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ExcelenTísslmo Senho~ ConsTiTuinTe:

ESTamos encaminhando a V.Exa. a ve~são

Inicial do ~elaT6~lo ~efe~enTe a ~sTa Subcomissão
do Pode~ LegislaTivo, pa~a an6J Ise e debaTe com os
memb~os deSTe colegiado e demais ConsTITuinTes.

o T~abalho ~eal Izado Teve como base além
das sugesTões encaminhadas pelos ConsTITuinTes na
fo~ma do ~egimenTo InTe~no os debaTes ~eal izados
nesTa Subcomissão, bem como mi Iha~es de sugesTões
popula~es encaminhadas ao Senado Fede~al peja po
pulação b~asi lei~a .

.. REPUBUCAÇÃO
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Ag~adeço a colabo~ação do P~esldenTe, De
pUTado Bocaluva Cunha, e demais cplegas na ~eal ,
zação desTe ~e/aTó~io e coloco-me a disposição
pa~a os debaTes imp~esclndívels pa~a a finalização
dos T~abalhos.

ATenCiosamenTe,

RelaTó~lo da

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO

Senho~ P~esidenTe;

Senho~es ConsTiTuinTes:

Tão imporTanTe quanTo devolver as prer
rogaTivas ao Poder LegislaTivo anTigo anseio de
sucessivas ge~ações de parlamenTares brasi lelros,
Inconfo~mados com a hiperTrOfia do ExecuTivo é
dOTa~ o Congresso NaCional de meios para exercê
las em sua pleniTyde, com a eficiência que se ~e

quer de um Pa~lamenTo ágí I e mode~no. A ~edação do
anTep~ojeTo anexo buscou TanTo quanTo possível
com a ajuda dos InTeg~anTes desTa Subcomissão do
Poder LegislaTivo, e conTando com a ineSTimável
colaboração dos demaiS consTiTuinTes, T~aduzlda

pela ~emessa de 650 sugesTões de normas consTiTu
cionais alcançar essas duas meTas, as quais sem
dúvida, enconTram apoio em Todo o Congresso Nacio
nal e na sociedade b~asi leira.

ConSTaTa-se que a obsolescéncla e a Ina
dequação de qualquer Poder consTITuído eSTão in
TrinsecamenTe I igadas ao seu grau de cenTrai ismo.
O Poder LegislaTivo Também não escapa dessa ~egra
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geral. Um ParlamenTO que orbiTa em Torno apenas de
seu plenário esTá condenado à lenTidão, à inércia
e a ineficiência, perdido no Tempo e no rumo da
eSTagnação. A evolução naTural desTa InsTiTuiçã~

Impõe que parTe das aTribuições hoje exclusivas
dos plenários seja disTribuída a oUTros colegia
dos, menores e mais ágeis, além de serem em maior
número. A solução - há muiTo conhecida por quanTOS
parlamenTares passaram por eSTas_duas Casas - é o
forTalecimenTo das comissões Técnicas, que devem
Ter novas funções, novas condições e principalmen
Te novos poderes. O anTeprojeTo anexo conTempla
essa quesTão com especial aTenção, dando às comis
sões do Congresso Nacional e de suas Casas condi
ções reais de exercerem novas aTribUIções. Obvia
menTe, os regimenTos inTernos Terão de se adapTar,
se os princípIOS aqui proposToS perdurarem aTé a
redação final da ConsTiTulÇÕO, a eSTes novos Tem

pos, deixando ao plenário as decisões supremas do
ParlamenTo e a imporTanTe função de servir de cai
xa de ressonância e cenTro pol íTico'desTa nação.

A primeira grande quesTão com que se
defronTou esTa subcomissão e Todo o Congresso,
além da própria sociedade, referiu-se ao sisTema
de governo. O consenso, que agora aTinge a parTe
mais significaTiva do próprio Governo, foi pela
adoção de um siSTema parlamenTarisTa miSTO, ade
quado às condições brasileiras. O anTeprojeTo ago
ra proposTo e submeTido à anól ise desTa subcomis
são foi elaborado a parTir desTa premissa. É pací
fica a Tese que o regime parlamenTarisTa confere
ao exercício do poder uma esTabi I Idade maior que a
aparência, e enconTra paraleJo apenas no presiden
cial ismo congressual americano, onde a móquina go
vernamenTal praTicamenTe não é afeTada pela cor
renTe pol íTica que assume o poder. A Tradição re
publ Icana e presidencial isTa brasileira nunca Teve
esse componenTe, exceTuando Talvez o período de
~uscel ino kubiTscheck. A apregoada esTabi I idade
pol íTica do período pós-64 era apenas superficial
e foi conseguida ao arrepio - dos preceiTos
conSTITucionais. Iniciada a Transição, com a volTa
do poder aos civis, é' necessário censo/ idar as
InSTITuições e a própria democracia. A opção pelo
parlamenTarismo nâo enconT~a porém paralelo em
nossa HiSTória republ ícana, uma vez que a fracas
sada experiência de 1961 foi adOTada como esdrúxu
la solução para uma grave crise pol íTlca e
mi I iTar. TanTO é que nem o posTe~ior reTorno ao
presidencial ismo eviTOU o confronTO ideológico e
pai íTico que culminou no regime aUToriTário de
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1964. O momen~o, por~an~o, parece Ideal para uma
experiência adequada aos Tempos a~uais.

Previu-se a crIação de uma Comissão Re
presen~a~lva do Congresso Nacional, para aTuar du
ranTe os recessos, com a~rlbulções definidas no
seu reglmen~o. O objeTivo, a exemplo do que ocorre
nas democracias européias, é manTer um colegIado
permanenTe, que represenTe, exerçg e defenda as
prerrogaTivas do Poder LegislaTivo, garanTindo a

normal Idade da vida públ ica, a flscal1209ão dos
aTos do Governo e a própria sobrevivência dos
princípios democráTIcos.

Fazer reTornar as prerrogaTivas ao Le
gislaTIVO sem adequar os meios dIsponíveiS para o
seu efeTivo exercício correspondería simplesmenTe
a avançar na lei, no direiTo, mas recuar no Tempo,
eSTacionando em pelo menos duas décadas aTrás. O
TeXTo conTITucional que essa Subcomissão eSTá pre
parando Tem objeTIVO de enconTrar as condições
para que a inSTITUIção não só se aTuai Ize em rela
ção ao presenTe, à nova real idade brasi leira, mas
que se man~enha moderna e ágl I por um grande pe
ríodo de Tempo, acompanhando o desenvolvimenTo do
Bras\ I .

A primeira das grandes alTerações no
TeXTo conSTiTucional relacionadas com o reTorno
das prerrogaTivas foi a inclusão, na compeTêncl~
exclUSIva do Congresso Nacional e porTanTO inde
pendenTemenTe da sanção presidenCial do poder de
fiscal izar e conTrolar os aTOS do ExeCUTivo. A~é

agora, esTa aTribuição é regulada por lei submeTi
da à aprovação do PresidenTe. Dessa forma, uma das
mais Impor~anTes aTividades de qualquer ParlamenTO

a ação fIscal izadora rege-se, numa siTuação no
mínimo Ins61lTa, por normas sujeiTas à anuência
prévia do fiscal izado, no caso o ExeCUTivo. O Tex
TO da CarTa Magna esconde uma diSTorção evidenTe,
ainda mais noTável quando se TenTa por em práTica
os aTos relaTIVOS à fIscal ização-de um Poder pelo
OUTro.

De igual modo, a ação fiscalizadora do
Congresso é conSTanTemenTe obsTaculada no aspeCTO
da preSTação de conTas em relação aos compromissos
inTernacionais assumidos pelo Brasi I com deSTa
que para a colossal dívida eXTerna, de quase ~~D

bilhões de dólares pela errônea InTerpreTação da
ConSTITuição vigenTe. Na Tese duranTe anos cons
Truída pelo Governo, o Congresso Nacional s6 pode
ria Tomar conhecimenTo dos aTos, convênios e Tra-
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~ados iniCiaiS, firmados pelo PresidenTe da Repú
bica, sem capacidade de InTerferir, de qualquer
forma, em suas conseqd dénc/as, ainda que esTas
vIessem a ser lesivas ao InTeresse do País. No an
~eprojeTo procurou-se cercear es~a livre InTerpre
~ação, aT-ravés de uma redação mais clara e mais
compleTa do arTigo correspondenTe.

Visando, ainda, complemenTar essa medi
da, incluiu-se no anTeprOjeTO a União en~re as en
Tidades que necessiTam de aprovação do Senado para
conTraiar emprésTimos, operações e acordos
eXTernos. O TeXTO vigenie refere-se apenas aos Es
Tados, aos MunIcípios e 00 DISTrITo Federal, ainda
assim após ouvir o Poder ExecuTIvo Federal. Ou
seja: em úlTimo inSTânCia o próprio Governo aUTo
riza as operações eXTernas, via Senado.

Merece deSTaque enTre as novas prerroga
Tivas a de deTerminar a realização, sempre que
necessário, de referendo popular, para a aprovação
de emendas ou reforma da ConsTiTuição e de /eIS.
Tal recurso não é previsTo na aTuai ConsTITuição,
I ImiTando a capacidade do Congresso de aferIr no
Cidadão e na sociedade o aTendimenTo dos mais le
gíTimos anseios, sobreTudo em relação ao ordena
menTo jurldico e inSTITucional do País.

InTroduziu-se no anTeproje~o a obrigaTO
riedade da presenç~ do PresidenTe do República no
aberTura dos Trabalhos legislaTivos, para a enTre
ga da mensagem ao Congresso Nacional, Tarefa hoje
execuTada pelo chefe do GabIneTe C,VI J. Com adoção
do parlamenTarismo, é necessário garanTir 00 Chefe
de Es+ado uma oporTunidade concreTa de enTrar em
conTaTo com o LegislaTivo, uma veZ que o Prlmelro
MinisTro, na qual Idade de Chefe do Governo, o faró
COTidianamenTe, não s6 em plenário como nas comis
sões congressuals.

Abol iram-se dois InSTrumenTOS
arbiTrários de produção de leis, conSTiTuídos pelo

decurso de prazo e pelo decreTo-lei. OpTou-se pela
eXTinção do decreTo-lei, aTendendo a inúmeras su-

gesTões de consTITUInTes, de funcionários do Con
gresso, de cidadãos e de enTidades da sociedade
clvi I e levando em conTo o desgasTe que esse re
curso do ExeCUTivo vem' provocando no Poder
LegislaTivo. AdemaiS, é imporTanTe ressalTar que o
decreTo-lei é na real idade uma giganTesca porTa
aberTa por onde Tém TransiTado, lado a lado, TanTo
leis urgenTes e Inadlóveis, porTan~o necessárias
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ao País, quan~o ve~dadei~os abusos ju~ídicos, aos
quais o Cong~esso se vê levado a aanclona~. O de
cu~so de p~azo ago~a ~em final idade comple~amen~E'

opos~a, que é a de ~eJel~a~ os p~oje~os de leis
enviados pelo Execu~ivo que não ~enham sido vo~a

dos a~é expi~a~ o pe~íodo es~abelecldo

cons~i~ucionalmenTe.

