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Senhor P~eslden~e;

Senhores Cons~l~uln~es:

Tão Impor~on~e quan~o devolve~ as prer
rosa~lvoA ao Poder LegislaTivo - anTigo anseio de
sucessivas gerações de parlamenTares brasileiras,
Inconformados com a hiperTrofia do ExecuTIvo é
dOTar o Congresso Noctonal de meios para exercê
las em sua pleniTude, com a eficiência que se re
quer de um ParlamenTo 691 I e moderno. A redaçõo do
anTeprojeTo anexo buscou TanTo quanTo passlvel
com a ajuda dos InTegranTes desTa Subcomlss~o do
Poder LegislaTivo, e conTando com a lnesTlmóvel
colaboração dos demaiS cons71~uln~es, ~~aduzlda

pela remessa de 65D sUges~óes de normas cons~l~u

clonalS - alcançar essas duas me70s, as quais sem
dÚVida, encon~ram apoIo em ~odo o Co~gresso Nacio
nal e na sociedade brasileira.

Cons~o~a-se que o obsoJescéncla e a Ina
dequação de qualquer Poder cons~j~uído es~ão In
~rlnsecamen~e ligadas 00 seu grau de cen~ral Ismo.
O Pode~ Leglsla~lvo ~ambém não escapa dessa ~egra

geral. Um Parlamen~o que orbl~a em ~o~no apenas de
seu plen6~Jo es~á condenado à len~Idão, à lné~cla

e a Ineflcléncla, perdido no ~empo e no rumo do
es~a9naçáo A evolução na~ural des~a Ins~l~ulção

Impõe que par~e das a~~lbulções hOJe exclusivas
dos plenórlos seja dls~rlbuída a ou~ros colegia
dos, menores e mais ágeis, além de serem em maior
número. A solução - há mul~o conhecida por quan~os

parlamen~ares passaram po~ es~as duas casas - é o
for~aleclmen~o das comissões ~écnlcas, que devem
~er novas funções, novas condições e prlnclpalmen
~e novos poderes O an~eproJe~o anexo con~empJa

essa ques~ão com especial a~ençâo, a~rlbulndo às
comissões do Congresso Nacional e de suas Casas
condições reais de exercerem novas a~rlbulções

Obvlomen~e, 05 reglmen~os In~ernos ~erão de se a
dap~ar, se os prlncfplos aqui propos~os perdurarem
a~é a redação final da Cons~l~ulção, a es~es novos

~empos, deixando ao plenórlo as deCisões supremas
do Parlamen~o e a Impor~an~e função de servIr de
caixa de ressonância e cen~ro pai f~lco des~a

nação.

A primeira g~ande ques~ão com que se
defron~ou es~a subcomissão e ~odo o Congresso,
além da própria sociedade, referiu-se ao sls~ema

oe governo O consenso, que agora a~lnge a pa~~e

mais sl9nlflca~lva do próprio Governo, fOI pela
adoção da um srs~ema parlamen~arls~a mls~o, ade
quado às condições brasileiras. O on~eproJe~o ago
ra propos~o e subme~ldo à anól Ise des~a subcomiS
são fOI elaborado a par~lr des7a premissa. É p~cí

fica a ~ese que o regime pa~lomen~arls~a confere
ao exe~ciclo do poder uma es~abl I Idade maior que a
apo~éncla, e encon~ra paralelo apenas no presiden
Cial Ismo congressual ame~lcano, onde a máqUina 90
vernamen~cl pra~lcamen~e nâo é afe~ada pela cor
ren~e pol (~Ica que assume o poder. A ~radlçáo re
publ Icana e preSidencial Is~a brasileira nunca ~eve

esse componen~e, eXce~uando ~aJvez o período de
Juscel Ino kubl~scheck. A apregoada es~abl I Idade
pol (~Ica do período pós-64 era apenas superficial
e fOI conseguida ao arrepio dos precel~os

cons~l~uclonals Iniciada a ~ranslção, com a vol~a

do poder aos CIVIS, é necessário consolidar as
;ns~I~ulçóes e a próp~Ia democracIa. A opção peJo
pa~lamen~arlsmo náo encon~ra porém paralelo na
Hls~6rla repubJ Icana brasileira, uma vez que a
fracassada experlénclo de 1861 fOI ado~ada como
esdrÚXUla soluçôo para uma grave crise pol í~lca e
ml I I~ar. Tan~o é que nem o pos~erlor ~e~orno ao
presIdenCial Ismo evi~ou o confron~o ideológico e
pai (~ICO que culminou no regime au~orl~órlo de
1864. O momen~o, por~an~o, parece ,Ideal para uma
experiênCia adequado aos ~empos a~uals.

Fazer re~ornar as prerr09a~lvas ao Le
9lsla~lvo sem adequar os meios disponíveiS para o
seu efe~lvo exercíCIO correspond~rla slmplesmen~e

avançar nu lei, no dlrel~o, mas recuar no ~empo,

es~aclonando em pelo menos duas décadas a~ró~. O
~ex~o con~l~uclonal que essa Subcomissão es~á pre-
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pa~ondo ~em obje~lvo de criar as condições prra
que a Ins~l~ulção não só se a~ual I%e em relação ~o

presen~e, à nova reol Idade bras, lelra, mas que 3e
man~enha moderna e Ógl I por um grande período je
~empo, acompanhando O desenvorvlm~n~o do Brasl I

A primeira das grande~ al~erações no
~ex~o cons~l~uclonal relaCionadas com o re~orno

das prerroga~lvas fOI a inclusão, na compe~enGla

exclUSiva do Congresso Nacional - e por~anTo Inae
penden~emen~e da sanção presidencial - o poder ~e

fiscal Izar e conTrolar os 070S do ExecuTIvo. ATé

agora, es~a a~r IbUIÇão é regulada por uma lei,
subme~ida à aprovação do Presiden~e. Dess~ forma,
uma das mais Impor~an~es aTividades de qualquer
Parlamen~o - a açõo fiscalizadora - rege-se, numo
$I~uação no m{nlmo Ins61 J~a, por normas suJel~as à
anuênCia préVia do fiscalizado, no caso o
ExeCUTivo. O ~exTo da Car~a Magna esconde uma dis
Torção eVlden~e, ainda mais nOTável quando se Ten
Ta por em próTlca o~ a~o5 rQlaTIVOs à fiscal Jzação
de um Poder peJo OUTro.

De 'guo' modo, a ação fiscalIzadora do
Congresso era con5Tan~QmenTe obs~aculada no aspec
~o da pres~ação de con~as em ~eloção aos comp~o

miSsas InT~rnoclonalS aSSUMIdos pelo B~O$I' com
des~aque paro a colossal dívida eXTerna, de quase
~10 bl Ihôe5 de dólarQ$ - peta er~6nea In~erpre~a

çõo da Cons~ITulção visen~e. NQ Tese duranTe anos
cons~ruída pelo Governo, o Congresso NaCional só

poderia Tomar conheclmen~o dos a~os, convênios e
~ra~ados IniCiaiS, firmados peJo Preslden~e da Re
púbica, sem capacidade de InTerferir, de quafquer
forma, em suas conseqd dãnclas, ainda que eSTas
viessem a ser leSivas ao In~eresse do País. No an
~eproje~o procurou-se cercsar esTa livre InTerpre
~ação, aTravé~ de uma reda9ão mais clara e mais
compleTa do ar~190 corresponden~e.

Visando, ainda, compJ~menTar essa medi
da, ;~clulu-se no an~eproJ~~o a Unlâo en~re as en
Tidades que necessl~am da aprovação do Senado para
eon~ra~or emprés~lmos, operações e acordos
ex~ernos. O TeXTO vigenTe refere-se apenas ~bs Es
~ado5, aos Munlciplos e ao Dis~rl~o Federa. ainda
assIm após OUVir o Poder ExeCUTIVO Fc~r~aJ. Ou
seja: em úlTima Ins~ãncia o próprio Govern r aUTo
rizava 05 operações ex~ernas, via Senado.

Mer~ce de~Toque enTre as novas prerroga
Tlva$ a de de~ermlnar a realização, sempre que
necessáriO, de referendo popular, para a ap.'ovação
de emendas ou reforma da Con$TI~ulção e de leiS.
Tal recurso não é prevls~o na aTuaI Cons~l~uição,

r ImiTando a capacidade do Congresso de aferir no
Cidadão e na socledade o oTendlmenTo dos mais 1~

gíTlmos anseiOS, sobre~udo eM relação ao ord~na

men~o JurídiCO e .ns~t~uclonol do País.

In~roduzlu-se no an~eproJeTo a obrigaTO
riedade da presença do P~eslden~e da República na
aber~ura dos Trabalhos le9Isla~lvo~, paro a enTre
ga da mensagem ao Consresso Nacional, Tarefa hOJe
execJ~ada pelo chefe do Gablne~e Clvl I. Com adoção
do pa~lamenTarlsmo, é necessórlo garanTir ao Chefe
de Es~ado uma oporTUnldQde concreTa de enTrar em
con~a~o com o Leglsla~lvo, uma vez que o Prlmelro
MiniSTro, na qual Idade de Chefe do Governo, o far6
cO~ldlanamen~c, nôo só em plenário como nas comis
sões coneressuals.

Ainda nesTa ques~ão, o an~eproJe~o pro
pOSTO abol lU dOIS InsTr~menTOs arbiTráriOS de pro
dução de leiS, consTi~uídos pelo decurso de prazo
E pelo decreTo-lei Op~ou-5e pelo eXTinção do
decre~o-Jel, a~endendo a inúmeras sugesTões de
conS~iTUJn~eS, de funCIonários do Congresso, de
Cidadãos e de enTidades da SOCiedade cfvl I e le-

vando em conTa o desgaSTe que esse recU~sO do Exe
cu~ívo vêm provocando no Poder LegislaTivo. Ade
mais, é ImporTanTe ressalTar que o decre~o-Iei é
na ~eal Idade uma giganTesca por~a aberTa por onde
~êm ~ransl~ado, lodo a lado, ~an~o leiS urgsnTes e
Inadlóveis, porTanTo necessórias ao Pafs, quan~o

verdad~lro$ abusos jurfdlcos, aos quais o Congres
so S~ vê levado a sapciona~. O decurso de pra~o

agora ~em final Idade compleTamenTe opc~~a, que é a
de reJel~ar 05 P~oJQ~OS de le15 envioc >5 pelo Exe
CUTIVO que náo Tenham sido VOTados 0-; expirar o
período es~abelecldo cons~l~uc'onalmer~e.

OUT~a prerrogaTIva reSTabeleCido foi
o posslbl I idade do Congresso dispor soHre a con
cesséo de anls~la, InclUSIve para os c~lmss

pol j~lcos O ~eXTO VI9€n~e dá Qssa aTrIbuição ao
Congresso, mas reduz a IniciaTiva ao Preslden~e da
República, por proposTa do Conselho de Segurança
Nacional. Na prá~ica, o Con9re5~0 s6 pode aprovar,
mas não pode propor. Algumas das suges~ões ~ecebi

das Inclu{am a anisTia no compe~éncla exclUSIva do
Congresso, o que ~eria o efe1To compleTamen~e 0

pos~o, no qual o PresidenTe da Repúbl Ica ~ombém

não preCisaria sanclonar , mas não poderia propor.
Buscou-se uma posição de equl I rbrlo, no qual ~odos

~enhom a par~icipaç60 assegurada
consTI~uclonalmen~e.

