibilitará fêzê-lo.

Nacional da MoglsTraTura, Congresso Nacional, Che
fe do Poder ExecuTivo, MInisTério Público e Ordem
dos Advogados do Bras! I Terão a duraçõo de OITO,

seis, quatro, dois e dois anos, respecTivamenTe,
faculTada a recondução dos represenTanTes das duas
úlTimas classes.

1)-Os Constituintes aprovaram o Regimento Interno da Assembléia Na

cional Constituinte prevendo. uaa SUSCüMISSIID DE GARANTIA OA CONSTITUIÇIlO,RE

FORl-1A E 5V,ENDAS;

2)-Trata-se ~niciat:.va inéd:.ta na !:lISTORIA CONSTITUCIONALISTA 00

BRASIL,o que evidencia o acerto inteligência da proposta,defendida pelo IL.US

TRE .RELATOR,uma l:ez que o apoãemento patrocinado pelos lõle_mbros. desta Consti

tuinte foi cOõi'pleto,já que ninguém questionou a SUCOMISSIIO apesar das quase DEZ

MIL emendas propostas ao anteprojeto do Reg.!n~erno;

3:A SUSCOMISSIIO se debruçou com interesse '" dedicação sobre as'

matérias a ela atinentes. Foram consultadas propostas encaminhadas pela socied.!!.

de ,contribuições dos confernecistas, r~inistros,Ordem dos Advogados do Brasil,'

Conferências Nacional dos Bispos do Brasil,dezenas e dezenas de SUGESTOES dos

Constituintes. Também nos pedíodos de EV,ENDAS novas e proveitosas constribuições

foram arroladas;

4)-No momento da DECISIIO , ao contrário do ocorrido em outras SlJ.3CQ

MISSOES -apés seis horas e meia de discussão- e VOTAÇIlO, POR ESMAGADORA liAIQ

RIA foi A R P O V A O O o RELATORIO encaminhado à Comissão TEMJ\nCA;

S)-Especialmente quanto ao TRIBUNAL CONSTITUCIO~~AL,proposta apla~

dia 0= reconh'ecida no âmbito da Suncomissão,no exato momento de sua votação a

OECISIIO FOI UNANHIoE(exceto peüo Constituime Nilson Gibson que ,ausente no ins
tante da·votação,"a posteriori" manifestou voto contrário);

6)-Na última fase de Ell,ENDAS,enquanto apenas cinco propunham suiSrl,

mir o Tribunal Constitucionnl,mais de 12 buscavam aprimorá-lo ou alterá-Io,sa.::!

pre mantendo a idéia básica da iniciativa.

7)-Quanto ao MfRITo,é inquestionável a procedência destainovação

conforme longamento fundamentamos no Relatório que encaminhamos;

Quando a OAB, CNBB,Asscciações de Magistrados,Ass. do Minist~

r.io Público, Professores e cãentastas do Direito Constitucional,eméritos advE.

gados,reprtesentantes da sociedade civil, polítícos,CONSTITUINTES e vários'
movimentos populares pedem o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,uma SUOCffi'.rssllo APR9'/P.

COM CONVICÇAO, em r e s pe i tos tão man':festa VONTADE spresento esta

emenda.Naí.s aíndacomo RELATOR que fui ,expressando a pretensão,o desejo e o re

sultado não da rUnha vontade I-lAS DO COLETIVO AO QUAL SERVE UM RELATOR !

Art. ~- ESTa ConsTiTuiçâo será submeTi
do o "~efe~endum" populo~.

A~t. ~4 - O Cong~esso Nocionol. no p~ozo

móxlMo de cenTo e oiTenTa dias, medianTe lei COM
plemenTar, regulará o funcionamenTo do Tribunal
ConsTITucional, as norma~ de procedlmen~o e as
condições para o exercício do ação de inconsTiTU
cional idade perante o mesmo, observados os princí
pIOS eSTobelecidos neSTO ConSTITuição.

JUSTIFICAÇAO

Preliminarmente, assim JUSTIFICO.Se preciso fôsse .•.