Ou~~a pre~~ogaTlva ~esTabelecida foi
a possibi I idade do Cong~esso dlspo~ sob~e a con
cessão de anisTia, inclusive pa~a os c~jmes

pol íTicos. O ~eXTO vigenTe dá essa aT~ibuição ao
Cong~esso, mos ~eduz a iniciaTiva ao P~esídenTe da
Repúbl ica, po~ p~oposTa do Conselho de Segu~ança

Nacional. Na práTica, o Cong~esso s6 pode ap~ova~,

mas não pode propo~. Algumas das sugesTões ~ecebi

das incluíam o anisTia na compe~ência exclusiva do
Cong~esso, o que ~e~ia o efeiTo compleTamenTe o
POSTO, no qual o P~esidenTe da Repúbl ica ~ambém

não p~ecJsa~ia sanclona~, mas não pode~ia p~opo~.

Buscou-se uma posição de equi I íb~io, no qual ~odos

~enham a pa~~lclpação assegu~ada

cons~ITucionolmen~e.

Propôs-se a c~loção, como p~e~~oga~lva

da Cãma~a dos DepuTados, do "po~e~ impedien~e",

que conSisTe na capacidade de impedl~, oT~ovés de
moção ao P~esidenTe da Repúbl ica, que um cidadão
conTinue a desempenha~ função ou ca~go de confian
ça do Gove~no Fede~al, no qual não esTeja se sain
do bem. Essa medida não ~em ca~6~e~ puniTIvo nem
de inabi I iTação pa~a OUT~as funções públ icas,
resT~lngindo-se Tão somenTe ao ca~gó ocupado no

momen~o da dec~e~ação do impedimen~o pelo
LegislaTivo.

Ao Senado aT~ibulu-se, cumulaTivamenTe
ao que es~abelece o ConsTi~uição aTuai, ap~ovação

p~évia dos P~esiden~es do Ins~i~uTo B~asi 'ei~o de
Geog~afia e ESTaTís~Jca, do Banco Cen~~al e do
P~ocu~ado~ Ge~aJ da RepúblIca, pela ~elevãncia de
Tais funções para Toda a socIedade b~asi lei~a.

Como afe~ido~ dos índices oficiais da inflação, o
IBGE assume um papel mUITO Impo~Tan~e pa~a a eco
nomia nacional, pa~a os segmenTos p~odu~ivos, pa~a

a classe assala~ioda e pa~a o p~6p~io gove~no, em
função da fo~Te indexação ca~ac~e~ísTíca do nosso
p~ocesso jnflacioná~lo. Em passado não muiTo ~emo

To, a inSTiTuição foi uTI I izada pa~a mascarar os
Indices ~eais, aT~avés de expu~gos su~is ou nem
TonTo, o que levou-o ao descrédiTo. púbJ ico. A p~é

via aprovação de seu P~esidenTe pelo Senado cerTa-
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menTe diminu;~ia as p~essões sob~e a aTuação do
ó~gão. De igual modo deve-se p~ocede~ em ~ela9ãa

ao P~esldenTe do Banco CenT~al) em função das
p~essões que Todo o sisTema financeJ~o e as ouT~as

ó~eas do Gove~no T~adicionalmenTe exe~cem sob~e o
seu T~abalho, e ao P~ocu~ado~ Ge~al da Repúbl ica,
do qual dependem ações na ó~ea Judicial não apenas
do inTe~esse do ExecuTivo, mas dos ouT~os Pode~es

da Repúbl ica.

Um Pa~lamenTo só pode se~ Tão sobe~ano e
eficaz quanTo I iv~es fo~em os seus inTeg~anTes

pa~a eXe~ce~ as aT~lbuições consTiTucionais.
Cuidou-se po~TanTo de T~aTa~ as ImunIdades com es
pecial aTenção, visando ~esTau~a~ as que Tinham
Sido sup~imidas no pe~íodo auTo~ITó~io e ga~anTi~

oUT~as, necessó~ias à I Ibe~dade do pa~lamenTa~ no
desempenho do mandaTo. DeSTaque-se, po~ exemplo, a
imunidade pa~a aTos p~aTicados em deco~~ência de
opinIões, palav~as e voTos, el imlnando a possibl
I idade de InTe~p~eTações facciosas, semp~e a se~

viço da Ideologia insTalada no pode~. A ConsTiTui
ção vigenTe ressalva os c~imes conTra a hon~a, o
que sup~imiu-se no anTep~oJeTo, uma vez que por
essa b~echa fo~am criadas dive~sas ba~~ei~as con
T~a a J Ibe~dade de expressão e se comeTeram abu
sos conTra o mandaTo d~ inúme~os pa~lamenTa~es

b~asi leiros. Com Igual objeTIVO, foram eviTados no
TexTo proposTo os disposiTivos que na ConSTiTuição
TraTam dos crimes conTra a segurança nacional e da
suspensão do mandaTo po~ medida ex6gena ao
Cong~esso.

Em relação aos crimes comuns, impuTados
a DepUTados e Senado~es) produzi~am-se alguns a
perfeiçoamenTos em relação 00 TexTo aTual. Em pri
meiro lugar, reduziu-se, de quarenTa e oiTO pa~a

VinTe e quaTro horas, o prazo para a remessa à
~especTlva Câmara dos auTos de processo conTra
parlamenTa~es. Em segundo luga~, a-Casa decide não
apenas sob~e a p~lsão, mas sobre a formação de
culpa, aborTando no nascedouro possíveiS medidas
inTimidaTórias conTra os congressl~Tas. Como com
pensação, ga~anTiu-se a ImprescriTibl I Idade en
quanTO durar o mandaTo, para que a qualquer Tempo
a ~usTjça possa se pronuncla~.

P~opôs-se uma nova Imunidade, a de pode~

recusar TesTemunho sobre informações recebidas ou
presTapas no exercíCIO de funções p~6prlas do man
daTo, ou sobre as pessoas a quem se deu ou de quem
se ~ecebeu TaIS info~mações. Tal ~lspos;TIVO eXIs
Te nas consTITuições mais mode~nas do mundo, noTa-
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damen~e as das democ~acias eu~opéias, e encon~~a

vál Ido p~eceden~e Inclusive no B~asl I, onde os ad
vogados dispõem dessa ImunJdade no exe~cíclo da
p~ofissão.

Na ques~âo dos impedimenTos aos pa~la

menTares, produzi~am-se algumas al~erações, visan
do adap~ar o TeXTo aTuai à real Idade,
modernizando-o. EI iminou-se, por exemplo, a res
Trição à propriedade de empresas que gozam de fa
vores oficiais em decorrência de conTraTo com pes
soa jurídica de direiTo público, manTida a vedação
ao exe~cicio de cargos na direTo~la ou de função
~emunerada. T~a~a-se, a ~Igo~, de uma no~ma cons
TanTemen~e burlada po~ meio de ar~ifícios que, se
lhe alTe~am a forma, não mudam os efel~os.

EI iminaram-se ainda no an~ep~oJe~o as ~esT~ições

exls~en~es en~re a diplomação e a posse, apesa~ de
consTiTuir um prazo CU~TO, que c~iam problemas re
ais, se cumpridos, para os parlamenTares dependen
Tes de emprego assalariado.

roi ~crescenTado ° impedimenTo para o
exercício de presidência de sindicaTos ou associa
ções de classe, de forma a forTalecer os parTidos
como meios de expressão pol íTica, acessíveis a
Todos. Deve-se levar em conTa que os dirigenTes
Sindicais possuem imunidades TrabalhiSTas
próprias.

GaranTiu-se aos DepUTados e Senadores a
posslbi I Idade de exercerem cargo de magisTé~io

privado ou públ ico, desde que anTerior à

diplomação. RessalTe-se que Tal medida Ja es~ava

sendo concedida pelas Casas do Congresso, po~ meiO
de J icença, após o exame caso a caso. O exe~cíclo

do magisTério, no en~anTo, é reconheCido como le
gíTimo e cumula~ivo a qualquer profissão. A res
Trição mais flagran~e diZ ~espel~o apenas aos

1
parJamen~a~es.

Ampliou-se a opo~~unidade de exe~cíclo

de funções no Execu~lvo po~ pa~Te de Depu~ados e
Senadores, medianTe a Inclusão dos cargos de chefe
de Missão DiplomáTica permanenTe e secreTórlo de
Prefel~ura das CapiTaiS e Terrl~órlos.

EJ iminou-se a flgu~a do Je~on, a~ravés

de nova redação do a~~lgo cor~esponden~e, que da~á

ma~gem a que ou~ro mecanismo legal, que não a
ConsTiTuição, eSTabeleça com JUs~lça a remuneração
dos parlamen~ares.
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Como ~eg~a ge~a', ~odas as ma~é~ias que
pudessem se~ ~~oTadas em leis complemen~a~es,

o~dlná~las, ~esoluções e no ~e9imen~o do Cong~esso

Nacional e suas Cosas fo~am ~eTI~adas da p~oposTa

do anTep~ojeTo. O obJeTIvo foi eviTar o excesso de
de~alhe no Tex~o consTITucional, o que p~ovoca~ia

sua caducidade p~ecoce, de~e~minando a consTan~e

necessidade de emendá-lo. Faz-se n~cessá~io vafo
riza~ os demaIs ~ex~os legais, a~enTando pa~a a
hle~a~quia das leis, como eX~ensões da p~óp~la

Cons~i~ulção. Na elabo~ação do ~nTep~ojeTo, esTa
p~eocupação esTeve p~esenTe pe~manenTemen~e. Um
exemplo dISSO foi a definição do processo leglsla
~ivo, onde a ~elação en~~e os Pode~es Leglsla~ivo

e ExecuTIVO na ques~ão da iniciaTiva, dos pra
zos, dos qUo~uns e dos ve~os ~eve de ser deTa
lhada ~s vezes minuclosamen~e, como garanTia de
que, com a mudança dos venTos pol í~icos, não venha
a se al~era~ faci ImenTe, ao gosTo dos ocupanTes do
poder, ainda que momenTâneos. DeSTaque-se, nesse
aspec~o, a supressão de referência aos mandaTos
das Mesas, que pode~ão ser melhor expl iCITados no
~egimenTo.

Buscou-se, ainda, forTalecer o papel das
Comissões, sejam as de caróTer permanen~e ou
~emporário, às quais foram a~ribuídas novas e re
'evan~es funções, com visTas à descenTral rzação da
aTuação do Poder LegislaTIVO. É necessário que as
comissões desenvolvam um Trabalho da maior amplI
Tude' relacionando-se largamenTe com os diversos
seTores da aTiVidade nacional que digam respeiTo à
órea de sua compeTência. Como órgãos de apoio do
Pode~ LegislaTivo, cabe-lhes a iniciaTiva de medi
das jun~o aos demais Poderes, e à sociedade, con
Tribuindo efe~ivamenTe na elaboração e execução
das pol íTicas seToriaiS de desenvolvimenTO. Para
~anTo deverão uTi I Izar-se de seus mecanismos Téc
nicos ou especial izados e inTeragIr, no exe~cíclo

da função fiscalizadora e legislaTiva, com o
ExeCUTIVO.