Propôs-se ~ambém a criação, como prerro
9a~lva da Cómara dos Depu~ados, do ~poder

Impcdjen~e", que conSiSTe na capacidade de Impe
dir, aTravés de moção ao Preslden~e da República,
que um cidadão con~lnue a desempenhar funçõo ou
cargo de oonflança do Governo Federal, no qual não
ss~eja se saindo bem. Essa medida não Tem caróTer
punl~lvo nem de lnabl I I~ação para ou~ras funções
públ Icas, res~rlnSlndo-se Tão somenTe ao cargo o
cupado no momen~o ao decrQ~oção do Impedlmen~o

pelo LegislaTIVO.

Ao Senado aTrIbUiu-se, cumulaTivamenTe
ao que eG~abelece a Cons~ITulção aTuai f aprovação
préVia dos PresidenTes do InSTJ~UTO Brasileiro de
Geosrafla e EsTa~ísTlca, do Banco Cen~ral e do
Procurador Geral da República, pela ~eleváncía de
Tais funções para Toda a SOCiedade brasi lel~a.

Como aferidor dos fndlces ofiCIais da lnflaçéo, o
IBGE assume um papel MuiTO ImporTanTe para a eco
nomia nacional, pa~a os se9menTo~ produ~ivos, para
a classe assalariada e para o préjrlo governo, em
funç60 da forTe indexação ca~ac~-~ísTíca do nosso
processo InflacionáriO. Em passod- não muiTO ~emo

~O, a InsTjTulçâo fOI U~I 1 Izado pa~a mascar~r os
índices reais, a~rovés de expurgo~ SUTis ou nem
~anTo, o que levou-o ao descrédl~o públ ico. A p~é

via aprovaç60 de seu PresidenTe pelo Senado cerTa
menTe dlMtnui~la a~ p~e5sões S~Dre a a~uação do
órgão. De Igual modo deve-se proc~der em relação
ao Preslden~e do Banco CenTro!, em função da~

pressões que Todo o sis~ema financeiro e as oUTra~
óreas do Governo Tradiclonalmen~e exercem sobre o
seu ~rabalho, e ao Procurador Geral da República,
do qua" dependem açõe~ na área JUdicial não apena$
do In~eresse do Execu~lvo, mas dos ou~ros Poderes
da República

Um ParlaMen~o só pode ser Tão soberano e
efIcaz quan~o livre. forem o~ seus in~e9ranTes

para exercer a~ aTribUições consTITUCionais.
Cuidou-se po~~anTo de ~ra~a~ as Imunidades com es
pecl~' o~ençáo, visando reSTaurar as que ~Inham

sido 5uprlm~das no período au~orlTório e garanTir
OUTras, nec~$s6rlas à I .berdade do parlamenTar no
desempenho do mandoTo. Des~aque-sef por exemplo, a
imunidade para a~os pra~icad05 em decorrênCia de
opiniões, palavras e VOToS, el iminando a possibl-
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I Idade de In~e~p~e~ações faccIosas, sempre a ser
ViÇO da IdeologIa ins~alada no pode~. A Cons~j~ui

ção vlgen~e ·~essalva os c~lmes con~~a a hon~a, o
que sup~lmlu-se no an~ep~oje~o, uma vez que po~

essa b~echo fo~am criadas dive~sas ba~reI~as con
~ra a I Ibe~dade de exp~essão e se come~eram abu
sos con~ra o manda~o de Inúmeros parlamen~ares

bras I leiros, Com Igual obJe~lvo, foram eVI~ados no
~ex~o prop05~o os dlsposl~lvos que na Cons~l~ulção

~ra~am dos crimes con~ra a segurança nacIonal e da
suspensão do manda~o por medIda exógena ao
Congresso.

Em relação aos crimes comuns, impuTados
a Depu~ados e Senadores, prodUZiram-se alguns 0
perfeiçoamen~os em relaçâo ao ~ex~o a~ual. Em pri

meiro lugar, reduziu-se, de ~uaren~a e oi~o para
vln~e e qua~ro horas, o rrazo para a remessa à
respec~lva Câmara dos au~o~ de processo con~ra

parlamen~ares. Em segundo IL1~ar, a Casa deCide não
apenas sobre a prisão, mas !obre a formação de
culpa, abor~ando no nasceQuuro possíveIs medIdas
In~lmída~6rlas con~ra os consressls~as. Como com
pensação, 9aron~lu-se a imprescrlbl I Idade enquan~o

durar o manda~o, para que a ~ualquer ~empo a 3us
~Iça possa se pronunciar,

Propôs-se ~ambém uma nova Imunidade, a
de poder recusar ~es~emunho sobre Informações re
cebidas ou pre5~adas no exercíCIO de funções pró
p~las do manda~o, ou sobre as pessoas a quem se
deu ou de quem se recebeu ~OIS Informações Tol
disposl~lvo exIs~e nas consTI~ulções mais modernos
do mundo, no~adamenTe das democracIas européias, e
encon~~a vól Ido preceden~e InclUSive no B~asl J,
onde os advogados dispõem cesso Imunidade no exe~

ciCIO da profissão.

Na ques~ão dos ImpedimenTOS aos parla
men~ares, p~oduzlram-se ~ambém algumas al~era

ções, Visando adapTar o Tex~o a~ual à ~eal Idade,
modernizando-o EliMinou-se, por exemplo, a res
~rIção à propriedade de empresas que gozam de fa
vores OficiaiS em decorréncla de conTraTo com pes
soa Jurídica de dlreI~o públ ICO, ma~~lda a vedação
ao exercíCIO de cargos na direToria ou de função
remunerada. T~a~a-se, a rIgor, de uma norma oon5
~an~emen~e bu~lada por Melo de arTIfíCIOS que, se
lhe alTeram a forma, não mudam os efeiTOS.
Eliminou-se ainda no anTeproJe~o as reSTrições e
xls~en~es enTre a diplomação e a posse, apesar de
conSTITUir um prazo cur~o, que criam problemas re
ais, se cumpridos, para os parlamenTares dependen
Tes de emprego assalariado.

rOI acrescen~ado Também o ImpedimenTO'
pa~a o exercrclo de presidênCia de· sindlca~os ou
associações de classe, de forma a for~alecer os
par~ldos como melas de exp~essão pol í~lca, acessí
veis a Todos. Deve-se levar em conTa que os dlrl
gen~es sindicaIS possue~ . IMunidades ~rabalhls~as

p~6prlas

Garan~lu-se ~~~bém aos Depu~ados e Sena
dores a posslbl I Idade dé exercerem cargo de magls
~érlo privado ou púbi ,co, desde que an~erlor à

diplomação. Ressal~e-se que ~al medida Jó es~ava

sendo concedida pelas Casas do Congresso, por MeiO
de licença, após o examé caso a caso O exercício
do ma9Is~ério, no enTonfo, é reconheCido como le
9í~lmo e cumulaTIVO a qw~lque~ profiSSão A res
~rlçáo maiS flagranTe diZ respeiTo apenas aos
porlamen~ores.

Ampl iou-se a opor~unldade de exercício
de funções no Execu~Ivo por par~e de Depu~ados e
Senadores, medlan~e a Inclusão dos cargos de chefe
de Missão Dlplomó~lca pe~manen~e e secre~ório de
PrefeiTura das Capi~ais e Terrl~6~los

EI Imlnou-se ~ambém a figura do jeTon,
a~~avés de nova ~edação do ar~j90 corresponden~e,

que daró margem a que ou~ro mecanismo legal, que
não a Cons~l~ulçáo, es~abeleço com jus~iça a remu
neração dos parlomen~ares,

Como regra geral, ~oda5 as ma~érlas que
pudessem ser ~ro~adas em leiS complemen~are5,

ordrnórlas, resoluções e no reglmen~o do Congresso
NaCional e suas Casas foram re~lradas da propos~a

do an~eproJe~o, O obje~lvo foI eVI~ar o excesso de
de~arhe no ~ex~o cons~I~uclonal, o que provocaria
sua cadUCidade precoce, de~erminando a cons~anTe

neceSSidade de emendó-10. Faz-se necessó~lo valo
rIzar os demaiS ~eXTOS legais, a~en~ando para a
hierarqUIa das leiS, como ex~ensões da própria
Cons~f~ulção. Na elaboração do an~eproje~o, es~a

preocupação es~eve presen~e permanen~emen~e. Um
exemplo diSSO fOI a definição do processo leglslc
~fvo, onde a relação en~re os Poderes Le9lsla~lvo

e ExeCUTIVO - na ques~ão da InlcIa~lva, dos p~o

zos, dos quoruns e dos ve~os - ~eve de ser de~a

Ihada às vezes mlnuoIosamen~e, como 9aran~la de
que, com a mudança dos ven~os pol í~Icos, não venha
a se al~erar facl I~~n~e, ao gos~o dos ocupan~es do·
poder, ainda que ~ 'men~âneos. Des~aque-se nesse
aspeCTO, a supre~~ão de refe~éncla aos manda~os

das Mesas, que pod~-á ser melhor expl Ici~ado no
re9Imen~0.

Buscou-se, ainda, forTalecer o papel dos
ComIssões, seJam as de caróTer permanen~e ou
~emporó~lo, às qual~ foram a~rIbuídas novas e re.
levan~es funções, c~m vls~as ao desempenho, cada
vez melhor, da aTuação do Poder Le9Isla~ivo. É
necessórlo que as COMissões desenvolvam um ~raba

lho da maior ampliTude, relaCionando-se largamen~e

com os dlver=os se~ores da o~ivldade nacional que
digam respei~o à ó~eo de sua compe~éncla. Como Ó~

gãos de apoIo do Poder Le9Isla~Ivo, cabe-lhes a
incla~lva de medidas Jun~o aos demais Poderes, e

à SOCiedade, con~rlbulndo efe~lvamen~e na elabora
ção e execução das pol í~lcas se~orlals de
desenvolvrmenTo. Para TanTo deverão u~I I Izar-se de
seus mecanIsmos TécniCOS ou especIalizados e In~e

ragI~, no exercíCIO da função fiscalizadora e le
9Isla~lva, com o ExeCUTivo.

Em razão da ma~érla de compe~éncia de
cada Comlsséo, confere-se-Ihe a a~rlbulção de a
precIar e vo~ar proJe~os de lei que, por sua menor
compleXidade, possam prescIndir da compe~éncla do
plenáriO, É InquleTan~e a real Idade a~ual que exi
be, ~~amITando por longo per rodo de ~empo, cerca
de dez ml I proJe~os, cUJa aflUênCia ao Plenã~io

sob~ecarrega-Ihe os ~rabalhos, ~ornando-se ~arefa

dlficl I, se não inviável, a sua ~empes~lva

apreCiação. A al~erna~lva propos~a visa desobs~ru

ir os ~rabalhos do plenáriO, Imprimindo maior ra
Cional Idade e agI I Izaçõo do processo leglsla~Jvo,

da Comlsséo, e, por vIa de consequénclo,do Poder
Le9'sla~lvo como um ~odo En~reTan~o, medianTe so
liciTação de um déCimo dos parlamen~ares de -cada
Casa Le9Isla~iva, poderá o plenórlo avocar a SI a
dlscu/ssão e dei Iberaçáo sobre o proJe~o.