EMENDA 450551·4
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EMENDA 450558-1
; :
{ L J

i 1_

• 'J' '.:;,'(., .' , .""

EMENDA 450555-7
1 '
c.

r""-" ..-.
(

- - - _•• -- ---- -- - rE~ro;./JIJ·Fl':~"~~.- • ~ _

tnclua-s~ np6s o Art. 12 do Substitutivo o scgui~

te [ILLiGo, renum:~rarldQ-sc ns ~~m1is'

1lArt. - Sc:nentc p~derJo concorrer bs eleiçôas

nO~lOI'dis, esloduais c [~unicipGi~ os r'arLidos r1o!iti
cos que contalcm o mínimo de me~o por c2nLo de flli;

dos em 1'el~çno no lot&1 de eleitores do Pois, d0
Estado) do líun t c ip í o OLl (lu Dist I' i.to re spcct 1 VQ[llente J

proibidq a filiaçflo em mais de um Pnrljdo .

_". . J

.TUSI] J 1 (',\(::\0

o Ar t , 17 do Sub s t Ltut i vo o seguinte 01'1 igo

0$ dl'1) ..i i s ,

Inclu~-$C'

r cnunc CPIHlo-Sl"

(CI._ Iltll.ll'hJS ha·~tdlltl' juv t .: a illl]U~~lO cles s c p t c c c r i o que

IH.'fhol d c f i r-t- ~l PtI' t lClll.It.'<W dos p~lrtidc.'-;l no l'un do 1'::11 ,d~

1111 c' à plopn!:'/J';d<l e l c i t o i aI ~;1.tttU1t1. Lll'L'lIC.ll'~::·IO, h,.~>t~il~l'

v.i , {lo o c r l t é i i-o (llll pnlpc'Ir'O~ 1".11.1 Jll"I~,t1Cnl- o glall fl< re

p1('t,C'ntati'ldd<1~ t1.I', \!~ll'lli"lÔ('S Polít 1 c a s.

"Ar t , - SílÕ cons í dc rridos Pa r t idos de ~illlhi to nac í on.rl , e

Ctl!..l tal gO~dd(lo do pJJ\'ilC:~~lO de a.. c...... so ;i p i opug aud« c L...:i

tOl.JL [,lutuít,l c aos rv curs o s do f'un do p m t rd â r r o , os quo

ti\C'rC'111 ob t i clo , H,J'" u l t i mus o t o r çbcs p~'ln a CraJ11Hltl dos TJLp~

t.1~:fl'; 1 UI11 por cento dos v o t ns apu r.idns, ou 11M por ccn t o d ns

C~It~~ r r as n n Crin\drd d o s Dcput ado s ,

.1lJSllrICAÇi\O

I -Achn.no s ncce s s é r t o e x i q í r elos Pn1'Lickl" um 1'''NC.flll,:'~
I cr z o avn I par a Clllj po s s an, concur r e r ~lC; o Lc i çüc s • COllJ o s Ln dLSPOS~~l\J'

::~st0I10S v':ll·.,i'J~nn(lo n Lu t n p(J,'Ltclár 1.l .

L-.-c=~....---=c,. ----. . .. .__
EMENDA 450559-0
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AtJTOR---------------

ROSSI

Substitua-se a redação do artigo 16 pela seguinte:
Art. 16 - Os mandatos dos atuais Prefeitos, Vice-Pr~

feitOS e Vereadores terminarão em 31 de dezembro .de

1988.

r-r-r 'I.ENARIO/cOI,lISsÃo/sUIlCOllllJ3ÃO-------------,

, ORGANI ZAÇAO ELEITORAL, PARI'rn!iRIA E GAP.ANTIA DAS INSTITUIÇOES

O artigo 18 do Substitutivo passa a ter a seguinte redação:

= TEXTO!olUSTIFICAÇAO------------------,

~__-----_-- PLENARIOlcOM1SS40/sUIlCONISSÃO----- _

tJcomSSAO DA ORGANI2ACÃO ELITORAL, PARTIDÃRIA E GARANTIJ
DAS TNSTITITT COES nxTo/,JuSTIFICAÇ~O- _,r . Suprima-se o artigo 17 do Substitutivo.