Em razão da maTéria de compeTênCia de
cada Comissão, confere-se-lhe a aTribuição de a
preciar e VOTar projeTos de lei que, por sua menor
complexidade, possam prescindir da compeTência do
plenário. É inquieTanTe a real idade aTuai que exi
be, TramiTando por longo período de Tempo, cerca
de dez mi I projeTOS, cuja afluência ao Plenário
sobrecarrega-lhe os Trabalhos, Tornando-se ~arefa

difíCI I, se não inviável, a -sua TempesTiva

apreciação. A alTerna~iva proposTa visa desobsTru
ir os Trabalhos do plenáriO, imprimindo maior ra-
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clonal idade e agi I ização do p~ocesso legislaTivo,
da Comissão, e, po~ via de consequência,do Pode~

LegislaTivo como um Todo. EnT~eTanTo, medianTe so
liciTação de um décimo dos pa~lamenTa~es de cada
Casa LegislaTiva, pode~á o plená~lo avoca~ a si a
discussão e dei Ibe~ação sob~e o p~ojeTo.

EsTá p~evisTa, ainda, a compeTência da
comissão para discUTI~ e voTar p~ojeTos de lei,
cuja T~amiTação lhe seja defe~ida po~ ~esolução

conTendo delegação inTe~na.

Segundo os mesmo p~lncíplos que devem
p~esidi~ a jnTe~-~elação enT~e os Pode~es Legisla
Tivo e ExecUTivo, OpTou-se po~ assegu~a~-se às co
missões a possibi I idade de, dl~eTamenTe, convoca~

os MinlsT~os de ESTado, bem como encaminha~-Ihes,

ou a qualque~ OUT~a aUTo~idade, ~eque~imenTos de
info~mações, sob~e assunTOS Ine~enTes às suas a
T~lbuições ou ~elacionados com maTé~ia legislaTi
va em T~ãmlTe ou sujeiTa a fiscal ização do Pode~

LegislaTivo. Relegou-se a fo~ma anTiga da ConsTi
Tuição vigenTe, em que Tal p~ocedimenTo se faz po~

inTe~médio da Mesa da Casa LegislaTiva, e eSTa,
nos casos de ~eque~lmenTos de info~mações, aT~avés

do P~esidenTe da Repúbl ica. O excessivo núme~o de
eTapas da fo~mal Idade do p~ocesso não condiz, ab
solUTamenTe, com o dinamismo que deve ca~acTe~iza~

o TraTO e as decisões sob~e a cOisa públ ica, sob
pena de ~esulTar inf~uTífera ou supe~ada a
iniciaTiva.

Visando aTender à necessidade impe~iosa

de fO~TalecimenTo do papel das comissões, e em
consonãncla com o p~incípio de inTe~

~elacionamenTo p~óp~lo da ação inTeg~ada, indepen
denTe e ha~m6nica dos Pode~es, objeTiva-se doTa~ a
comissão de aT~Jbuiçães pa~a, JunTo ao Pode~ Exe
cUTivo, acompanha~ a elabo~ação dos aTOs de ~egu

lamenTação das leis. Não é ~a~o sucede~ que a dIs
posição reguladora desaTenda a vonTade do legisla
do~ exp~essa no TeXTO legal, aca~~eTando disTO~-

ções na sua lnTe~p~eTaçção e apl icação. Ca~e,

pois, ao Pode~ ao qual compeTe,po~ excelência, a
eJabo~ação e ap~ovação.da lei, zela~ pela comple
Ta compaTibl I ização erTre o seu TexTo, as final i
dades e a no~ma que a ~egulamenTa.

A faculdade de ofe~ece~ peTição, p~e~

~ogaTiva indispensável à valo~ização dos direiTos
do cidadão, bem como a apresenTação de ~eclama

ções, ~ep~esenTações ou queixas conT~a aTos ou o
missões das aUTo~idades ou enTidades públicas,
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se~ão acolhidas pela Comissão,
mé~l~o, sob~e ele decidindo, e
~idade compe~en~e a adoção
indica~.

que lhe apreciará o
501 ici~a~á da au~o

das medidas que

Impo~~an~e aspec~o das relações en~re o
Poder LegislaTivo e a sociedade civi I cUJa am
pl iação e for~alecjmenTo se ~econhece como aspi~a

ção nacional é a compeTência que se busca a~rl

buir às comissões de provocar a ação do MinisTérIo
Públ ico, aTravés do Procurador-Geral da Repúbl ica,
para que, JunTo ao Poder Judiciário, promova as
medidas capazes de eVITar ou reparar lesões a di
reiTOS individuais ou coleTivos, a respeiTo dos
quais, por IniciaTiva própria ou a pedido de pes
soa InTe~essada, venha a comissão a p~onunclar-se

pela necessidade de sua defesa. Aí se Incluem os
inTeresses difusos de grupos sociaiS pu comunida
des, ca~acTe~izados pela Informal ~dade do vínculo
agluTinado~ de seus TiTulares, que exp~lmem aspi
ração legíTima resulTanTe da necessidade de
p~opiclar-se aos diversos se9men~os sociaiS meca
nismos insTI~ucionol Izados de defesa e afirmação
da melhorIa da qual idade de vida e bem-esTa~. O
seu acothimenTo a pa~Tir da ConSTiTuição Federal
coaduna-se com os ObjeTivos de JusTiça social que
marcam a aTuação do ESTado mode~no.

O poder de provocar o acionamenTo das
inSTância JudiCiária represenTa InSTrumenTO capaz
de aca~reTar conseqUêncla concreTa às aTividades
da comissão, inclusive com a obTenção de senTença
final. Da mesma forma, a aTribuição de 501 iciTar

ao Tribunal de ConTas da União a fim de que, no
âmbiTO da compeTéncla deSTe, proceda a InveSTiga
ção e adOTe p~ovidéncia necessárias ao cumprImenTo
da lei, conSTiTui meio que garanTe eficácia ao pa
p_e I das com i ssões 1"10 campo da f Isca I i zação f I nan
celro e orçamenTÓrla.

Inovação com que se busca agi I iza~ e ~a

cional Iza~ 05 seus Trabalhos, propiciando-lhes
maior flexibi I Idade, consis~e na possibi I idode de
as comissões permanenTes e especializadas, na á~ea

da respeCTiva aTuação, converTerem-se, TOTal ou
pa~cialmenTe, por dei iberação da maio~la de dois
Te~ços dos seus memb~os, em comissão de Inqué~ITo,

procedendo às inveSTigações e apuração de fa~os,

quando assim enTendam necessá~lo. IdenTifIcadas
com o seTor da sua espeCIal Idade, não se JUSTIfica
que, se decidirem peja realIzação de inquérl~o so
bre qualquer assunTo de sua compeTéncia, passem a
depender da criação de OUTra comissão para esse
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fim específico, fo~mal idade que, sem dúvida, p~o

c~as~lna o ave~jguaçõo do p~ocedêncio ou nõo de
possíveis i~~eguJa~idades, os quais a comissõo
~eúne melho~es condições de ela p~óp~la apu~a~.

Visando evi~a~ o exercício desnecessó~io de ações
paralelos, nos casos de iden~ldade de ma~érla, e
medlan~e dei Ibe~açõo da malO~la anTes ~efe~ida, os
comissões pode~õo, ainda, ~eunir-se o oUT~a, per
~encen~e à mesma ou o OU~~a Casa LegislaTiva, para
idén~lca final Idade. O anTep~OjeTO, po~ OUTro la
do, ensejo ampla liberdade 00 Poder LegislaTivo
no crlaçõo de qUan~as comIssões de Inquéri~o jul
gue necessários, eliminando o I ImiTação 'con~Jda na
ConsTITuição vigen~e. As comIssões de Inqué~l~o

possulrõo os poderes de inves~igação próprios das
aUTor idades jud i c i a i s, i nd i spensáve i s 00 perfe I To
cump~lmenTo de sUas final Idades.

propOSTo de emenda à Cons
iniciaTiva parlameniar,"tiTUiçõo,

OUTro aspecTo das condições de maior
forTalecimen~o que se Imp~ime aOS ~~abalhos dos
comissões, no apoio por esTas dispensado à missão
do Legisla~ivo, consisTe no compeTência que se
pre~ende conferIr-lhes pa~a a apreciação e discus
sõo dos planos nacionaiS, ~egionals e seTo~lals

de desenvolvimen~o elaborados pelo Poder
Execu~jvo. É inegável que o Parlamen~o moderno, se
não quiser ceder espaÇos para o Execu~ivo, dev@
munir-se de mecanIsmos ágeis e eficienTes, fáceiS
de aClona~, que lhe permiTam faze~ valer as sUas
prerrogaTivas, no ~arefa de definir e implemenTar
as pai íTlcas prqmo~oras, do desenvolvimenTo da
SOCiedade. A velOCIdade das Transformações que
hoje ocor~em na vida social, diTados pela cres
cen~e especial Izaçõo e inovações Tecnológicos, es
Tão a eXigir que o aTIvidade pol íTlca, legislaTIva
e fIscal izadora do ParlamenTO se faça senTir, a
Través de seus órgãos auxl I iares, nos aspec~os se
Toriais e espeCial izados do governo. Daí o valor
do papel das comissões, em razão do maTéria seTo
rial sobre que inCIde o suo aTIvidade, de apreciar
e Influir na elaboração dos planos de desenvolVI
menTO propos~os pelo Poder ExecuTIVO. NesTe pon
To, o ação do Poder LegislaTivo nâo pode
reSTringir-se, apenas, à dIscussão do prOjeTO de
lei que dispõe sobre Tais planos, sem uma anál ise
adequado do ma~é~ia que neles se conTém. Deve o
comlssâo especial izada Inves~igar-Ihe profundamen
Te O conTeúdo, debaTendo, de forma ampla, com os
órgãos compe~enies, e com'a sociedade, a definição
de suas dire~rizes e prioridades, pronunciando-se,
afinal, sobre eles.

No TocanTe à
quando de
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enTendeu-se po~ bem adoTa~, como ~equlsiTo de sua
ap~esenTação, a subsc~ição po~ um Te~ço, no míni
mo, dos memb~os de uma ~as Casas LeslslaTivas, e
não necessa~iamenTe peJo Te~ço dos memb~os de am
bas, conco~~enTemenTe, confo~me d}spõe a ConsTi
Tuição em vígo~. Elegeu-se a alTe~naTiva po~ se
T~?Ta~ de fo~mal idade que diz ~espeiTo a o~lgem de
sua aUTo~ía, e levando-se em conTa que a sugesTõo
aTende melho~ aos p~incíplos do siSTema bicame~al.