Es~á preVISTa, ainda, a compe~éncla da
comIssão para dISCU~lr e vo~ar proJe~os de lei,
cuja ~raml~açn~ lhe seja deferida por resolução
con~endo dele2'çáo InTerna.

Se9u~do os mesmos prInofplos que devem
presidIr a InTrr-relação en~re os Poderes Legisla
TIVO e ExecuT:~o, OpTou-se por asseguar-se às co
missões a pOSS,OI I Idade de, dlre~amen~e, convocar
os Mlnis~ros de Es~ado, bem como encaminhar-lhes,
ou a qualquer ~~~ra au~orldade, ~equerlmen~os de
Informações, ~obre assun~os Ineren~es às suas a
~ribulções ou ~elaclonados com mo~érla legjsla~l

va em ~rãmlTe ou sUJel~a a fiscal ização do Poder
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Leglsla~lvo. Relegou-se a forma an~19a da Cons~l

TUIÇáo vIgen~e, em que ~al procedlmen~o se faz por
InTermédio da Me.a da Casa Leglsla~lva, e es~a,

nos caso~ de ~equerlmen~os de Informações, a~ravés

do P~eslden~e da República, o qual,por sua vez,
e ncamlnha ao Chefe do Gablne~e Clv' I, que despa
cha ao Mlnls~ro ou au~orJdade dls~lna~órla. O ex
cessIvo número de e~apas da formal Idade do proces
so não condiz, absolu~amen~e, com o dinamisMo que
deve carac~erlzar o ~raTo e decisOes sobre a coisa
públ ica, sob pena de resulTar inf~u~ífera ou su
perada a JnICla~lva.

Visando a~ender a necessidade Imperl09a
de for~aleclmenTo do papel das comIssões, e em
consonéncla com o princípiO de In~er

relacionamenTo próprio da açâo In~e9rada, Indepen
denTe e harmônIca dos Poderes, obje~lva-se do~ar a
comls.ão dQ aT~lbulções para, JunTo ao Poder Exe
CUTIVO, acompanhar a elaboração dos aTos de regu
lamen~açáo das leIS. Não é raro suceder que a diS
posição reguladora desa~enda a von~ade do legisla
dor expressa no ~ex~o legal, acarreTando dls~or

ções na sua InTerpre~açção e apJ Icação. Cabe,
pOIS, ao poder ao qual compe~e,por excelência, a
elaboração e aprovação da lei, zelar pela comple
Ta compaTlbl I Ização enTre o seu Tex~o e final Ida
des e a norma que a regulamenTa.

A faculdade de oferecer pe~lção, prer
rogaTiva Indispensável à valorização dos dlrei~os

do cidadão, bem como a apresen~ação de reclama
ções, represenTações ou queixas con~~a a~os ou o
Missões das aUToridades ou en~ldades públicas,
serão acol~ldas pela Comissão, que lhe apreciará o
Mérl~o, 5~~re ele dQcldlndo, e sol Icl~aró da au~o

rldade cc npe~en~e a adoção das medidas que
Indicar.

Impor~an~e aspeCTo das relaçõaG en~re o
Poder Legl~la~lvo e a sociedade clvi I - cuja am
pl lação e 70r~aleclm~n~0 se reconhece como aspira
ção naclo~~1 -, é a compeTencla que se busca a~rl

buir às comissões de provocar a açáo do Mlnls~érlo

Públ ico, a~ravés do Procurador-Geral da República,
poro que, JunTO ao Poder ~udlclá~IO, promova as
medidas capazes de eviTar ou reparar lesões a dl
rel~os IndiViduais ou cole~lvos, a re5pel~0 dos
quais, por IniCIaTiva própria ou a pedido de pes
soa InTeressada, venha a comissão a pronunciar-se
pela necessidade de sua defesa. Aí se Incluem os
InTeress~s difusos de grupos sociaIS ou comunida
des, carac~erlzados pela Informal Idade do vínculo
aglu~lnador de seus TI~ulares, que exprimem aspi
ração le9r~ima resul~an~e da neceSSidade de
propiciar-se aos diversos segmenTos SOCiaiS meca
nismos Ins~l~uclonal Izados de defesa e afirmação
da melhorIa da qual Idade de Vida e bem-es~ar O
seu acolhimenTo a parTir da Cons~ITulção Federal
coaduna-se com os obJe~lvos de jus~lça SOCial que
marcam o aTuação do Es~odo moderno.

O poder de provocar o aClonamcn~o das
Ins~áncla JudiciáriO represen~a Ins~rumen~o capaz
de acarreTar consequêncla concre~a às a~ivldades

da comissão., InclUSive com a obTenção de seTença
final Ca mesma forma, a aTribUição de SoliciTar
ao Tribunal de ConTas da União a fim de que, no
ãmbl~o~ compeTência deSTe, proceda a inveSTigação
e adOTe prOVidência necessárias ao cumprimenTo da
lei, conSTITUI meIo que garan~e eficáCia ao papel
das comissões no campo da flEcal Ização fInanceira
e orçamenTária

Inovação com que se busca agi I Izar e ra
cional Izar os seus ~rabalhos, propICiando-lhes
maior flexlbl I id~de, consls~e na posslbl I Idad& de
as, c c '\ I ssôes I perm'"'ên'tes e espec i a I Izadas, na 6rea
da rqspecTlva aTuação, converTerem-se, ~oTal ou
parcl~lmen~e, por dei Iberaç60 do malor'la de dOIS

Terç~ 5 dos seus membros, em comissão de Inquérl~o,

procc~endo às Inves~19ações e apuração de fa~os,

quan~v assim en~endam n~ces_árlo. IdenTíflca~as

com o 5e~or da suo especial Idade, não se jU5~lflca

que, ~e decrdlrem pela realização de Inqué~iTo so
bre G~Jalquer assun~o de sua comped~êncla~ passem a
depenner da criação de oU~ra coml$~ão para SSSQ
fim específico, formal Idade que, sem dúvida, pro
cras~ina a averiguação da procedência ou não de
possíveiS Irregularidades, que a comissão reúne
melhores condições de ela própria apurar Visando
eviTar o exercíCIO desnecessórlo de ações parale
las, no~ casos de IdenTidade de ma~érla, e median
Te dei Iberaçõo da maioria an~e5 refe~lda, as co
Missões poderão, ainda, reunir-se a OUTra, per~en

cenTe à mesmo ou a OUTra Casa Le9lsla~lvc, para
IdênTica final Idade. O an~eproJe~o, por oU~ro la
do, ensejo ampla I iberdade ao Poder Legislo~ivo

na criação de quanTas comlssóes de Inquéri~o Jul
gue necessórla., eliminando a I iml~açõo con~lda na
Cons~ITulção vIgen~e. As comissões de inquérl~o

pOSSUirão os poderes de Inves~igação próprios das
aUToridades judlclal5, Indispensáveis ao perfei~o

cumprlmen~o de suas final Idades

Ou~~o aspeCTO dos condições de maior
forTaleCimenTo que se Imprime aos Trabalhos das
COMissões, no apolo por es~as dispensado à missão
do LegislaTIVO, consiSTe na compeTência que se
pre~ende conferir-lhes para a apreCIação e discus
são dos planos nacionaiS, regionais e se~orlals

de desenvolvlmen~o elaborados pelo Poder
ExeCUTivo. É Inegável que o Parlamenio moderno, se
não quiser ceder espaços para o Execu~lvo, deve
munir-se de mecanismos ógeis e eflclenies, fáceis
de acionar, que lhe permi~am fazer valer as suas
pre~r09a~lvas, na ~arefa de definir e Implcmen~ar

as pol íTlcas promOToras do desenvoJvlmen~o da
SOCiedade. A velocidade das ~ransformações que
hoje ocorrem na Vida social, diTadas pela cres
Len~e especial ização e as Inovações ~ecnol6glcas,

rs~ão a eXigIr que a aTIVidade pol í~Jca, legisla
Tiva e fiscalizadora do Parlamen~o se faça sen~lr,

"~ravés de seus órgãos auxl I iares, nos aspec~o~

! a~orlals e especial Jzados do governo do Es~ado.

c~r o valor do papel das comls~óes, em razão da
1"..:I~ér I a seTor I a I sobre que I nc 1de a sua a~ I v Idade,
de apreciar e Influir na elaboração dos planos de
~2senvofvlmenTo propos~os pelo Poder Execu~lvo.

~as~e pon~o, a açáo do Poder LegisJa~lvo não pode
r~s~rlngl~-se, apenas, à discussão do prOjeTO de
lei que dispõe sobre TaiS planos, sem uma an61 Ise
adequada da ma~érla que neles se con~êm. Deve a
comissão especializada InvesTigar-lhe profundamen
~e o con~eúdo, debaTendo, de forme ampla, com os
órgãos compe~enTes, e com a SOCiedade, a definição
de suas direTrizes e prioridades, pronunclando-s~,

afinaI, sobre eles

No Tocan~e à propo~Ta de emende à Cons
~I~ulção, quando d~ inlcla~lva parlcmen~ar,

en~endeu-se por bem adoTar, como reqUIsiTO de sua
apremen~ação, a subscrlçao por um Terço, no míni
mo, dos membros de uma das Casas LeglslaTlvaü, e
náo necessariamenTe pe~lo ~erço dos membros de am
bas, concorrenTemen~e, conform~ dLspõe a Con5~1

TUIÇão em vlgo~. Elegeu-se a al~erna~lva por se
~ra~ar de fo~mal Idade que diZ respel~o a origem de
sua au~orla, e levando-se em con~a que a suges~ão

a~ende melhor aos prlncipioo do sls~ema blcomcral.