EMENDA 450567-1

L -!

EMENDA 450565-4
A.lJrOA---------------

[JCONS1'ITlJINTE fMNC1SCO ROSSI

=="'-...u,............""'...,,=~'_ TEXTOI...u'TIFICAÇÃO-------__--_----_,

f? CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

EMENDA 450566·2

tJ CONS'l' T'l'UU I1'E f}l"NCISCO

~OATA~'09! 06/87

G~:T"0:J

tI;jA~;;J

e 8ar1

ELITORAL PARTIDÃRIA E GARANTI

RG~~I

__________ TEXTO/JUSTiF'J::AÇ:;;~----------_-----__,

_____ PLEH4RO/CO>.lISSÃo/sUBCO ..'SSÁo-------------,

EMENDA 450562-0

tJCO~J~TITUI"Ts PR.O~CI~CG

EMENDA 450561-1
tJ Constituinte FRANCISCO ROSSI

contra a livre criação dos partidos políticos.

Todos os eleitos deve:-> ter os seus mandatos preser

vados. nos partidos sob cuja legenda conquistaram U!lI3.

uma cadeira no Congresso làciol".al.

Suprim3rn-se os §§ 19 e 29 do art. 12 do Substitutivo.

Justificação

As exigências dos citados dispositivos atentam

m---------- PLEt.AIlIO!COI,lISS.iO!SUBCO"'15SÃO ----,

17T=~-==="-"""'=='--------TE,(TO/"USrIFlcAçÃO ~

Suprima-se o art. 13 do Substitutivo.
Art. 18 - O mandato do atual Presidente da República termi
nará em 31 de dezembro de 1988.

Inclua-se onde couber:

EMENDA 450563-8'
t: CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

EMENDA 450568-9
t:CONSTITUINTE FRANCISCO

..UTOR----------------,

ROSSI

Subccmissão do Sistena Eleitoral.

EMENDA 450569-7
tJ Constituinte FT<l\NCISCO ROSSI

Inclua-se onde couber:
"ArT. As eleições para qualquer cargo eletivo

serão realizadas no segundo daningo do mês de novembro

e, no mês de dezembro , em caso de segundo turno.

Parágrafo único. A posse dos eleitos

àar-se-á no primeiro dia do ano subsequente ao da

eleição. 'I
,J1lstificacão

Estamos propondo as datas mais ad..quadas

para a realização de elelções e posse dos eleitos, aprovadas pela

Art. - O processo de votação e apuração é o e1etr~nico.
Parágra10 Onico - Onde não for possível a implantação
desse processo, serã utilizada a cedú1a oficial única,

cujo modelo depende da aprovação pelo Congresso Naci~

na1, cento e vinte dias anres das eleições.

~ PLENAAlo/cONISSÃO/suIlCOt,lISSÃO-------------,tJ à;mi~sªo de Organização Eleitoral,Partidária e Garantias das Ins
LILttLçoes .

L
As datas propostas no Substitutivo - até

noventa ou cem dias antes do ténnino do nandato - podem recair em

. _ dias diferentes a cada eleição, o que não é recanendável.

. TEXTO/JUSTlFICAÇÃO------------------,r
I
I

comssÃO DA ORGANIZACAO ELITORAL PARTIDÁRIA E GARANTI

Os Prefeitos Nuni c í.pu í s e Vereadores eLeii tos em 15

de novembro de 1988, terão seus mandatos encerrados

em 3L de dezembro de 1992.

Dê-~e a seguinte redação ao art. 14:

Art. 14 - Os mandatos dos Senadores eleitos em 15 de novem

bro de 1982, dos Governadores e dos Vice-Governa

dores, dos Deputados Federais e Estaduais, elei

tos em 15 de novembro de 1986, terminarão em 31

de dezembro de 1990 •.

EMENDA450~
C:CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI

r:;-r---------- p1.tNAArO/coMISSÃo/sU9COM'SSÃo --,

r:s.., .~------ T"XTO/JuSTIFrc4çÃo ~

Dê-se a seguinte redação ao art. 15
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