DenT~e as p~oposTas de emenda à Ca~Ta

Magna não passíves de dei Ibe~ação, além daquelas
TendenTes a abol i~ a Fede~ação ou a RepúbJ ica,
Incluiu-se, po~ mOTivos óbvios, as que visem abo
I i~ os di~eiTos, I Ibe~dades e 9a~anTias individu
ais, e o suf~6s'o unive~sal, dl~eTo e sec~eTo.

A aUTO~la da ap~esenTação de p~oJeTos de
lei que o anTep~ojeTo eSTende aos cidadãos e enTI
dades da sociedade clvl I, na fà~ma que dispuse~

lei comp/emenTa~, co~~esponde a um novo grau na
evolução da inSTITuição pol íTica ~epresenTaTiva,

em que as ~elações enT~e ~ep~esenTanTes e repre"
senTados se en~lquecem pela dinâmica de uma perma
nenTe colabo~ação, To~nando eficaz, ao máximo, a
expressão da vonTade popular.

o anTep~oJeTo, Tendo semp~e em visTa o
forTalecimenTO do Poder LegislaTivo e ampl loção de
Guas aT~ibulções e p~e~r090Tivas, exclui da compe
Tência p~lvaTlva do P~esidenTe da República a ,
niclaTlva de leis que dispõem sob~e maTé~ia

fínancei~a. É sabido que, adOTado o siSTema pa~la

menTa~isTa de governo, as ~elações enT~e os dois
Pode~es ca~acTerizam-se por uma efeTiva colabora
ção enTre si, cabendo ao Pa~lamenTo legislar, com
o poder de iniciaTiva, sob~e Todos as maTé~;as ~e

levanTes de lnTe~esse econômiCO, social e pol íTi
co, enTre as quais se siTua a aniSTia po~ crimes
pol íTicos e a definição dos recu~sos financeiros,
de cuja deSTinação dependem ImporTanTes aspeCTOS
pa~a o eSTabelecimenTo e execução da pol íTlca de
p~io~idades volTada à ~eal Ização do desenvolvimen
TO da Nação.

DenT~e as aT~ibuições p~lvaTivas do P~e

sidenTe da Repúbl ica adOTou-se a da iniCiaTiva de
leis que disponham sobre planos nacionais, ~esio

nais ou seTo~jais de desenvolvimenTo econômico e
SOCial, pois é p~óprio do Pode~ ExeCUTivo, aT~avés

de seus ó~gãos TécniCOS e especial izados, a rea
l ização dos esTudos e a proposIção das soluções
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que ~eal i~em o p~og~esso e bem-esTa~ social. A
pa~Tlcipação e colabo~ação do LegislaTivo na ela
bo~ação e discussão daqueles planos, e a dei ibe~a

ção sobre o seu conTeúdo, dó-se com o apoIo de
suas comissões, confo~me acima se.expõs.

QuanTo aos p~ojeTos de leí que o Presi
denTe da Repúbl ica sol iciTar sejam apreciados em
regime de urgência, incluiu-se a condição de que
somenTe se submeTam a esse procedimenTo sumário se
houver, para TanTo, aprovação da Câmara dos
DepuTados. ~gual condição foi esTabelecida para a
ap~eclação de projeTos em sessão conjunTa do Con
gresso Nacional, quando assim o sol iciTar o Presi
denTe da Repúbl ica.

Redu~iu-se de dOIS Te~ços pa~a a maio~ia

absoluTa de cada uma das Casas do Cong~esso o quo
~um -para a ~ejeição de veTo. E5goTado o pra~o de
T~inTa dias eSTabelecido sem dei iberação quanTo
ao veTO, se~á esTe colocado na ordem do dia da
sessão imediaTa, sob~esTadas as - demais proposi
ções, aTé sua voTação final. Ainda aqui são re
fo~çadas as prerrogaTivas do Poder LegislaTivo,
pois dife~enTemenTe do disposTO na ConsTiTuição
vigenTe o veTO não se~á manTido sem dei iberaçâo
por esTe Pode~.

A compeTêncIa para a elabor~ção de lei
dBI&godo cabe ao Conselho de MinisTros, se o Pri
meiro MinisTro a sol iciTar ao Cangresso Nacional.
Ac~escenTou-se, enTre as maTérias excluídas de ob
jeTo de delegação, aquelas reservadas â lei
complemenTar.

Julgou-se ImporTanTe abol ir a exigênCia
de quoruns mlnlmos para a maior pa~Te das decisões
plenárias e das comissões, ressalvadas as expres
samenTe deTerminadas pela ConsTiTuição. Tal meca
nismo, em ve~ de provocar o esvaziamenTO do
plená~io, Terá o efeiTO exaTamenTe OpOSTo, uma vez
que TonTo os parTidos majoriTários como os
mino~iTários - conscienTes de que a maioria dos
presenTes é suficiehTe paro aprova~ grande porTe
das maTérias - não poderão mais aposTar na inexis
Tência de quorum para fazer p~evalecer suas
posições. As consequênclas visíveis, se perSIsTir
esTe enTendimenTo, serão, por um lodo, a presença
maciça no plenário de parlamenTares e a valo~i

zação dos parTidos pol íTICOS, sobreTudo os
mino~iTárlos, que passariam a Ter peso específico
bem maio~ que o aTuai. OUT~o argumenTo em favo~

dessa Tese é o de que um regime parlamenTarisTa,
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diz a p~óp~ia denominação, valoriza o
en~endlmen~o en~~e os ~ep~esen~an~es

No processo de p~odução de leis, a par
da capacidade das comIssões de ~ejei~a~ p~ojeTos,

e a~é para compensá-Ia, eliminou-se a vedaçãO à

reapresenTação de projeTos de lei na mesma sessão
legislaTiva. OcorrIa que após anos de TramiTação
um projeTo e~a rejeiTado e, ocor~endo naquela mes
ma sessão legislaTiva uma ocasião favorável a
proibição impedia o parlamenTar de propor uma leí
opor~una e adequada à siTuação do momen~o.

A quesTão do orçamen~o Tem uma Impor
~ãncia fundamenTai para o exercício das prerroga
Tivas do Pode~ LegislaTivo. Essa pa~Ticipação aTé
o momen~o vem sendo quase nula e Tem sido na rea
I idade a causa mais deTerminanTe para o esvazla
men~o do Congresso Nacional. Um Parlamen~o que não
pode deba~er à exaUSTão, nem e~enda~ uma ma~é~la

Tão ~elevanTe quan~o o o~çamen~o reduz-se apenas
a um colegiado de represenTanTes de um povo que
não pode eSTabelece~ suas p~io~idades na execução
das ob~as que necessiTa, as quais são, em essên
cia, a naTUreza da aTividade do Governo. Nesse as
pecTo fundamenTai, fo~am criadas no an~ep~oje~o as
seguinTes modificações;

a) A lei o~çamenTárla flxa~á I ImiTes
para emissão da moeda e TíTUlos da dívida públIca,
duas medidas ImporTanTes para deTe~ o p~ocesso

inflacioná~ío e fazer com que os juros pe~maneçam

eSTáveis, colabo~ando pa~a reduzi~ o deflclT
púb J I co.

b) . A I e I cio o~çamen~o I nc I u Il"'á Todas
as despesas, vedando-se a ap~ovação aUTônoma dos
orçamenTos moneTário e das eSTaTaIS. EviTa-se com
Isso que a adminisTração do Es~ado pel"'maneça

"invisível" ao Congresso, po~que aTé agora esTe só
~ecebe o ol"'çamen~o fiscal.

c) O o~çamenTo passa a se~ regional j

zado po~ ESTado, com exceção das despesas nacio
nais especificadas em lei complemenTa~, o qu~ pos
slbi I iTa aos represenTanTes de cada Unidade fede
raTiva e ao seu gove~no eSTadual conTrolar os gas
TOS federais em sua ál"'ea. Com ISSO, os ESTados
mais pobres adqull"'em a capacidade efe~iva de ~ei

vindicarem as ve~bas fede~ais ~ue consideram
JusTas. Tal cálculo é aTualmenTe Impossível.
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d) o o~çamen~o plu~lanual passa na ~e

ai idade a se~ ~~lenal, p~azo mais adequado à ~eo

~Ien~ação dos planos de Gove~no e ao con~~ole,

pelo Cong~esso, de sua execução. A lei
o~çamenTó~ia ~ambém fixa 05 I iml~es pa~a a conT~a

Tação de ope~ações de c~édiTO.

e) Nas hipóTeses pa~a abe~Tu~a de c~é

diTo eXT~ao~dlnó~io foi aboJ Ida a da subve~são in
Te~na, pe~manecendo as de gue~~a e de calamidade
públ ica. T~aTa-se de um disposiTivo herdado do pe
~íodo aUTo~iTÓ~io, que não mais co~responde à rea
I idade brasí lei~a.

f) Ampl ia~am-se as resT~jções à vincu
lação de receiTas a despesas, o que Tem criado
verdadeiros feudos T~ibuTórlos Qa adminisTração
públ ica, p~ejudicando seTores que necessiTam de
recu~sos mais volumosos em deTerminado momenTo da
vida nacional. O p~óprio Gove~no perdeu a mobil i
dade de usa~ 05 ~ecursos eXIsTenTes, Tendo de ape
Jo~ consTanTemenTe pa~a compul~ó~ios e novos
T~íbuTOS.

g) ReSTaurou-se a posshbl I idade de par
lamenTa~es apresenTa~em emenda à propOSTa
o~çamenTá~ia, ainda que sem o aumenTo da despesa
global; nesse aspecTo, as emendas ~oram resT~iTas

às despesas de i~esTimenTo, anvlando-se , como
fonTe de recu~sos, despesas da mesma naTureza. Com
esTe disposiTivo, o Cong~esso readqu;rj~Ó a capa
cidade de modificar a proposTa o~lginal, o que é
exp~essamenTe vedado. Avançando u~ pouco mais, fOI

abe~Ta a possibi I idade de conTa~-~ com a parTici
pação popular e das Assembléias Legl~laTivas esTa
duais nessa queSTão, democ~aTízando a discussão e
a elabo~ação do o~çamenTo.No aspec~o do quorum
pa~a a exigência de voTação em pJená~lo, ocorreu
uma simpl iflcação, eXigindo-se apenas um Te~ço do
pJená~lo de qualquer das Casas, quando no Tex~o

vigenTe ISSO é cumuJa~ivo da Cáma~a e Senado.

h) O orçamenTo não poderá mais se~ pro
mulgado como lei sem a vo~ação definiTIva peJo
Cong~esso, conTo~nando possíveis arTifícios para
eviTa~ seu exame e To~nando desnecessário convoca~

eXT~ao~dlna~lamenTe o Congresso.

Uma das mais impor~anTes funções do le
gislaTivo, qual seja a fiscal ização financeIra do
Poder ~xecu~ivo, foi ~ambém ~ra~ada de fo~ma

p~iorITá~ia na solução adoTada. ~xpl iciTaram-se
novos mecanIsmos pa~a o ~elacjonamenTo enTre o Po-
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der Le9isla~ivo e o Tribunal de Con~as, principal
menTe aTravés das comissões permanenTes que passa
rão a Ter função fIscal izadora na sua área especí
fica de aTuação.