DenTre as proposias de emenda à Car~a

Magna não paGsfve5 de dei lberoção, além daquelas
~endenTes abol i~ a F~deração ou a Repúbl ica,
inclUiu-se, por mO~lvos óbVIOS, as que visem abo
I ir os dlrel~os, liberdades e goran~las Individu
ais, e o sufróglo unlv~rsal, dlre~o e secreTo.
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A aUToria dQ apresenTação de projeTos de
lei que o an~eproJe~o es~ende 005 cidadãos e enTI
dades da sociedade clvl I, na forma que dispuser
lei ~omp'emenTar, cor~esponde a um novo grau na
evolução da InsTITuIÇÕO pol r~lca represenTaTiva,
em que as relações en~re represenTanTes e repre
senTados se enriqueceM pela dinâmiCO de uma perma
nenTe colaboração enTre eles, Tornando eficaz, ao
móxlmo, a expressão da von~ade popular

o anTeprojeTo, Tendo sempre em VISTO o
forTalecimenTo do Poder LegislaTIvo e ampliação de
suas a~rlbulções e prerrogaTivas, exclui da compe
Tência privaTiva do PreSidenTe da República a 1

nlcla~lva de leiS que dispõem sobre maTéria
financeIra. É sabido que, adOTado o SisTema parla
menTarisTa de governo, as relações enTre os dOIS
Poderes caracTerizam-se por uma efeTiva colabora
ção enTre 51, cabendo ao ParlamenTo legislar, COm

o poder de Inlcla~lva, sobre Todos as maTérIas re
levan~es de InTeresse econômIco, SOCIal e pol íTZ
co, enTre as quais se SITUO a aniSTia por crimes
pol íTICOS e a definição dos recuros financeiros,
de cUJa deSTinação dependem ImporTanTes aspecTos
para o eSTabelecimenTO e execução da pol ITICC de
prioridades volTada à real Izaçóo do desenvolVimen
To da Nação

DenTre as aTribUições privaTIVOS do Pre
sidenTe da República adOTou-se a da IniCiaTiva de
leiS que disponham sobre planos nacionaIS, regio
nais ou seToriaiS de desenvoLVimenTO econômico e
SOCial, pOIS é próprio do Poaer ExeCUTIVO, aTravés
de seus órgãos ~écnlcos e especial rzados, a rea
Ilzação dos es~udos e a propOSição das soluções
que realizem o progresso e bem-es~ar .soclal A
par~lclpação e colaboração do LegislaTIVO na elQ
boração e dlscutssão daqueles planos, e a dei Ibe
ração sobre o seu con~eúdo) dó-se com o apoIo de
suas COMissões) conforme aCima se expõe.

Quan~o aos proje~os de lei qw~ o Presl
den~e da RepúbJ Ice solicITar sejam apreCiados em
regime de urgênCia, Incluiu-se a condição de que
somen~e se subme~am a esse procedlmen~o sumáriO Se
houver, para TanTo, aprovação da Câmara dos
Depu~ados. Igual condlçõo fOI es~abeleclda para a
apreCiação de projeTos em sessão COnjUnTa do Con
gresso Nacional, quando assim o sol ICI~ar o PresI
denTe da República.

RedUZiu-se de dOIS Terços para o mQlorla
absolu~a de cada uma das Casas do Congresso o quo
rum para a rejeição de ve~o. EsgOTado o prazo de
~rlnTa dias es~abelecldo sem dei Iberação quanTO
ao veTo, seró es~e colocado no ordem do dia da
sessão Imedla~a, sobresTcdas as demaiS proposi
ções, aTé sua VOTação final. Ainda aquI são re
forçadas as prerrogaTIVas do Poder Leglsla~lvo~

pOIS dlferenTemen~e do dlspos~o na ConsTI~uIÇÕO

vigenTe o veTO não será man~ldo sem dei Iberação
por esTe Poder.

A compeTênCia poro a elaboração de lei
delegada cabe 00 Conselho de Mlnls~ros, se o Pri
meIro Hlnls~ro a SolicITar ao Consresso Nacional
AcrescenTou-se, enTre as ma~érlas excluídos de ob
JeTO de delegação) aquelas reservadas à lei
complemenTar

Julgou-se ImporTanTe abol Ir a eXigênCia
de quoruns mrnlmos para a MOtOr parTe das deCisões
plenárias e das comissões) ressalvadas as expres
samenTe de~ermlnadas pela Cons~l~ulção. Tal meca
nismo, em vez de provocar o esvazlamen10 do
plenórlo, Terá o efeiTO exa~amenTe OpOSTO~ uma vez
que TanTO' 05 parTidos maJorlTórlos como os
minoriTáriOS - conSClen~es de que a maioria dos
presenTes é sufiCienTe para aprovar grande parTe
das maTérias - nõo poderão mais apOSTar na IneXIS
Téncla de quorum para fazer prevalecer suas

posições. As consequênclas visíveiS, se persls~l~

esTe enTendimenTO) serão, por um lado, a presença
maciça no plenórlo de parlamenTares e a valori
zação dos parTidos pol íTICOS~ sobreTudo os
mlnorl~árlos, que passa~lam a Ter peso específiCO
bem maior que o aTuai. OUTro argumenTO em favor
dessa Tese é o de que um regime parlamen~arlsTa,

como Já o diZ a própria denominação, valoriza o
dlólogo e o en~endlmen~o enTre os represenTan~es

do povo.

No processo de produção de leis, a par
da capaCidade das comissões de rejeiTar prOjeTOS,
e aTé para compensá-Ia, eliminou-se c vedação à

reapresenTação de proJe~os de lei na mesma sessão
leglsla~,va. Ocorria que após anos de ~rom'Toção

um proje~o era rejeiTado e, ocorrendo naquela mes
ma sessão legislaTiva uma ocaSião favoróvel, a
prolblçôO Impedia o porlamen~ar de propor uma lei
opor~una e.adequada à sl~uação do momen~o.

A queSTão do orçamen~o Tem uma Impor
TónCla fundamen~al para o exerCIClO das prerroga
Tivas do Poder Leglsla~lvo Essa par~lclpação aTé
o momen~o vem sendo quase nula e Tem Sido na rea
I Idade a causa mais de~ermlnan~e para o esvazla
men~o do Congresso Nacional Um ParlamenTO que não
pode debaTer à exaus~ão, nem emendar uma maTéria
Tao relevanTe quanTO o orçamenTo reduz-se apenas
o um colegiado de represenTanTes de um povo que
não pode es~abelecer SUas prioridades na execução
das obras que neceSSITa, as quais são, em essên
CIa, a naTureza da aTIVIdade do Governo. Nesse as
pecTo fundol,'en~al, foram criadas no an~eprOjeTO as
seguinTes modificações.

a) A I e I orçamenTór I a f I xaró I I m I 't e e
para emissão do moeda e ~rTulos da díVida públ ICQ,
duas medidas Impor~anTes para deTer o processo
InflaCionáriO e fazer com que os juros permaneçam
es~óvels, colaborando para redUZir o deflclT
púb I I co.

b) A lei do orçamen~o Incluirá ~odas

as despesas, vedando-se a aprovaçáo aUT6noma dos
orçamenTos moneTáriO e dos esTa~als. EVITa-se com
ISSO que a admlnlsTraçõo do ESTado permaneça
·"'nvlsível"" 00 Congresso~ porque a~é agora esTe só
recebe o orçamen~o fiscal.

C) O orçamen~o passa a ser reg lona I 1
zado por ESTado, com exceção das despesas nacIO
nais espeCificadas em lei complemen~ar, o que pos
slbl J ITa aos repreSenTQn~es de cado Unidade fede
raTIVO e ao seu governo eSTadual conTrolar os gas
TOS federaiS em sua Órea Com ISSO, os ESTados
mais pobres adqUirem a capaCidade efeTiva de rei
Vindicarem as verbas federais que conSideram
JUSTas Tal cálculo é a~ualmenTe Impossível

d) O orçamenTo plurianual possa no re
al Idade a ser Trienal, prazo mais adequado à reo
rienTação dos planos de Governo e ao con~role,

pelo Congresso, de sua execução. A lei
orçamenTórla Também fixa os I lml~es para a con~ra

Tação de operações de crédl~o.

e) Nas hipÓTeses para aberTura de cré
d I To e x-r r-o o r-es r nár I o fo I abo I I da o da subversão I n
~erna, permanecendo os de guerra e de calamidade
pública TraTo-se de Um diSpOSITivo herdado do pe
rrodo aUToriTáriO, que nôo mais corresponde à reo
I Idade brasileira.

f) Ampllar'om-se as reSTrições à vincu
lação de receiTas e despesas, o que Tem crIado
verdadeiros feudos TribuTáriOS' na adMlnls~ração

públ IC~, prejudicando se~ores que neceSSITam de
recursos mais volumosos em deTerminado momenTo da
Vida nacional. O próprio Governo perdeu a mobll 1-



dade de usar recursos eXls~enTes, ~endo de apelar
consTan~emen~e para compulsórios e novos Trlbu~os.
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"ter função fiscalIzadora na sua área específica de
a"tuaç:âo.

Trabalhos
Tribunal
dinâmica
men"to de

9) ReSTaU~ou-se a pos~lbl I tdadc de par
lamen~ares apresen~arem emenda à p~opos~a

orçamen~órla, ainda que sem o aumen~o da áespesa
global, nesse aspec~o, as emendas foram resTrl~as

os despe~as de Inves~lmenTo anulando-se, como
fon~e de recursos, despesas da mesma na~ureza Com
eSTe dlspoSJ~lvo, o Congresso readqulriró a capa
cidade de modIflca~ a proposTa or191nal, o que an
~es era expressamenTe vp~ado. Avançando um pouco
mais, foi aberTa a possibi I idade de con~or-se com
a par~lclpação popular e das Assembléias Legisla
~Ivas es~aduaJs nessa queSTão, democraTizando a
discussão e a elaboração do orçamenTo.No aspec~o

do quorum para a eXigência de VOTação em plenário,
ocorreu uma simp] Iflcação, eXigindo-se apenas um
Terço do plenário de qualquer das Casa~, quando no

~exTo vlgen~e Isso é cumula~lvo da Câmara e
Senado.

Uma das maiS ImporTanTes funções do le
gislaTivo, qual .eja a fiscalização financeira do
Poder ExeCUTIVO, fOI ~ambém ~raTada de forma
prioriTária na solução adOTada. Expl ICIT~~~e no
vos mecanismos para o relaCionamenTo enTre o Poder
LegislaTivo e o Tribunal de ConTas, prinCipalmenTe
aTravés das comissões permanenTes que passa~ão a

Os MinIsTros do Tribuna! de ConTas con
"tlnuarão sendo Indicados pelo PresidenTe da Repú
bl ice e aprovados pelo Senado, "tendo em VISTO que
o MinisTériO, o Prlmelro-Mlnls"tro e a Câmara dos
Depu"tados é que represenTarão o governo de fa"to na
solução parlamen~arls1"a ado"tada

Pode~ó enTão o LegIsla"tivo a~rcvés de
de suas subcomissões e do auxíl lo do
de Con~as da Unláo acompanhar de forma

a a~uação do Poder Execu"tlvo no cumprl
seus programas de ação.

O an"teproje"to agora propos"to Tem a fina
I Idade de Induzir ao debaTe, de buscar o diálogo,
de avançar no caminho da democracia, aTravés do
for"taleclmenTo do Parlamen"to brasileIro. Essa será
a grande obra de "todos os Cons"tITulnTes e espe
cialmenTe dos membros deSTa Subcomissão do Poder
Leglsla"t;vo .

A N T ;::

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Do Congre$so Nacional

Seção 11

Das A~rJbulções do Poder LegislaTIvo

Seção 111

Da Cámara dos Dcpu~ados

Seção IV

Do Senado redc~al

Seção V

Dos Depu~ados e Senadores

Seção VI

Das Reunlôes

Seção VII

Das Comissões

Seção VIII

Seção IX

Do OrçamenTO

Seção X

Dü Fiscal ização Financeira e Orçamen~á~la

P R O .:r E T O

Capí1"ulo

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I -

Do Congresüo NaCional

ArT 10 - O Poder Le9jsla1"ivu é exerCido
pelo Congresso NaCional, que se COMpõe de Câmara
dos DepUTados e do Senado rederal.