Os MinisTros do Tribunal de ConTas con
Tinuarão sendo indicados pejo PresidenTe da Repú
bl ica e aprovados peJo Senado, Tendo em VisTa que
o MinisTério, o Primeiro-MinisTro e a Câmara dos
DepuTados é que represenTarão o governo de faTO na
solução parlamenTarisTa adoTada.

Poderá enTão o LegislaTivo aTravés de
de suas subcomissões e do auxíl io do
de ConTas da Un~ão acompanhar de forma

a aTuação do Poder Exec~Tivo no cumprl
seus programas de ação.

O anTeprojeTo agora prOpOSTO Tem a fina
I idade de induzir ao debaTe, de buscar o diálogo,
de avançar no caminho da democracia, aTravés do
forTalecimenTo do ParlamenTo brasi leiro. EsTa será
a grande obra de Todos os ConsTiTuinTes e espe
cialmenTe dos membros desTa Subcomissão do Poder
LegislaTivo.

A N T E P R O ~ E T O

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Do Congresso Nacionbl

Seção II

Das ATribuições do Poder LegislaT(vo

Seção III

Da Câmara dos DepUTados
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Seção IV

Do Senado Fede~aJ

Seção V

Dos Depu~ados e Senado~es

Seção VI

Das Reuniões

Seção VII

Das Comissões

Seção VIII

Do P~ocesso LegislaTivo

Seção IX

Do O~çamenTo

Seção X

Da Fiscal ização Financeira e O~çamenTárja

Capí~ulo

DO PODER LEGISLATIVO

Seção I

Do Congresso Nacional

A~T. ~o. - O Pode~ Legis1aTivo
pelo Cong~esso Nacional, que se compõe
dos DepUTados e do Senado Fede~al .

é exe~cido

da Cõma~a

Ar~. 20. - A Cõma~a dos DepUTados compõe
se de aTé quaTrocenTos e olTen~a e seTe represen
TanTes do povo, eleiTOS, denTre cidadãos maiores
de 18 anos e no exercício dos direiTos pol íTicos,
po~ VOTO direTo e sec~eTo em cada ESTado OU
Te~riTórlo.
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§ ~o. o mandaTo será de quaTro anos,
salvo dissolução da Câmara dos DepuTados.

§ 20. - O número de DepuTados por ESTado
ou DIsTriTo Federal será eSTabelecido pela 3usTiça
EleiToral, proporcionalmenTe à população, com os
ajusTes necessários para que nenhum ESTado Tenha
menos de OiTO.OU mais de sessenTa DepuTados.

§ 30. - ExceTuado o de Fernando de Noro
nha, cada TerriTório elegerá quaTro DepuTados.

§ 40. - No cálculo das proporçães em
loção à população, não se compuTará a
TerrITórios.

re
dos

ArT. 30. - O Senado Federal compõe-se de
represenTanTes dos ESTados e do DisTriTo Federal,
eleiTos, segundo o princípio majoriTório, denTre

CIdadãos maiores de 35 anos e no exercício dos di
reiTos pol íTICOS.

§ ~o. - Cada ESTado e o DisTriTo Federal
elegerão Trás Senadores, com mandaTo de OiTO anos.

§ 20. A represenTação de cada ESTado e
do DisTriTo Federal renovar-se-á de quaTro em qua
Tro anos, alTernadamenTe, por um e dois Terços.

§ 30. - Cada Senador será eleiTo com dois
suplenTes.

Seção II

Das ATribuições do Poder LegislaTivo

ArT. 40. Cabe ao Congresso Nacional,
com a sanção do PresidenTe da Repúbl Ica, ~ispor

sobre Todas as maTérias de compeTência da União,
especialmenTe:

I
disTribuição

sisTema
de rendas;

TribuTárIO, arrecadação e

II - orçamenTo anual e plurianual
Tura e operação de crédiTO; dívida pública;
sóes de curso forçado;

aber
emls-

II! - fixação dos efeTivo das Forças Ar
madas para o Tempo de paz;
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planos e programas
desenvolvimen-ro;

nacionais e re-

V - criação de cargos públ icos e fixação
dos respecTivos vencimen-ros;

VI I imi-res do Terri-rório Nacional j es-
paço aéreo e maríTimo; bens do domínio da União;

VII - Transferência Temporória da sede do
Governo Federal;

VIII concessão
para os crimes pai íTicos; e

de an i s-r ; a, ; nc ) us i ve

IX organização
judiciória dos Terri-rórlos.

adminisTraTiva e

Ar-r. 50. - É da compeTência exclusiva do
Congresso Nacional

Tr-aTados,
lebrados
sobre os

I resolver definiTivamenTe sobre os
convenções e acordos InTernacionais ce
pelo Pr-esidenTe da República, bem como

OTOS deles decorren-res;

II - auTorizar o PresidenTe da Repúbl ica
a declar-ar- guer-r-a e a fazer a paz; a permiTir que
forças esTr-angeiras TransiTem pelo TerriTório Na
cional ou nele permaneçam Tempora~lamenTe, nos ca
sos pr-evlsTos em lei complemenTar;

III
PreSIdenTe do
ausenTarem do

au-rorizar o PresidenTe, o Vice
República e o PrimeIro-MinIsTro a se
País;

IV aprovar ou suspender eSTado de sí-
-rio, esTado de alerTa ou InTervenção fedaral;

V - aprovar a inoorporação ou desmembra
menTo de óreas de ESTados ou de TerriTórios;

VI - mudar- Tempor-ar-iamenTe a suo sede;

VII fixar os subsídios mensais, o re-
presenTação e o-ajuda de CUSTO dos membros do Con
gresso NaCional, assim como os subsídios do Presi
denTe, do Vice-Pr-esidenTe do Repúbl ica e os do
Primeiro-MinisTro;

VIII julgar-
Pr-imeiro-MlnisTrOj

anualmenTe as conTas do
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IX - fiscal Iza~ e conT~olar, conjunTamen

Te ou aT~avés de quolque~ das Câma~as, 05 aTos do
Pode~ ExecuTivo, inclusive 05 da adminisT~ação in
di~eTaj

X - deTe~mlna~ a ~eal ização de ~efe~endoí

e

XI - dei ibe~a~ sob~e o adiamenTo e a sus
pensão de suas sessões.

A~T. So. - A Câma~a dos DepuTados, o Se
nado rede~al ou qualquer de suas comissões, pode
~ão convoca~ o P~lmeJ~o-MjnisT~o e os MlnisT~os de
ESTado pa~a presTarem, pessoalmenTe, info~mações

ace~ca de assunTO p~eviamenTe deTe~mlnado.

§ 10. A falTa de comparecimenTo, sem
jusTificação, Impo~Ta crime de ~esponsabi I Idade.

§ 20. - O PrJmei~o-MinisT~o e os MiniS
Tros de ESTado Têm acesso às sessões do Cong~esso,

de suas Casas e comissões, e nelas se~ão ouvidos,
na formo do respecTivo ~egimenTo.

A~T. 70. - A cada uma das Câma~as compeTe
elabo~a~ o ~egimenTo inTerno, dlspo~ sob~e seu
funcionamenTo, pai ícia e p~ovimenTo de seus se~vi

ços, obse~vando-se as seguinTes no~mas:

a) na consTITuição das Mesas e das comis
sões, assegu~a~-se-ó, TanTO quanTO possível, a re
p~esenTação propo~clonal dos pa~Tidos que pa~Tici

pem da ~espec~iva Câmara;

b) a Mesa da Câmara dos DepUTados ou ~ do
Senado rede~al, ou suas comlssões'encaminha~ãodi
~eTamenTe a qualquer aUToridade ~eque~jmenTo de
informação sobre faTO relaCionado com maTéria le
gislaTiva em TrâmiTe ou sujeiTa à fiscal ização do
Congresso Nacional, de suas Casas, ou de suas co

missões, eSTabelecendo p~azo, I imiTado ao móximo
de TrinTa dias, para a resposTa.

ArT. 80. Salvo disposição conSTiTucional
em conT~ó~io as deI iberações de cada Câmara e de
suas comissões se~ão Tomadas por malo~ia dos VOTOS
dos pa~lamenTa~es presenTes.
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SEÇÃO ~~~

Ca Cáma~a dos CepuTados

A~T. ao. - CompeTe p~ivaTivamenTe à Cáma
~a dos CepuTados:

~ decla~a~, po~ dois Te~ços

memb~os, a p~ocedéncia de acusação conT~a

denTe da Repúbl ica, o Primeiro-MinisT~o,

nísTros de EsTado;

dos seus
o P~esi

e os Mi-

~I procede~ à Tomada de conTas do
Primelro-MinisT~o, quando não apresenTadas ao Con
g~esso Nacional denT~o de sessenTa dias após a a
be~Tu~a da sessão legislaTiva;

III aprova~, por maioria absolUTa, a
Indicação do P~imeiro-MlnlsTro, nos casos prevIs
TOS nesTa ConsTITuição;

IV - aprovar, por maio~ia absolUTa, moção
de censura ao Primeiro-MinisTro e ~ um ou mais Mi
nisT~os de ESTado;

V ap~ovar, por malorLa absolUTa, VOTO
de confiança soliciTado pelo Primeiro-MinisTro;

VI - impedi~ qualque~ cidadão, aTravés de
moção ao PresidenTe da Repúbl ica, de conTinua~ a
exerce~ ca~go ou função de confiança no Governo
Federal e na adminiSTração IndireTa, inclusive nos
órgãos e enTidades da admlnisT~ação indireTa;

VII - expedir resoluções; e

VII - p~opor p~ojeTos de lei que
eXTingam cargos de seus serviços e fixem
pecTivos vencimenTOS.

SEÇÃO IV

Co Senado Federal

criem ou
os res-

A~T.

nado Federal:
~O. - CompeTe privaTivamenTe ao Se-

I julgar ° PresidenTe da Repúbl ice e °
Primeiro-MinisTro nos crimes de responsabl I Idade e
os MiniSTros da ESTado nos crimes da mesma naTure
za conexos com aqueles;
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II processar e Julga~ os Mlnis~ros do
Supremo Tribunal Federal e o Procurador Geral da
República, nos crimes de responsabi I Idade;

III - aprovar, previamen~e, por voTo se
creTo, a escolha de magis~rados, nos casos de~er

minados pela ConsTi~uição, dos Minis~ros do Tribu
nal de Con~as da União, do Procurador Geral da Re
pública, do Presiden~e do Banco Cen~ral do Brasi I,
dos Governadores dos Terri~6rios, dos Conselheiros
do Tribunal de Con~as do Dls~rl~o Federal, do Pre
siden~e do Ins~i~u~o Brasileiro de Geografia e Es
~a~ís~ica e dos Chefes de Missão DiplomáTica de
caróTer permanen~e;

IV - au~ori2ar emprés~lmos, operações ou
acordos eXTernos, de qualquer naTureza, de inTe
resse da União, dos ESTados, do Dis~rJTo Federal,
dos Terri~órios e dos Municípios, ou qualquer ór
gão, enTidade ou sociedade de que -parTIcipem;

V legislar para o Dis~ri~o Federal nos
casos previs~os em lei complemen~ar;

VI fixar, por proposTa do Primeiro-
MiniSTro e mediar~e resolução, I Imi~es globaiS
para o mon~an~e da dívIda consol idada dos Es~ados

e dos Municípios;

VII - suspender a execução, no ~odo ou em
par~e, de lei ou decre~o declarados incons~i~uclo

nals por decisão definiTiva do Supremo Tribunal
Federal;

VIII - expedir resoluções; e

IX - propor projeTos de lei que
ex~ingam cargos de seus serviços e fixem
pec~ivos vencímen~os.

criem ou
os res-

Parágrafo Único - Nos casos prevjs~os nos
incisos I e IX, funclonar6 como P~esldenTe do Se
nado Federal o do Supremo Tribunal Federal; somen
~e pelo vo~o de dois Terços dos membros será pro
ferida a senTença condenaTória, e a pena I imiTar
se-6 a perda do cargo, com Inabi I i~ação, por cinco
anos, para o exercício de função públ ica, sem pre
juízo de ação da jus~jça ordlnória.
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SEÇÃO V

Dos DepuTados e Senado~es

ArT. ~~. Os DepuTados e Senadores são
invjoJóvels por aTos praTIcados duranTe o mandaTo,
decor~enTes de suas opiniões, palav~as e VOTOS.

§ ~o. Desde a expedição do diploma aTé a
inauguração da legislaTura seguinTe, os memb~os do
Congresso Nacional não poderão se~ presos, salvo
flagranTe de crime inafiançóvel, nem p~ocessados

c~iminalmenTe, sem prévia I icença de sua Câmara,

§ 20, Se a respecTiva Câmara indefe~lr o
pedido de licença ou sobre ele não dei iberar não
co~reró prescrição enquanTo perdurar o mandaTO do
pa~lamenTar,

§ 30. No caso de flagranTe de c~ime

inafíançóvel, os aUTOS serão ~emeTídos denTro de
vinTe e quaTro ho~as à Câmara respeCTiva, para
que, pelo VOTO secreTo da maio~ia dos seus mem
bros, resolva sob~e a prisão e aUTorize, ou não, a
fo~mação da culpa,

§ 40. Os DepUTados e
meTidos a julgamenTo peranTe
Federal.

Senado~es serão sub
o Sup~emo T~ibunal

§ 50. As prerrogaTivas processuais dos
DepUTados e Senadores, arrolados como TesTemunhas,
não subsiSTirão, se deixarem eles de a~ender, sem
jusTa causa, no prazo de TrinTa dias, ao conviTe
judicial

§ 60, Os DepUTados e Senadores não serão
obrigados a TeSTemunhar sobre ínfôrmações recebi
das ou preSTadas du~anTe o exercício de suas fun
ções, nem sobre as pessoas que a eles confiaram ou
deles receberam Info~mações.

§ 70, A inco~po~a9ão às Fo~ças Armadas,
de DepUTados e Senadores, embora mi I iTares e ainda
que em Tempo de guerra, depende~ó de I icença da
Câma~a respeCTiva,

A~T. ~2. Os DepUTados e Senadores não po
derão, desde a posse:
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I fl~ma~ ou manTe~ conT~aTo com pessoa
de di~eiTo públ Ico, aUTa~qula, emp~esa públ ica,
sociedade de economia miSTa ou emp~esa

concessioná~la do seviço públiCO, salvo quando o
conT~aTo obedece~ a cláusulas unifo~mes;

II - abelTa~ ou exe~ce~ ca~go, função ou
emp~ego ~emune~ado, inclusive os de que sejam de
missiveis "ad nUTum", nas enTidades consTanTes do
inciso anTe~io~;

III - paT~ocina~ causa em que seja InTe
~essada qualque~ das enTidades a que se ~efe~e o
inciso I.

IV p~esidi~ enTidade sindical ou asso-
ciação de classe;

V se~

favo~ deco~~enTe de
de di~eiTo públ ico,
~ada; e

dl~eTo~ de emp~esa que goza de
conT~aTo com pessoa ju~idlca

ou neJa exe~ce~ função ~emune-

VI eXe~ce~ ouT~o ca~go eleTivo fede~al,

eSTadual ou municipal.

Senado~:

A~T. ~3. Pe~de~á o mandaTo o DepuTado ou

I - que inf~ingl~ qualque~ das p~oibiçóes

eSTabelecidas no a~Tigo anTe~io~;

II cujo p~ocedimenTo fo~ decla~ado im-
compaTiveJ com o deco~o pa~JamenTa~;

III que deixa~

sessão legislaTiva anual, à
sóes o~diná~las da Cãma~a

Qoença comp~ovada, licença
pela ~especTiva Casa;

de compa~ece~. em cada
Te~ça pa~Te das ses
a que pe~Tence~, salvo
ou missão aUTo~lzada

IV - que pe~de~ ou Tive~ suspensos os di
~elTos pol iTicos;

V quando o dec~eTa~ a JusTiça ElelTo-
~al, nos p~ocessos po~ c~imes eleiTo~ais.

§ ~o. Conslde~a~-se-á imcompaTivel com o
deco~o pa~lamenTa~ o abuso das p~e~~ogaTivas asse
gu~adas ao memb~o do Con9~esso Nacional ou a pe~

cepção, no exe~cfcio do mandaTo, de vanTagens in
devidas, além dos casos definl~os no ~egimenTo

inTe~no.
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§ 20. Nos casos dos incisos I e II des~e

a~~iso, a pe~da do manda~o se~á decidida pela Cã
ma~a dos Depu~ados ou pejo Senado rede~al, po~

vo~o sec~e~o, median~e p~ovocação de quo'que~ de
seus memb~oB, do ~espec~ivo Mesa ou de pa~~ido

po I í~ I co.

§ 30. No caso do Inciso III, o pe~do de
mando~o se~á declo~ada pelo Mesa do Cãmo~a ~espec

Tivo, de ofício ou medion~e p~ovocação de quolque~

de seus memb~os, de po~~ido pol í~ico ou do p~imei

~o suplen~e, ossesu~odo plena defeso.

§ 40. No hipó~ese do Inciso III, a pe~do

do mondo~o pode~á ainda deco~~e~ de decisão do Su
p~emo T~Jbunol rede~ol em ação populo~.

§ 50. Nos casos p~evis~os no
pe~do ou suspensão se~á decla~oda pelo
Mesa.

inciso IV, a
~espec~iva

A~~.

ou Senodo~:

1.4 . Não pe~de o mondo~o o Depu~odo

I inves~ido no função
Minis~~o, MinisT~o de ESTado, Chefe
Diplomá~lco pe~manen~e, Gove~nado~ de
Sec~e~á~io de Es~odo, de Te~~I~ó~io ou
~u~os dos Copi~oJs;

de P~imei~o

de Missão
Te~~I~ó~IO,

de P~efei-

II que exe~ço, cumulo~ivamen~e, ca~so

de mosis~é~io púbJ ICO ou p~lvado on~e~io~ ã diplo
mação; ou

III I icenclado pela ~espec~lva Cámo~o,

po~ pe~íodo Isuol ou supe~io~ o cen~o e vin~e

dias, nos casos p~evis~os no ~eslmen~o in~e~no.

Po~ás~afo Único - Convoco~-se-á suplen~e

nos casos de vaSo, de I icença ou dé Inves~idu~o em
funções p~evls~os nes~e a~~iso. Não havendo su
plen~e e T~oTando-se de vaga, fa~-se-á eleição
po~a p~eenché-Ia se falTa~em mais de quinze meses
pa~o o ~é~míno do manda~o.

A~~. 15. OS'Depu~ados e Senado~es fa~ão

Jus a subsfdio, ~ep~esen~ação e ajudo de cus~o.
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SEÇÃO V~

Das Reuniões

A~~.

á, anualmen~e,

ço a 30 de
dezembro.

16. O Congresso Nacional reunir-se
na capi~al da União, de 10. de Mar
junho e de 10. de agos~o a 5 de

§ 10. - A sessão leglsla~iva não será en
cerrada sem a aprovação dos orçamen~os da União.

§ 20. - O regimen~o dlspo~á sobre o fun
clonamen~o do Congresso nos sessen~a dias an~erlo

~es às eleições.

§ 30. - Além de reunlao para ou~ros fins
previs~os nes~a Cons~i~uição, a Câmara dos DepuTa
dos e o Senado Federal, sob a presidéncia da Mesa
des~e, reunlr-se-ão em sessão conjün~a para:

I - inaugurar a sessão legislaTiva;

II - elaborar o regimenTo in~erno;

III - receber o compromisso do Presiden~e

da República e do Vice-P~esiden~e; e

IV - receber e dei ibera~ sobre o ~eJa~ó

~Io da Comissão RepresenTa~iva, de ~ue TraTa o
a~T190 17.

§ 40. - Na inauguração da sessão le9lsla
~iva comparecerá o Preslden~e da Repúbl ica para a
enTrega da mensagem ao Congresso Nacional, quando
expo~á a siTuação do País e sol iclTará as provi
dénclas que Julgar necessá~ias.

§ 50. - Cada uma das Cãmaras reuní~-se-á

em sessões p~epara~órlas, a pa~~ir de ~o. de feve
~el~o, no p~imel~o ano da 'eglsla~ura, pa~a a pos

se de seus memb~os e eleição das ~especTlvas

Mesas.

§ 60.
dos DepuTados,
fixará a da~a da

- No caso de dissolução da Cóma~a

o Tribunal Superior EleiToral
posse e da escolha da ~esa.

§ 70. - A Câmara dos DepuTados não poderá
se~ dissolvida no primeiro ano da legisla~ura ou
anTes do ~e~celro vo~o de ~esconfiança.



§ 80.
Cons~esso Nacional

-~-

A convocação eXT~ao~dlná~ia do
fa~-se-á:

a) pelo P~esidenTe do Senado rede~al, em
caso de dec~eTação de eSTado de síTio, de esTado
de ale~Ta ov de inTe~venção fede~al;

ambas as
públ ico

b) pelo P~esidenTe da Repúbl ica,
P~esidenTe5 da Cãma~a dos DepUTados e do
rede~al, ou po~ maio~ia dos memb~os de
Casas, em caso de u~sência ou inTe~esse

~elevanTe.

pelos
Senado

§ 90.
eXT~ao~dlná~'a, o
dei ibe~a~á sob~e

convocado.

Na
Cons~esso

a maTé~la

sessão lesislaTiva
Nacional somenTe
paro a qual fo~

ArT. ~7 - Du~anTe o recesso, haverá uma
Comissão Rep~esenTaTlva do Cons~esso Nacional,
composTa po~ seTe Senado~e5 e quaTorze DepUTados,
eleiTOS por suas respecTIvas Cãmaras na penúlTima
reunião da sessão legislaTiva, com aTribuições de
finidas no ~esimenTo.