Ar1". 20 - A Cámara dos DepUTados compôe
se de aTé quaTroccn1"os e oi"ten"ta e seTe represen
~anTe~ do povo, elel1"os, denTre CIdadãos molares
de 18 anos e no exercíCIO dos direiTOS pol í1"lcos,
por VOTO dlre~o e ~ecre"to em cada Es~ado ou
TerriTóriO.

§ 10. O manda"to será de qua"tro anoo,
salvo dissolução da Cama~a dos Depu~ados.

§ 20. - O número de Depu"tados por ESTado
ou Dls"trlTo Federa) seró e$~abeJecldo peJa ~us~lça

Elel~oral, proporcionalmenTe à população, com os
aJusTe~ necessáriOS para ~ue nenhum Es"tado Tenha
menos de 011"0 ou mais de sessenTa Depu"tados.

§ 30. - ExceTuado o de Fernando de Noro
nha, cada TerriTório elegerá qua1"ro DepuTado~.

§ 40. - No cólculo das p~oporçOes em re
laçõo à população, não ce compUTará a dos
TerrITórios.

ArT 30. - O Senado Federal compõe-se de
represenTan1"es dos ESTados e do DISTrITO Federal,
eleiTOS, segundo o prinCipiO majoriTáriO, denTre
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cidadãos maiores de 3S anos e no exercíciO dos dl
rel~os pol í~lcos.

g~esso Nacional, assim como os subsídiOS do Presi
denTe, do Vice-PresidenTe da Repúbl ica e os do
Prlmel~o-MlnlsTro;

§ ~o - Cada Es~ado e o Dis~rl~o Federar
ele9~rão ~rés Senadores, com manda~o de . I~o anos.

§ 20 A represen~ação de cada ES~Qdo e
do Dls~rl~o Federal renovar-se-é de quoTro em qua
~ro anos, al~ernadamenTe, por um e dOIS ~erços.

§ 30
suplenies.

- Cada Senador seró elel~~ com dois

VIII Julgar anuaJmen~e as con~as do
Prlmelro-Mlnls~ro;

IX - fIscal Iza~ e oon+rolar, conJun~amen

Te ou a~ravés de qualquer das C~maras, os a~os do
Poder EXecu~ í vo, I nc I us I ve os c':::a adm I n I es-t r-erç ê c I n
direTa;

x - de~ermlnar a realIzação de ~eferendo;

e

Seção II

Das A~rlbulções do Poder LeglsloTlvo
XI - dei lberar sobre o adiamenTO e a sus

pensão de suas sessões.

III - fixação dos efe~lvo das Fo~ças A~

madas para Õ ~empo de paz;

IX - orçamen~o anual e plurianual, aber
Tura e operação de crédl~o; dívida póbl Ica; emis
sões de curso forçado;

Ar~. 40 Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do Preslden~e da Repúbllco, dIspor
sobre Todas as ma~érlas de compe~éncla da União,
especlclmen1"e:

§ 20. - O Prlmel~o-Mlnls~ro e os Mlnis
~ros de ESTado ~ém acesso às sessões do Congresso,
de suas Cosas e comissões, e nelas serão OUVidos,
na forma do respec~ívo reglmen~o.

compareClmen~o, sem
~esponsabl I Idade.

A fal~a de
Irnpor~a crime de

§ 1.0

Jusl"lflcação,

ArT. 60. - A Câmara dos DepUTados, o Se
nado Federal ou qualquer de suas comcssães, pode
ráo convocar o PrIMelro-Nlnis~ro e os MiniSTros de

ESTado pora preSTarem, pessoalMenTe, Informações
acerca de assun~o prevlamen~e deTerminado.

arrecadação e~rlbu~át'IO,sls~ema

de rendas;
I

dls~rlbulção

XV planos e programas naCionaiS e rE-
gionaIS de desenvolvImenTo;

v - crIação de cargos púbJ Icos e fixação
dos respecTivos venCimenTos;

VI I Iml~es do TerriTóriO Nacional; es-
paço aéreo e marí~lmoJ bens do domínio da União;

A~~. 70 - A cada uma das Córnares compe~e

elaborar o reglmen~o InTerno, dIspor sobre seu
funclonamen~o, pol íCla e prOVimenTO de seus servI
ços, observando-se as se9uln~es normas:

a) na consTI1"ulção das Mesas e das comis
sões, assegurar-se-ó, ~an~o quan~o possível, a ~e

presen~ação pt'oporclonal dos par~ldos que par~icl

pem da respec~lve Câmara;

VII - ~ransferénclo ~empor~rla da sede do
Governo Federal;

VIII concessão de an 1· -t I a, I nc I US I ve
para os crimes pol í~lcos, e

IX orsanlzação
JudiCiária dos Terrl~ó~los.

admlnls~ra~lvo e

b) a Mesa da Câmara dos Depul"ados ou a do
Senado Federal, ou suas comissões encaminharão dl
re~amen~e a qualquer aUToridade re~uerimenTo de
Informação sobre fa~o ~elaclonado com ma~érla le
9's'a~lva em Tráml~e ou suJe'Ta à fiscalIzação do
Congresso Nacional, de suas Casas, ou de suas co
missões, es1"abelecendo P"OZO, J ;mJ~odo ao móxJmo
de ~rln~a dIas, para a re~>os~Q.

ArT. 50. - É da compeTénclo exclusiva do
Congresso NaCional

I resolver deflnl~lvamen~e sobre os
~ra~ados, conven9ões e acordos ln~~rnaclonals Ce
lebrados pelo Preslden~e da Repóbl Ica, beM como
sob~e os a~os deles decor~en~es,

Arl". 80. Salvo c sposlção cons~íTuClonaJ

em con~r6rlo as dei IberQç~~s de cada Câmara e de
suas comissões seréo ~omaaas por malo~ia dos vo~os

dos parlamen~ares presen~es.

II - aU~o~lza~ o Preslden~~ da Repóbl Ica
a decla~a~ guerra e a fazer a paz; a permiTir que
forças es~rangel~as ~ransl~em pelo Terrl~órlo Na
Cional ou nele permaneçam ~empora~lamen~e, nos ca
sos prevls~os em lei complemenTar;

~II au~orlza~ o P~eslden~e, o Vlce-
Pres;den~e da Repúbl ICO e o P~lmelro-Mlnls~ro a se
ausen~arem do País;

ÁV ap~ovar ou suspender esTado de sí-
~IO} es~ado de cler~a ou In~ervenção federal,

V - ap~ovor a Inco~poração ou desmembra
Men~o de áreas de Es~ados ou de Te~~1~6rlos,

VI - mudar ~emporQ~lamen~e a sua sede,

VII fixar os subsídiOS mensais, a ~e-

p~esen~ação e a ajuda de CUSTO dos membros do Con-

SEÇÃO III

Da Cámara dos Depu~ados

\ Ar~. 90. - Compe~e prlva~lvamen~e à Cãma-
ra dos Depu~ados;

Á declarar, por dOIS ~erços dos seus
membros, a procedênc,a de acusação con~ra o Presl
den1"e da RepóbJ lea, o Prlmelro-MlnJS~rO, e os MJ
nls~ros de Es~ado;

II proceder à ~omada de con~as do
Prlmel~o-Mlnls~ro, quando não ap~esen~adas ao Con
gresso NaCional aen~ro de sessenTa dias após a a
be~Tura da sessão le9~slaTlva;

III aprovar, por maioria absolu~a, a
Indicação do Prlmelro-Mlnis~ro, nos casos prevls
~os ne5~a Cons~ITuI9áo;



IV - aprovar, por ma\orla absolu~a, moção
dQ censura ao Prlmelro-Minls~ro e a um ou mais MI
nls~~os de Es~ado;

V aprovar, por maioria absolu~a, vo~o

de conflonça sol ICI~ado pelo Pr\meiro-M)nls~ro,
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anQS, para o exerc(clo de funçao públiCO, sem pre
Juízo de açâo da Jus~lça ordinária.

SEÇÃO V

VI - impedir qualquer cidadão, a~ravés de
moção ao Pre5lden~e da República, de con~lnuar a
exercer cargo ou função de confiança no Governo
Federal e na c cím r n l ea-re- e ç õ c r n o r r-e t c , I n c t o e t v e nos
órgãos e en~ldades de admlnls~ração Indlre~a,

VII - expcdl~ resoluçõeg, e

VII - propor proJe~os de lei que criem ou
eX~lngam cargos de SLv5 serviços e fixem os res
pec~rvos venClmen~05

SEÇÃO IV

Do Senado Federal

Dos Depu~ados e Senadores

Ari 11. Os Dcpu~ado$ e Senador~s são
InVioláveis por aTos pra~ícados duran~e o mandaio,
dccorrenTeE ~e suas opiniões, palavras e vo~os.

§ 1~. Desde a expedição do diploma aié a
Inauguração da legislaTura seguln~e, os membros do
Congres5o Nacional não poderão ser presos, salvo
flagrcnie de crIme Inaflonçóvel, nem processados
c~lmlnalmcnTe, sem préVia licença de sua Cámara.

§ 20. Se a respeCTiva Câmara Indeferir o
pedido de lIcença ou sobre ele não dei Iberar não
correró prescrição enquanio perdurar o mandaio do
parlamen~a"".

I - Julgar o Preslden~e da RepúblIca e o
Prrmelro-M,nlsiro nos crimes de responsabl I Idade e
os Mlnlsiros de Es~ado nos crimes da mesma nciure
za conexos com aqueles,

Ar""t.
nado Federa I .

:1.0 - Co~peie prlva~lvamen~e ao Se-
§ 30. No caso de flagranie de crlmQ

Inafiançável, os aUTOS serão reme~ldos denTro de
VinTe e qua~~o horas à Câmara respeCTiva, para
que, pelo vo~o secreio da maioria dos seus mem
bros, resolva sobre a prisão e au~orlze, ou não, a
formação da culpa.

II processar e Julgar os MJnls~ros do
Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral da
RepúblIca, nos crimes de responsabl I Idaae,

§ 40 Os Depuiad05 e
meTidos a JulgamenTo peran~e

Feder"o I.

Senadores ~erão sub
Supremo Tribunol

de D<:pL

que 81"'\

Câmara

III - aprovar, prevlamen~e, por vo~o sc
creio, a escolha de magls~rados, nos casos deier
minados pela Cons~liuIÇão, dos Mlnls~ros do TrIbu
nal de Conias da União, do Procurador Geral da Re
púbJ lca, do Preslden~e do Banco CenTrai do Brasl I
dos Governadores dos Terrl~órlos, dos Conselhelro~
do TrIbunal de Con~a5 do DIsTriTo Federal, do Pre
sidenTe do InSTITUTO 8rasi lelro de Geografia c Es
~aTrsTlca e dos Chefes de Missão Dlplomá~lca de
cará~er permanenTe,

IV - aUTorl~ar emprésilmos, operações ou
acordos ex~~~nos, de qualquer na~ureza, de )nie
rsS5e da UnIão, dos Esiados, do Dlsirlio Federal,
dos Terrl~6rlos e dos MunicípIOS, ou qualquer ór
gão, enildade ou sociedade de que parTicipem,

V le~rslar para o DlsTrlio rederaJ nos
cosos prevrsio~ em lei complcmen~or,

VI rlxar, por proposia do Prlmelro-
MinisTro e medJ,~ie resolução, I ImiTes globaIS
para o mon~aniê da dívida consol ,dada dos ESTados
e dos MunIcípios,

VII - svGpender o execução, no Todo ou em
parie, de lei ou decreio declarados Inconsiliuclo
nals por decl~ê~ deflnl~lva do Supremo TrIbunal
Feçlera I ,

VIII - expedir resoluçõe~; e

xx - propor prOJeTOS de lei que criem ou
eXTingam cargos de seus serviços e fixem 05 res
pecilvos venclmenios.