Parás~afo Único - A Comissão Rep~esenTa

Tiva ap~esenTará relaTó~io de suas aTividades na
aberTura dos Trabalhos lesislaTlvos.

SEÇÃO vrr

Das ComIssões

A~T. ~8. O Cons~esso NacIonal e suas Ca
sas LesislaTlvas Têm comissões permanenTes e
Tempo~á~ias, conSTiTuídos no fo~ma e com as aTri
buições p~evisTas no ~especTivo ~esimenTo ou no
aTo de que ~esulfar a sua c~iação.

§ ~o. - Às
de sua compeTência,

comIssões,
cabe:

em ~azão da maTé~ia

r discuTI~ e voTa~ p~oJeTos de lei que
dispensem, na fo~ma que d'spuse~ o ~esimenTo, a
compeTência do plená~lo, salvo ~ecu~so de um déci
mo dos memb~os da Casa;
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II discu~lr e vo~or proje~os de lei nos
casos de delegação previs~a no § 30. do ar~. 28;

III convocar
pres~ar informações sobre
suas o~ribulções;

Mlnis~ro

assunTos
de ESTado para
Jneren~es às

IV acompanhar, Jun~o ao Poder Execu~i-

vo, os aTos de regulamenTação, providenciando no
senTido da sua compleTa adequação ao ~eXTo legal;

V - receber peTições, reclamações, repre
senTaçÕes ou queixas de qualquer pessoa con~ra

a~os ou omissões das au~oridades ou enTidades pú
blicas;

VI 501 Ici~ar ao Procurador Geral da Re
públ ica que odo~e 05 medidas cabíveis junTo ao Po
der 3udiclório com o obje~ivo de eviTar ou reparar
lesões a direiTos individuais ou coleTIvos, inclu
sive os InTeresses difusos de grupos sociaiS ou
comunidades;

VII fiscal izor os 01'05 do Poder Execu-
~ivo e sol iciTor ao Tribunal de Con~os do União
que proceda, no àmbl~o de suas o~ribuições, o In
ves~lgações sobre a a~ividade ou ma~éria que Indi
car, odo~ando os provldéncias necessárias ao cum
primen~o da lei;

VIII converTer-se, no ~odo ou em parTe,
em comissão de InquériTo, ou reunir-se, paro a
mesmo final Idade, quando ocorrer jden~idade de ma
Téria, com ou~ra comIssão do Congresso Nacional ou
da OUTra Casa LegislaTiva, medianTe dei Iberação da
maioria de dois Terços de seus membros;

IX acompanhar, JunTo ao Poder ExecuTI-
vo, a elaboração da propOSTa orçamenTária, bem
como a sua posTerior execução;

ções,
arTigo

X encaminhar requerimenTOS de
de acordo com o dispos~o no 01 ínea

70. ;

informa
'b' do

XI 501 iciTar o depoimenTo de qualquer-
aUToridade ou cidadão;

nais e
emiTir

XII
seToriais
parecer; e

apreciar planos nacionais, regio
de desenvolVimenTo e sobre eles

XIII opinar sobre OUTros assunTOS sub-
me~idos à sua apreciação.
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§ 20. As comissões de Inqué~l~o, que
gozam dos pode~es de Inves~igação próprios das au
~oridades judiciaiS, além das que se cons~l~uírem

na forma do inciso VIII do parágrafo an~erior, se
rão criadas pela Câmara dos Depu~ados e peJo Sena
do Federal, em conJun~o ou separadamen~e, para a
apuração de fa~o de~erminado e por prazo cer~o,

medianTe requerimenTo de um ~erço de seus membros.

SEÇÃO VII~

00 Processo Leglsla~ívo

ArT. ~9. - O processo legisla~ivo compre
ende a elaboração de:

I - emendas c ~ons~i~ulção;

II leis complemenTares à ConsTITuição;

I~I - leis ordinárias;

IV leiS delegadas;

V - decreTOS legislaTivos;

VI - resoluções.

ArT. 20 - A Cons~iTuição poderá ser emen
dada medIanTe propOSTa:

I de um Terço, no mínimo, dos membros
da Câmara dos DepUTados ou do Senado Federal

II - do PresidenTe da Repúbl ice.

§ 10. Não se~á objeTo de dei iberação a
proposTa de emenda ~endenTe a abol Ir a Federação
ou a RepúbJ ica; os direi~os, J iberdades e garan
Tias indiViduais; e o SUfrágio universal, direTo e
secre~o.

§ 20. A ConSTiTuição não poderá ser emen
dada na vigêncla de esTado de sí~io ou es~ado de
aler~a.

§ 30. A proposTa será discuTida
em sessão conjunTa do Congresso Nacional,
Turnos, considerando-se aprovada quando

e VOTada
em dOIS
obTiver,
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em ambas as voTações, dois Terços
membros de cada uma das Casas.

dos VOTOS dos

mulgada
Senado

§ 40. A emenda à ConsTITuição será pro
pelas Mesas da Câmara dos DepuTados e do
Federal, com o respecTivo número' de ordem.

ArT. 21. As leis complemenTares somenTe
serão aprovadas se obTiverem maioria absoluTa dos
voTOS dos membros das duas Casas do Congresso Na
clonal, observadas as demais disposições para a
TramiTação das leis ordinárias.

ArT. 22. A iniciaTiva de prOjeTOS de e
mendas à ConsTITuição, leis complemenTares e de
I e i s ord I nár I as, i nc I us i ve sobre ma'rér i a
orçamenTária, pelas Assembléias LegislaTivas
eSTaduais,pelos cidadãos e por enTidades da socie
dade civi I far-se-á na forma eSTabelecida em lei
complemenTar.

ArT. 23. A iniciaTiva das leis ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
DepuTados ou do Senado Federal, ao PresidenTe da
República e aos Tribunais Federais com jurisdição
em Todo o TerriTório nacional.

§ 10. Cabe privaTivamenTe ao PresidenTe
da República, ouvido o Primeiro-MinisTro ou por
sua soliciTação, a iniCiaTiva de leis que:

J:
regionais de

disponham sobre planos nacionais ou
desenvolVimenTo econômico e social;

Il criem cargos, funções ou empregos
públ icos ou aumenTem a sua remuneração, ressalva
das as exceções previsTas nesTa ConsTiTuição;

IIl - fixem ou modifiquem os efeTivos das
Forças Armadas,

IV - disponham sobre organização adminis
TraTiva e Judiciária, maTéria TribUTária e

orçamenTária, serviço~ públicos e pessoal da admi
nisTração dos TerriTórios;

V disponham sobre servidores públicos
da União, seu regime Jurídico, provimenTo de car
gos públicos, esTabi I ,dade e aposenTadoria de
funcionários civis, reforma e Transferéncia de mi
I iTares para a inaTividade;
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VI disponhom

orçamenTárias da União.
as proposTas

§ 20. Não serão admiTidas emendas que au
menTem a despesa previsTa;

a) nos projeTOS cuja IniciaTiva seja da
exclusiva compeTênola do PresidenTe da Repúbl ica;
ou

b) nos projeTOS sobre organização dos
serviços adminiSTraTivos da Cãmara dos DepUTados,
do Senado Federa'l e dos Tribunais FederaiS.

ArT. 24. A discussão e VOTação dos proje
TOS de lei de iniciaTiva do PresIdenTe da RepúbJ i
ca e dos Tribunais FederaiS Terão início na Cãmara
dos DepUTados, salvo o disposTo no § 20.

§ 10. Os projeTos de lei de que TraTa
eSTe arTigo, se o solicITar o PresidenTe da Repú
bl ica e a Comara dos DepUTados aprovar, serão a
preciados denTro de quarenTa e cinco dias, a con
Tar do seu recebimenTo ~a Cãmara dos DepUTados, e
de igual prazo no Senado Federal.

§ 20. O PresidenTe da Repúbl ica poderá
sol íciTar, e a Câmara dos DepUTados aprovar, em
caso de urgência, que o prOjeTO seja apreciado em
sessão COnjUnTa do Congresso Nacional denTro do
prazo de quarenTa dias.

§ 30. Na falTa de dei iberação denTro dos
prazos eSTabelecidos nesTe arTigo, o projeTO será

incluído, aUTomaTicamenTe, na ordem do dia, em re
9ime de urgência, nas dez sessões conseCUTivas e
subseqüenTes; se, ao final dessas, não for apre
ciado, considerar-se-á definiTivamenTe rejeiTado.

§ 40. A apreciação das emendas do Senado
Federal, pela Câmara dos DepUTados, far-se-á, nos
casos deSTe arTigo, no prazo de dez dias, findo o
qual, se não Tiver havido dei Iberação, apl icar-se
á o dispOSTO no parágrafO anTerior.

§ 50. 05 prazos
de recesso do Congresso
dissolução da Cãmara dos

não corr~rão

Nacional, ou
DepUTados.

nos períodos
duranTe a

§ 60. Os prazos dispOSTOS nesTe arTigo
não se apl icom aos prOjeTOS de codificação.
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ArT. 25. O projeTo de lei sobre maTérIa
fInanceira, de iniciaTiva da Câmara dos DepuTados
ou do Senado Federal, e as emendas que lhe forem
apresenTadas, serão aprovados por maioria absolUTa
de cada uma das Casas, devendo, sempre que houver
previsão de aumenTO de despesas, conTer a Indica
ção dos recursos correspondenTes.

ArT. 26. O projeTO de lei aprovado por
uma Câmara será.revisTo pela OUTra, em um sá Turno
de discussão e voTação.

§ ~o. Se a Câmara revisora o aprovar, o
projeTo será encaminhado à sanção ou promulgação;
se o emendar, volTará à Casa Iniciadora, para que
aprecie a emenda; se o reJeiTar, será arqUivado.

§ 20. O projeTO de lei que receber, quan
TO ao mériTo, parecer conTrórlo de qualquer das
comissões será Tido como rejeiTado, salvo se um
déCimo dos membros da Casa respeCTiva requerer a
sua apreciação pelo plenário.

ArT. 27. A Câmara
cluída a VOTação envlaró o
sidenTe da Repúbl ica,
sancionará.

na qual
projeTO
que,

Tenha sido con
de lei ao Pre
aquiescendo, o

§ ~o. Se o PresidenTe da RepúblIca julgar
o projeTO, no. Todo ou em parTe, inconSTiTucional
ou conTrário ao inTeresse públ ico, veTá-lo-ó, TO
Tal ou parcialmenTe, no prazo de quinze dias ú
Teis, conTados da daTa do recebimenTo.

§ 20. O veTO parcial somenTe
TexTo inTegraI de arTigo, de parágrafO,
de iTem, de número ou de 01 ínea.

abrangerá
de inciso,

§ 30. Decorrida a quinzena, o silêncIo do
PreSIdenTe da República imporTará sanção.