Parágrafo Único - Nos casos preVIsTos nos
InCiSOS I e II, funCionará como PresidenTe do Se
nado Federal o do Supremo irlbunal Federal; somen
ie pelo voio de dois Terços dos membros será pro
ferida a senicnça condenaiórla, c a pena Ilmliar
5e-6 a perda do cargo, com Incbl I ,iação, por cinco

§ 50. As p~erro90Tlvas processuaIs dos
Dcpuiodos e Senadores, arrolados como Te5~emunhas,

não SUbSISTI~ão, se deixarem ele. de aTender, sem
Jus~a causa, no praz~ de irania dias, ao convl~e

Judicial

§ 60 05 DepUTados e Senadores não serão
obrIgados a ~esiemunhar sobre Informaçõeo recebi
das ou pres~adas dUranTe o exercfclo de suas fun
ções, nem sobre as pessoas que a eles confIaram ou
delesÀlnformaçôes.

}U~

§ 70. A incorporação às Forças Armadas,
-ados e Senadores, embora mJ I liares e aInda
~empo de guerra, dependerá de J Icença da

.... espec1"lva.

ArT. 12 Os DepUTados e Senadore~ não po
derão, yesde Q posse'

r - firmar ou man~er coniraTo com pessoa
de direITo público, aUTorqulo J empresa públIca,
soCiedade de economia ml~Ta ou empre~a

conceSSionário do seVlço públ Jco, salvo quando o
~onTraTo obedecer a clóusu'as unIformes,

XI - aceliar ou excrcOr co~90, função oU
emprego remunerado, inclu51ve os de que sejam dc
mlssrvel~ ··ad nUTum", nas en~ldades cons~anies do
InCIso an~erlorj

III - pairoclnar causo em que ceJo ln~e

ressada qualquer daü enTidades a que $e refere o
InCISO I.

IV - preSidir enildade SindIcal ou asso
claçâo de classe,

V direTor de empresa que 9o~a de
favor decorrenTe de conirOTO com pessoa Jurídica
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de dl~el~o públiCO, ou nela eXe~ce~ função ~emune

r"ada, e

VI - exe~ce~ oU~r"O cargo ele~lvo federal,
es~adual ou municipal.

13. Pe~de~ó o manda~o o DepuTado ou'
Senador

I - que Infr"ln91~ qualque~ das proibições
es"tabelecldas no Or"TIgO anTer"lor,

ArT. 1S. Os DepUTados e Senodo~es ferão
JUs a subsídiO, r"epresenToção e ajuda de CUSTO.

SEÇÃO VI

Das Reuniões

IX - cujo pr"ocedlmen~o for declarado Im
compaTí~el com o decoro parlamenTar,

§ 10 - A sessáo legIslaTiva não ser"â en
cerrada sem o aprovação dos or"çamenTos da União.

III que deIxar
se' são legislaTiva anual, à

sõPS ordln6rlos da Cãma~a

dopnça comprovada, licença
pe a respecTiva Casoj

de comparecer, em cada
Terça par"Te das ses
a que per"Tencer, salvo
ou missão aUTorizada

Ar"!".
6, anualmenTe,
ço o :30 de
dezembro.

16. O Congresso NaCional r"eunlr"-se
no capiTal da UnlBo, de 10. de Mar
Junho e de 10 de ogosTo a 5 de

IV - que perder ou TIver suspensos os dl
r"elTos pol íTlcosj

V quando o decreTar a JusTiça ElelTo-
r"ol, nos processos p~r cr"imes eleiTorais.

§ ~o. Conslderar-se-6 Imcompo~ível com o
decoro parlamenTar o abuso das prerrogaTivas asse
guradas ao membro do Congresso NaCional ou a per
cepção, no exercíCIO do mandaTO, de van~agens In
deVidas, além dos casos definidos no regimenTo
Inl"er"no.

§ 20 - O regimenTO dlsporó sobre o fun
cionamenTo do Congresso nos sessenTa dias onTerlO
r"es às eleições.

§ 30. Além de reunião para OUTros fins
pr"evlsTos nesTa ConSTITUição, a Cámera dos DepUTa
dos e o Senado Federal, sob a presidênCia da Mesa
deSTe, reunl~-se-ão em sessão conjunTa pa~o'

I - Inau9u~ar e sessáo legislaTiva,

II - elaborar o regimenTO InTerno;

III - r"eceber o compromisso do PreSIdenTe
da República e do Vlce-PresldenTej e§ 20 Nos casos dos Incisos I e II desTe

ar"l"lgo, a perda do mandaTo seró decidida pela Câ
mara dos Depul"ados ou pelo Senado Federal, por
VOTO secr"eTo, medianTe pr"ovocação de qualquer de
seus membros, da respeCTiva Mesa ou de parTido
po I íT i co.

IV - receber e dei Iberar
~IO da ComIssão RepresenTaTiva, de
ar"!"lgo 17.

sobre o relai"ó
que "traTa o

§ 30. No caso do IncIso III, a perda de
mandaTo seró declarada pela Mesa da Câmara respec
Tiva, de ofiCIO ou medianTe provocação de qualquer
de seus membros, de parTido pai fTICO ou do prlmel
~o suplenTe, assegurada plena defesa.

§ 40. - Na Inau9u~ação da sessão legisla
Tiva compareceró o P~eslden~e da República para a
en~re9a da mensagem ao Congr"esso Nacional, quando
expor"ó a SITuação do Pars e sol IclTar"ó as p~pvi

dênclas que Julga~ necessár"los.

§ 40 Na hipóTese do InCISO XII, a perda
do mandaTo poderó ainda decorr"er de deCisão do Su
premo Tribunal Federal em ação popular.

Ar"!".
ou Senador.

perda
Mesa.

ou
§ 50 Nos
suspensão

14

casos pr"evls~os no InCISO IV, a
ser6 declarada pela respec~iva

Não perde o mandaTo o DepUTado

§ 50. - Cada uma das Cúmaras ~eunlr-se-ó

em sessões pr"eparaTórlas, a parTI~ de 10. de feve
~e'~o, no p~lmelro ano da legislaTura, pa~a a pos

se de seus memb~os e eleição das respeCTivas
Mesas

§ 60. - No caso de dissolução da Câmara
dos DepUTados, o T~lbunal Superior EleiToral
fixará a dOTO da posse e da escolha do Mesa

§ 70. - A Câmara dos DepUTados não poderó
se~ dissolVida no primeiro ano da leglslaTur"a ou
anTes do "terceiro VOTO de desconfiança

I Inves~ldo na função de Prlmerro-
MiniSTro, MinisTro de ESTado, Chefe de Missão
DlplomóTlca permanenTe, Gover"nador de Terr"ITórlo,
SecreTórlo de ESTado, de Ter~ITórlo ou de Prefei
Turas doa Capl~alsj

§ 80.
Congresso Nacional

A convocação eXTraordlnórla do
far"-se-ã

a) pelo PreSIdenTe do Senado Federal, em
caso de decreTação de eSTado de SíTIO, de esTado
de alerTa OU de InTervenção federalj

b) pelo PresIdenTe da República, pelos
?reslden~es da Cámara dos DepUTados' e do Senado
Federal, ou por maioria dos membros de ambas. as
Casos, em caso de urgência OU InTeresse público
relevan1'e.

II que exerça, cumulaTivamenTe, cargo
de magisTériO público ou privado anTer"lor à dlplo
maçãoj ou

III licenciado pela respeCTiva Cámara,
por perfodo Igualou superior a cenTO e VinTe
dIas, nos casos previs~os no r"egimenTo In~erno

Par69r"ofo Único - Convoccr-se-é'sup'en~e

nos casos de vaga, de licença ou de InveSTidura em
funções preVISTas nesTe arTigo Não havendo su
plenTe e TraTando-se de vaga, far-se-ó elelçáo
para preenchê-Ia se falTarem ~a15 de qUinze meses
par"a o Término do mandaTO.

§ 90.
eXTrao~dtnórla, o
dei Iberaró sobre
convocado.

No
Congresso
a MaTéria

sessão legislaTiva
Nacional somenl"e
para a qual for
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A~~. ~7 - DU~an~e o recesso, have~ó uma

Comissão Rep~esen~o~iva do Con9~esso Nacional,
compos~a po~ se~e Senodo~e5 e qua~orze Depu~ados,

eleiTOS por suas re6pec~lvas Câmaras na penúlTima
reunl60 da sess60 leglsla~lva, com aT~lbulções de
fInidas no reslmenTo.

Pará9~afo Único - A Comlssáo RepresenTc
~/va apresenTará re1CT6rJo de suas aTIVIdades na
Qber~u~a dos Trabalhos legislaTivos.

SEÇÃO vrr

Das COMissões

ArT 18 O Congresso Nacional e suas Ca
sas LegislaTivos Têm comlssbes permanenTes e
TemporáriaS, consTITufdcs na forma e com as oTrl
buJções preVJSTaS no respeCTIVO reglmenTD ou no
aTO de que resulTar a sua criação.

XI sol íclTor o depoimenTO de qualquer
aUToridade ou cidadão;

XZI apreciar planos noclonals, regiO-
nais e seToriaiS de desenvoJvlmen~o e sobre eles
emiTir parecer, e

XIII - oplna~ sobre OUTros aS5un~os sub
meTidos à sua apreciação

§ 20. As comlssôec de Inquérl~o, que
gozam dos poderes de 'nves~J9ação próprios das au
Toridades JudiciaiS, além das que se eonsT1Tuírem
na forma do rnelso VIII do parógrafo an~erlor, se
rão c~ladas pela Câmara dos Depu~ados e pelo Sena
do Federal, em conJunTO ou sepa~adamen~e, para a
apuração de faTO deTerminado e por prazo cerTO,
medianTe requerlmen~o de Um ~erço de seus membros.

SEÇÃO vrrr

Do Processo Le9~sla~ivo

II leiS complemenTares à ConSTiTuição;

Ar~. 19. - O processo leg,sla~jvo compre
ende a elaboração de:

§ 10. - Às comissões, em ~azão da maTéria
de sua compaTéncla, cabe:

r - diSCUTir e voTar prOjeTOS de lei que
dispensem, na forma que dispuser o regimenTO, a
compeTência do pfenárlo, salvo recurso de Um déci
mo dos membros da Casa;

I - emendas à ConsTITuição;

II - diSCUTir e vOTar prOjeTOS de lei nos
casos de delegação previSTa no § 30. do arT 28; ZII - leiS ordinárias,

ZII convocar
presTar informações sobre
suas aTrloulções,

MinisTro de ESTado para
assunTos InerenTes às

ZV leis delegadas;

v - decreTOS legislaTivos;

IV - acompanhar, JunTO ao Poder Execu~l

vo, os a~os de ~eguJo~en~açõo, p~ov,denclando no
sen~ldo da sua comple~a adequação ao Tex~o legal;

v - receber peTições, reclamações, repre
senTações ou queIxas de quaJquer pessoa con~~a

aTos ou omissões das aUToridades ou en~ldades pú
bllcas,

VI - sol ICI~a~ co Procurador Geral da Re
pública que adoTe Om Medidas cabfvels JunTO ao Po
der JudiciáriO com o objeTivo de eví~ar ou reparar
lesões a dl~elTos IndividuaiS ou coleTIVOS, Inclu
Sive os InTeresses difUSOS de grupos SOCiaiS ou
comunidades;

VI - rasoluçõeG.

ArT. 20 - A ConsTITuJç60 poderó ser emen
dada mcdlan~e p~oposTa:

I de um ~erço, no mrnlmo, dos membros
da Câmara dos Depu~ados ou do Senado Federal;

rr - do P~esiden~e do Repúbl ICO

§ 10. Não será obJeTO de dei Iberação a
propos~a d~ emanda Tenden~e a abol Ir a Federação
ou a Repúbllco; os dlrefTos, f Iberdades e ga~an

Tias individuais; e o sUfrógl0 unlversal, direTO e
secre~o.

IX - acompanhar, JunTo ao Poder Execu~i

VO, a elaboração da proposTa orçamenTárIa, bem
como a sua posTerior execução;

VIII - converTer-se, no ~odo ou em parTe,
em COMI5sao de InquériTO, ou reunl~-se, para o
mesma final Idade, quando ocorrer IdenTidade de ma
~érla, com OUTra comissão do Congresso NaCional ou
da OUTra Casa LegislaTiva, medianTe dei Iberação da
maioria de doiS ~ercos de seus membros;

VII - f'scal Jzar os aTos do Poder Execu
TIVO e sol JCI~ar ao Tribunal de ConTas da Unlâo
que p~oceda, no âmbl~o de suas aTribulçôes, a In
ves~lsações sobre a aTividade ou ma~éria que Indi
car, adOTando as provldénctas necessárias ao cum
primenTO da lei,

X - encaminhar requerimenTos de
ções, de acordo com o diSpOSTO na 01 rnea
ar~lgo 70 ;

Informa
'b' do

§ 20. A Cons~lTulção não poderá ser emen
dada na VigênCia de esTado de Sí~IO ou e5~ado de
alerTa

§ 30. A propos~a seró diSCUTida e VOTada
em sessão COnjUnTa do Congresso NaCional, em dOIS
Turnos, conSiderando-se aprovada quando obTiver,

em ambas as VOTações, dois Terços dos vo~os dos
membrqs de cada uma das Casas.

§ 40. A emenda à COnSTJTUiçõo seró pro
mulgada pelas Mesas da Câmara dos DepuTodos e do
Senado Federel, com o respec~lvo número de ordem.

ArT 21. As leiS complemen~a~e5 Gomen~e

serão aprovadas se ob~lverem maioria absolu~a dos
voToS dos membros dos duas Casas do Congresso Na
clonal, observadas as demaiS diSpOSições para a
TrQml~ação das leis ordinárIas



§ 50. Os pr"azos não correrão nos períodos
de r"ecesso do Congr"esso Nacional, ou dUr"on~e a
dissolução da Cômar"a dos Depu~ados.

§ 40. A apr"eclaçóo das emendas Qu Senado
Feder"al, pela Cámaro dos Depu~ados, far-se-ó, nos
casos desTe arTigo, no pr"azo de dez dias, findo o
qual, se não ~Iver" haVido deliberação, apI1car-se
á o diSpOSTO no par"ágr"ofo anTer"ior.
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A~~. 22 A Inlcla~lva de proje~os de e
mendas à Cons~l~uIÇão, leis complemen~ares e de
leis ordln6rlcs, Inclusive sobre ma~érla

or9amen~6rla, pelas Assembléias Leglsla~lvas

es~aduals,pelos cidadãos e por en~ldades da socie
dade CIVI I far-se-á na forma es~abeleclda em lei
complemen~ar"

Ar~. 23 A Inlcla~lva das leis ordlnór"las
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Depu~ados ou do Senado Federal, ao Preslden~e da
República e aos TribunaiS Federais com Jurisdição
em ~odo o ~err"IT6r"lo nacional.

não se
§ 60.

apl I cam
Os prazos dlspos~os nesTe arTigo

aos proje~os de codlflcaçóo.

§ 10. Cabe privaTivamenTe ao Preslden~e

da República, OUVido o Primeiro-MinisTro ou por
sua sol ICI~ação, a Inlc:aTlva dé leiS que.

I disponham sobre planos nacionaiS ou
regionais de desenvolvimenTo econômico e SOCial,

II criem cargos, funções ou empregos
públicos ou aumenTem c sua remuneração, ressalva
das as exceções prevls~as neSTa ConsTI~uIÇão;

Ar"T. 25 O prOjeTO de lei sobre ma~érla

financeira, de InICiaTiva da Câmara dos Depu~ados

ou do Senado Feder"al, e as emendas que lhe forem
apr"esen~adas, serão aprovados pOr" maIoria absolu~a

de cada uma das Casas, devendo, sempre que houver"
previsão de aumenTo de despesas, con~er a IndIca
ção dos recur"sos cOr"r"esponden~es.

Ar~. 26. O prOjeTO de lei apr"ovado pOr"
uma Cámar"a será revlS~O pela oUTr"a, em um s6 Turno
de dlscussáo e vo~açóo

III - fixem ou modifiquem os efe~lvos das
Forças Ar"mados,

IV - disponham sobre organlzação adminiS
TraTiva e judlclór"ia, maTéria ~rlbuTárla e
orçamen~órla, serviços públicos e pessoal da o~~,

nls~r"ação dos Terrl~6rlos,

V disponham sobre ser"vldor"es públ I~os

da União, seu r"eglme jurfdlco, pr"ovlmen~o de C1r
gos públiCOS, esTabl I Idade e aposen~odorla de
funCionários Civis, reforma e ~ransferencla de mi
I I~a,...es par"a a Ina~lvldade;

VI disponham
orçamenTér"los da unláo.

sobre as pr"oposras

§ 10. Se a Cómar"a r"eVlsora o aprovar, o
pr"OjeTO seró encamInhado à sanção ou promulgação;
se o emendar", vol~aró à Casa InICiadora, para que
aprecie a emenda, se o rejel~ar, será arqUivado.

§ 20. O pr"oje~o de lei que r"eceber, quan
TO ao mériTO, par"ecer" con~r"ár"lo de qualquer" das
comissões ser"6 Tido como rejel~ado, salvo se um
décimo dos membros da Casa respeCTiva r"equerer a
sua apreciação pelo plenáriO

Ar~. 27. A Cômar"a na qual ~enha sido con
cluída a VOTação enViará o pr"OjeTO de lei ao Pre
s Iden~e da Repúb I I ca I que, 00" I escendo, o
sanclonar"ã

§ 20. Não ser"óo adml~ldas emendas que au
menTem a despesa pr"evIs~a:

a) nos pr"OjeTOS cUJo IniCiaTiva seja da
exclUSiva compeTênCia do Preslden~e da Repúbllco,
ou

b) nos pr"oje~os sobr"e organlzaçã~ dos
serviços admlnI5~ra~lvos da Cómar"a dos Depu~ados,

do Senado Federal e dos Tribunais reder"als.

Ar~. 24 A discussão e vo~ação dos pr"oje
~os de lei de IniCiaTiva do Pr"eslden~e da Repúbl 1

co e dos Tr"lbunals FederaiS ~er"ão 1níclo na Câmaro
dos Depu~odos, salvo o diSpOSTO no § 20.

§ 10. Os proje~os de lei de que Tra~o

es~e ar~lgo, se o sol ICI~a~ o Pr"esldenTe da Repú
bllco e a Cámar"a dos Depu~ados apr"ovar, ser"ão a
preCiados denTro de quaren~a e cinco dias, a con
Tar do seu recebimenTO na Camar"a dos Depu~ados, e
de Igual prazo no Senado Feder"al

§ 20. O Pr"esldenTe da República poderá
SolicITar, e o Câmara dos DepUTados aprovar", em
caso de urgênCia, que o pr"OjeTO seja apr"eclado em
sessão conjun~a do Congr"esso NaCional den~ro do
prazo de quaren~a dias

§ 30. Na falTa de dei Iber"ação den~r"o dos
prazos es~abelecldos nes~e ar~lgo, o prOjeTO ser"6
inclufdo, aUToma~lcamen~e, na ordem do dl~ em re
gime de urgênCia, nas dez sessões conseCL -Ivas e
subsequenTes, se, ao final dessas, não f·lr apr"e
ciado, conslderar"-se-6 definl~lvamen~e r"~_el~ado

§ 10 Se o Pr"esldenTe da Rep'bl Ica julgar"
o pr"oje~o, no Todo ou em par~e: Inc' nSTI~uclonal
ou conTr"ór"lo ao In~er"esse públ ICO, v~~ó-10-61 ~o

~al ou parCialmenTe, no pr"azo de qUinze dias ú
TeiS, con~ados da daTa do receblmen~o.

§ 20. O ve~o par"clal somerl~e abr"angeró
~exTo InTegrai de Or"~lgo, de par"ósraf=, de InCISO,
de ITem, de número ou de 01 ínea.

§ 30 Decor"rlda o qUinzena, o SI lénclo do
P~esldenTe da República Impor"Tor"Ó sanção.

§ 40. O Pr"eslden~e da República
comunlcar"ó as r"azões do veTO ao Preslden~e do Se
nado Federal ou da COMissão Permanen~e do Congres
so Nacional, o qual ser"ã apreciado den~ro de ~rjn

Ta dias, a con~ar" do seu receblmen~o,

conSiderando-se apr"ovado o projeTO que ob~lver o
VOTO da maioria absolu~a dos membros daquela Co
missão ou de cada uma das Casas do ConSr"esso reu
nidas em sessão COnjUnTa.

§ 50 EsgOTado, sem dei Iberação, o prazo
es~abelecldo no par"Ogr"afo an~erlor, o ve~o será
colocado na or"dem do dia da sessão ImediaTa, 50
br"esTodas as demaiS proposições, a~é sua vo~ação

f I nal .

§ 60. Se a leI não for" promulgada den~ro

de quar"en~a e ol~o horas pelo Pr"esldenre da Repú
bllca, nos caso~ do § 30 e do § 40 , o Preslden~e

do Senado Feder"ol o promulgará, e, se es~e náo o
fizer em Igual pr"czo, fa-Io-ó o Vice-PreSidenTe do
Senado Feder"al

§ 70 Nos casos do ar~lgo 50., ap6s a a
provação final, a lei ser"6 promulgada pelo Presi
denTe do Senado Federal
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§ 80. No caso do IncJs~ V do ar~r90 ~O.,

o proJe~o de lei ve~ado se~á subr 2~ldo apenas ao
Senado Fede~al, aplicando-se, '0 que couber, o
dlsp05~Q no § 40. des~e ar~lgo

§ 30. As despesas e a5 recel~as das au
TarqUias} SOCiedades de economia mls~a, empresas
púbJ Icas e fundações púbJ Icas sôo espeCificadas
&ob a forma de do~ações globaiS.

A~T. 28. As 'els delegoú~s serão elabora
dos pelo Conselho de Mlnls~ros, aevendo a delega
ção se~ por es~e solicITada ao Congresso Nacional.

§ 40 As despesas deve~ão ser discrimina
das por E5~ado, ressalvadas aquelas de car6Te~ na
Cional, definidas em lei complemen~ar

§ ~o. Não serão obJe~o de delegação os
a~os do compe~êncía exclusiva do Congresso NacIo
nal, nem os do compeTência privaTiva da Câmara dos
DepUTados OU do Sonado Federal, nem a legislação
sobre

I a organização do Poder Judiclórlo e
do HlnlsT~rlo PúbliCO, a carreira e a gcranTla de
seus membrosj

II a naCional Idade, a cidadania, e os
direl~os IndiViduais, pol (TICOS e eleiToraiS,

§ 50. Exce~uadas as ope~ações da díVida
pública} as despesas rela~lvas à amorTização e ao
pagamen~o dos serviços da dívida decorrenTes de
operações de cr~dlTo cO~TraTadas, bem como os In
veSTimenTOS, cuja eXecu ão ul~rapasse um exercíCIO
financeiro, deveréo obedecer a orçamenTOS
Trienais

Ar~. 3~. A .el federal disporá sobre o
exercíCIO flnancel~o, a elaboração e organlzaçáo
dos orçamenios anuais e TrienaiS, os I Iml~es para
conTraiação de operaçóe_ de crédl~o, a emissão e o
resgaie de ií~ulos da díVida públ ,ca.

III - o orçamenTO; e
Pa~ág~ofo Único - É vedodo

§ 30. A delegação JnTerna a qualquer
Comissão será regulada pelo regimenTO In~erno do
Congresso Nacional, que disporó sobre a TramiTação
do p~oJeTo.

§ 20. A delegação ao Conselho de Mlnls
TrDs Terá Q forma de resolução do Congresso NaCIO
nal, que especificará seu conTeúdo e os Termos do
seu exercíCIO. Se a resolução deTerminar a apre
CIação do proJQTO pelo Congresso Nacional, esTe a
fará em voTação única, vedada qualquer emenda

SEÇÃO I~

A~T. 29. Os dec~eTos legIslaTIvos
luções Tém o sua TramiTação e promulgação
das nos regimenTOS do Congresso NaCional e
'Casas Le9lslaTlva~

sem p~évla au~orlzação

dOTação orçoMenTórla
a) a ~rcnsposlção~

legal, de recursos de uma
pora ou~ra;

d) a realização de despe~as que excedam
os crédITOS orçameniáríos ou adiCIonais, e

b) a concessão de crédl~os I J JMJTOdos;

Ar~. 32. Os crédiTos espeCiaIS e
ex~rao~dtnárJos não poderão ~er v;9énclo além do
exercíCIO em que forem aUTorizados, salvo se o aTo
de aUTorização for promulgodo nos úlTimos qua~ro

meses daquele exercíCIO, caso em que, reaberios
nos I ImiTes dos seus saldos, poderão vlger aTé o
iérmlno do exe~cíclo financeiro subsequenTe.

c) a aberiura de crédiTo espeCial ou su
premen~ar sem p~évla ou~orlzação legislaTiva e sem
a Indicação da fon~e dos recursos corresponden~esj

e) o InCclo, sem aUTorização do Poder Le
g'sJa~'vo, de proJeios não preVISTOS na p~opos~a

orçamenTórla

lei

e reso
regula
de suas

àreservadaIV - maTéria
complemenTar

ArT 30. O orçamenlo anual será aprovado
por lei e compreenderá exclusivamenTe a fixação do
despesa e a previsôo da reee.Ta, bem como os I Imi
Tes para emissão de mo~da e • f Tufos da díVida pú
bllca ressalvado o diSpOSTO no §~o desTe arTigo,

crédiTO
aTender
decor-

ainda
§ 10. A le, o~çamen~órla pode InclUir

§ ~o. A aber~ura de
eXT~ao~dlnárlo somenTe ser6 admiTida para
despesas imprevisíveis e urgenTes, como as
renies de guerra ou de calamidade público

§ 20 - Ps operações de crédiTO paro an
ieclpação da reccl·a auTorizado no orçamenio anual
não excederão c Ol'arTa par~e da receiTa To~al eü
~Imada paro o exer~íclo financeiro a, a~é Trlnia
dias depOIS do encfrramenTo deSTe, serão obrigaTO
riamenTe I Iquldada~.

o) au~orrzação para aberTura de crédiTOS
suplemenTares e poro con~ra~ação de operações de
crédiTO, inclUSive po~ an~eclpação de receJ~a, e

ArT. 33. É vedado a vinculação do prodUTO
da arrecadação de ~ualquer TribUTo a órgãos, enTI
dades, fundos ou programas, ressalvadO o diSpOSTO
em lei complemenia~ e demaiS c~sos prevls~05 nQs~a

ConsTI~ulçQo.

b) normas sobre a apl leação do~ saldos
orçamenTáriOS e flnancel~os verIflcóvels 00 final
do exercício,

§ 20 O orçamen~o anual compreendQró 0
brlga~orlamenTe as despesas, Inclusive subsídiOS
& receiTas rela~lvas a ~odos os Poderes, bem como
a Todos os órgãos} enTidades e fundos JnTegranTes
da admlnls~raçáo público federal

ArT. 34. Os proJeios de lei relailvo~ oos
orçamenios anual e TrIenal serão enViados pelo
PreSidenTe da República ao Consresso Nacional,
para vOTaçõo conJunTa das duas Casas} aTé quairo
m&ses anTes do Início do exercíCIO financeiro
segUinTe.

§ ~o. Organlzar-se-á Comissão MisTa de
Senadores e DepUTados para examinar o prOJeTO de
lei orçameniórJa e sobre ele emiTIr pa~ecer.



IV - a ap~eclaçao, para fins de reg's~ro,

da legal Idade das concessões IniciaiS de aposenTa
dO~las, reformas e pensões, ~essalvadas as melho
~Ias posTerlo~es.
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§ 20. Somen~e na Comissão MIs~a poderão
ser oferecidas emendas.

§ 30. Apenas seró ObjeTO de deI lberaçã~

emenda visando à criação ou elevação de despesas
de InvesTImenTos, desde que seja ap~esenTada, como
fonTe de recursos, a anulação de despesas de mesma
naTureza, vedado, em qualquer hip6Tese, o aumenTo
da despesa global.

Pa~6s~afo ÚnIco
poderó ordenar a execução ou
que se refere o InCISO IV,
gresso Nacional.

o Prlmelro-M1nlsTro
regiSTro dos aTos a
ad referendum do Con-

§ 40. O pronunciamenTo de Comissão sob~e

as emendas será conclUSIVO e final, salvo se um
déCimo dos membro~ da Câmara dos DepUTados ou do
Senado rede~aJ requererem a vo~ação em plenáriO de
emenda aprovada ou rejeiTada na Comissão.

A~~. 37. - O T~,bunal de Con~as, de ofí
CiO ou por deTerMlnaçâo de qualquer das Casas ao
Congresso NaCional, de suas COMissões ou por solI
ciTação do MinisTériO Público, verificada a I lega
r Idade de qualquer despesa, deveró:

I - proTeger o aTivo paTrimonial do 6rgóo
ou enTidade,

II eSTabelecer prazo para que o órgão
ou enTidade adoTe as provldénclas necessórlas para
o exaTo cumprimenTo da lei;

§ 50. Aplicam-se ao prOJeTO de lei
orçamenTária, no que não conTrorlem o dispOSTO
nesTa Seção, as demaiS normas relaTivas ao proces
so leglslaTlvb.

§ 6~. O Preslden~e da República poderá
enviar mensa9r~ ao Congresso Nacional para propor
a modlflcaçõ~ do prOjeTO de lei orçamenTário, en
quanTO não e~+lver concluída a vOTaçáo da par~e

cUJa alTeraçá~ é propOSTO.

III - SUSTar, se não aTendido,
do aTo Impugnado, comunicando a deCisão
dos DepUTados e ao Senado rederal;

a execução
à Cóma,...a

SEÇÃO X

IV - aplicar aos ,...esponsávels as sanções
previsTas em lei; e

v - represenTar, conforme o caso, a Cãma
,...0 dos DepUTados, ao Senado rederal, aos Poderes
ExeCUTivo ou 3udlclárl0, sob,...e as irregularidades
ou abuso apurados

A~~. 38. - O T~lbunaJ de Con~as da União,
com sede no DISTriTo rederal e quadro p,...6p~lo de
pessoal, Tem Jurisdição em Todo o País e deflnlró
as normas pa~a o exercfclo de suas aTribuições.

Da riscai Ização rlnancelra e OrçamenTárIa

A~~. 35. A fIscal Ização financei~a e
orçamen~6rla da União será exerCida pelo Congresao
NaCional medianTe conTrole eXTerno e pelos SISTe
mas de conTrole InTerno do Poder ExeCUTIVO InsTI
"tu í dos por I e I .

§ :1.0.
as a~rlbulções

v I genTe) e sua

- O Tribunal exerce, no que couber
do a~~lso :1.:1.5 (cons~l~ulção

organização seró definida em lei.

ArT. 36. - O Tribunal de ConTas da União,
órgão aUXI I lar do Poder LegislaTIvo, exercerá, me
dianTe conTrole eXTerno

I - a apreciação das con~as do Governo da
União;

XI - o julgamenTo das c~n~as dos adminiS
Tradores e demaiS ~esponsávels por bens e valores
públicos da admlnls~~ação dl~eTa e Indl~eTa;

III a ~eal Ização de fiscalização, In
veSTigações, Inspeções e audl~orlas orçamenTária,
flnancelra J operaCional e paTrimonial dos órgãos e
en~ldades da adminlTração direTa ou IndireTa dos
Poderes LegislaTivo, ExeCUTIVO e 3udlclórl0, In
clusive aUTa~qulas, empresas púbJ Icas, SOCiedade
de economia misTa e fundações públicas; e

§ 20. - Os seus MiniSTros serão nomeados
pc lo Pr-e e J den"te da Repúb I I co, depo I s de aprovada a
E. =olha peJo Senado rederal, denTre brasl lelros,
~_ lores de 35 anos, de Idoneidade moral e noTóriOS
c~~heclmenTos JurídiCOS, econômiCOS, financeiros
ou de adminiSTração pública, e Terão as mesmas ga
ranTias, p~erro9a~lvas, venCimenTOS e ImpedimenTos
d~s MlnlsT~os do Tribunal rederal de Recursos

A~~. 39 - O T~lbunal de Con~as da~6 pa
recer p~ÉVIO em sessenTa clas sob,...e as conTaS que
o Prlmelro-Mlnls~ro deveró encaminhar anualmen~e,

a~é 31 de março do exe~cfclo subseqúen~e

Pa~69~afo Único - Não sendo observado o
p~czo a que se refe~e esTe arTigo, o Tribunal de
ConTas daró Ciência ao Congresso Naclonal_
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