§ 40. O PreSidenTe da República
comunicará as razões do veTO ao PresidenTe do Se
nado Federal ou da Comissão PermanenTe do Congres
so Nacional, o qual será apreciadõdenTro de Trin
Ta dias, a conTar do seu recebimenTo,
considerando-se aprovado o projeTo que obTiver o
voTo da ma i o r- i a ab.so I UTa dos membros daque I a Co
missão ou de cada uma das Casas do Congresso reu
nidas em sessão conjunTa.

§ 50. EsgOTado, sem dei iberação, o prazo
eSTabelecido no parágrafo anTerior, o veTO será
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colocado na
bl"esTadas as
f i na I.

ordem do dia da sessão
demais pl"oposíções, aTé

ImediaTa, 50

sua. voTação

§ So. Se o lei não foI" pl"omulgada den1'l"o
de qual"enTa e O/TO hOl"as pelo Pl"esidenTe da Repú
bl ica, nos casos do § 30. e do § 40., o Pl"esldenTe
do Senado ~edel"al a pl"omulgal"á, e, se esTe não o
flzel" em igual pl"azo, fa-Io-á o Vice-Pl"esidenTe do
Senado F"edel"al

§ 70.
provação final,
denTe do Senado

Nos casos do arTigo 50., após a a
a lei será promulgada pelo Presi
F"edero I .

No caso do inciso V do al"1'ígo ~O.,

veTado será submeTido apenas ao
apl icando-se, no que couber, o
desTe al"1'lgo.

§ 80.
o projeTO de lei
Senado F"edel"a I ,
dispOSTO no § 40.

AI"T. 28. As leis delegadas sel"ão elabora
das pelo Conselho de Minls1'l"os, devendo a delega
ção ser por eSTe solIciTada ao Congresso Nacional.

§ ~o. Não sel"ão objeTõ de delegação os
aTos da compeTência exclusiva do Congresso Nacio
nal, nem os da compeTência privaTiva da Cámal"a dos
DepUTados ou do Senado F"edel" a I , nem a legislação
sobl"e:

I a organIzação do Poder JudiCIário e
do MrnisTél"lo PúbJ ico, a cal"l"ell"a e a garanTia de
seus membros;

I~ a nacional idade, a Cidadania, e os
direiTOS indiViduais, pol íTicos e eleiTol"ais;

III - o orçamenTO; e

'IV - maTél"ia
complemenTaI".

resel"vada à lei

§ 20. A delegação ao Conselho de Mlnrs
Tl"oS Tel"6 a forma de resolução do-Congl"esso Nacio
nal, que especifical"á seu conTeúdo e os Tel"mos do
seu exel"cício. Se a resolução deTel"minal" a apl"e
ciação do projeTo pelo Congl"esso'Nacional, esTe a
fal"á em VOTação única, vedada qualquel" emenda.

§ 30. A delegação inTel"na a qualquel"
Comissão sel"á I"egulada pelo l"egimenTo inTel"no do
Congl"esso Nacional, que dispol"á sobl"e a TramiTação
do prOJeTo.
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A~T. 29. Os dec~eTos legislaTivos
luçóes Têm a sua TramiTação e promulgação
das nos ~egimenTos do Cong~esso Nacional e
Casas ~eglslaTivas.

SEÇÃO IX

Do O~çamenTo

e ~eso

regula
de suas

ArT. 3D. O orçamenTo anual se~ó ap~ovado

por lei e compreenderó exclusivamenTe a fixação da
despesa e a previsão da ~eceiTa, bem como os I imi
Tes para emissão de moeda e TíTulos da dívida pú
bl ica ressalvado o dispOSTO no §10. desTe a~Tlgo.

ainda:
§ 10. A lei orçamenTória pode incluir

receiTas das au
misTa, emp~esas

são especificadas

a) aUTo~lzação para aberTura de c~édiTOS

suplemenTares e para conTraTação de operações de
c~édiTo, inclUSIve po~ anTeCipação de receiTa; e

b) normas sobre a aplicação dos saldos
orçamenTórlos e financeiros verlfícóvels ao final
do exe~cício;

§ 20. O orçamenTo anual compreenderó o
brigaToriamenTe as despesas, inclusive subsídios
e receiTas relaTivas a Todos os Poderes, bem como
a Todos os órgãos, enTidades e fundos inTegranTes
da adminisTração púbJ ica federal.

§ 30. As despesas e as
Tarqulas, sociedades de economia
públ icas e fundações públ icas
sob a forma de dOTações globaiS.

das por
cional,

§ 40. As despesas deverão se~ discrlmlna
ESTado, ressalvadas aquelas de caróTe~ na
definidas em lei complemenTar.

§ 50. ExceTuadas as operações da dívida
públ ica, as despesas relaTivas à amorTização e ao
pagamenTo dos serviços da dívida decorrenTes de

operações de crédiTo conTraTadas, bem como os In
vesTimenTos, cuja execução ulT~apasse um exercício
financeiro, deverão obedecer a orçamenTos
Trienais.
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Ar~. 31. A lei federal disporá sobre o
exercícIo financeiro, a elaboração e organização
dos orçamen~os anuais e ~rienais, os I imi~es para
con~ra~ação de operações de crédl~o, a emissão e o
resga~e de ~í~ulos da dívida pública.

Parágrafo Único

o) o ~ronsposjção,

legal, de recursos de uma
para ou~ra;

t vedada:

sem prévia au~orjzação

do~aç90 orçamen~ária

b) a concessão de crédl~os i I imi~ados;

c) a aber~ura de crédj~o especial ou su
plemen~ar sem prévia aU~orlzação legisla~jva e sem
a indicação da fon~e dos recursos corresponden~es;

d) a realização de despesas que excedam
os crédl~os orçamen~ários ou adicionais; e

e) o
gisla~ivo, de
orçamen~ár"ia.

início, sem au~oriza9ão do
proje~os não previs~os na

Poder Le
proposTa

Ar~.· 32. Os crédi~os espeCiais e
eXTraordinários não poderão Ter" vigência além do
exercício em que forem aUTorIzados, solvo se o aTo
de aUTorização for promulgado nos úlTimos quaTro
meses daquele exercíCIO, caso em que, reaberTos
nos I imiTes dos seus saldos, poderão viger aTé o
~érmlno do exercício financeiro subseqüenTe.

§ -10. A aberTura de
exTraordinário somenTe será admiTida para
despesas imprevisíveis e urgenTes, como as
renTes de guerra ou de calamidade pública.

crédiTO
aTender
decor-

§ 20. - As operações de cr"édiTo para an
Tecipação da receiTa auTorizada no orçamenTo anual
não excederão o-quarTo parTe do receITo ToTal es
Timada para o exercício financeiro e, a~é TrinTa
dias depois do encerramenTO des~e, serão obrlgaTo
riamen~e liquidadas.

Ar~. 33. t vedada a vinculação do produTo
da arrecadação de qualquer TribuTo a órgãos, enTI
dades, fundos ou programas, ressalvado o díspos~o

em lei complemenTar e demais casos previsTos ne~Ta

ConsTITuição.

ArT. 34.
orçamen~os anual

Os prOJeTos de lei relaTivos aos
e Trienal serão enviados pelo
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P~esiden~e

pa~a vo~ação

meses an~es

seguín~e.

da República
conjun~a das

do início

ao Cong~esso Nacional,
duas Casas, a~é qua~~o

do exe~cício flnancei~o

§ ~o. O~ganiza~-se-á Comissão Mis~a de
Senado~es e Depu~ados pa~a examina~ o p~oje~o de
leí 0~çamen~6~ia e sob~e ele emi~i~ pa~ece~.

§ 20. Somen~e na Comissão Mls~a pode~ão

se~ 0fe~ecidas emendas.

§ 30. Apenas se~6 obje~o de dei Ibe~ação

emenda visando à c~iação ou elevação de despesas
de inves~imen~os, desde que seja ap~esen~ada, como
fon~e de ~ecu~sos, a anulação de despesas de mesma
na~u~eza, vedado, em qualque~ hlp6~ese, o aumen~o

da despesa global.

§ 40. O p~onunciamen~o d~ Comissão sob~e

as emendas se~á conclusivo e final, salvo se um
décimo dos memb~os da Cãma~a dos Depu~ados ou do
Senado Fede~al ~eque~e~em a vo~ação em plen6~io de
emenda ap~ovada ou ~ejei~ada na Comissão.

§ 50. Apl icam-se ao p~ojeTo de lei
0~çamenT6~ia, no que não conT~a~iem o dispOSTO
neSTa Seção, as demaiS no~mas ~~Ia~ivas ao p~oces

so legisla~ivo.

§ 60. O P~esidenTe da Repúbl Ica pode~6

envia~ mensagem ao Cong~esso

a modificação do p~oje~o de
quan~o não es~ive~ conclulda
cUJa al~e~ação é p~oposTa.

SEÇÃO X

Nacional pa~a p~opo~

lei 0~çamen~6~ia, en
a vo~ação da pa~~e

Da Fiscal ização Flnancei~a e O~çamenTá~;a

A~T. 35. A fiscal ização financei~a e
o~çamen~ó~ia da. União se~ó exe~cida pelo Congresso
Nacional median~e conT~ole eXTe~no e pelos Gis~e

mas de conT~ole in~e~no do Pode~ Execu~ivo insTi
~uídos por lei.

A~T. 36. - O T~Jbunal de ConTas-da União,
6~gão auxl J la~ do Pode~ LegislaTivo, exerce~ó, me
dianTe con~~ole exTerno:
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I - a ap~eciação das conTas do Gove~no da
União;

II - o julgamenTo das conTas dos adminis
t~ado~e5 e demais responsáveis por bens e valo~es

públ icos da administração direta e indi~eta;

III a ~eal ização de fiscal ização, In-
vestigações, inspeções e audito~ias o~çamentá~ía,

financei~a, ope~acionol Q pat~imonlal dos ó~gõos e
entidades do admlniT~ação dl~eta ou indl~eTa dos
Pode~es Legislativo, Executivo e ~udiciá~io, in
clusive autarquias, emp~esas públ icas, sociedade
de economia mista e fundações públicas; e

IV - a ap~eciação,

da legal idade das concessões
do~ios, ~efo~mas e pensões,
~ias poste~io~es.

po~a fins de
iniciais de
~essalvadas

registro,
aposenTa
05 melho-

Pa~ág~ofo Único
pode~á o~denar a execução ou
que se refe~e o inciso IV,
gresso Nacional.

o Primeiro-MinisTro
regisT~o dos atos a
od referendum do Con-

ArT. 37. - O TrIbunal de Contas, de ofí
cio ou por deTerminação de qualquer das Casas do
Congresso Nacional, de suas comissões ou po~ solI
citação do Minl6Té~lo Públ ico, verificada a i lega
I Idade de qualquer despesa, deverá:

I - p~oteger o ativo pat~imoniaJ do ó~gão

ou entidade;.
II ~stabelece~ p~azo pare que o órgão

ou entidade adoTe as p~ovidências necessárias para
o exato cump~imento do lei;

II! - susta~, se não atendido,
do ato impugnado, comunicando a decisão
dos Deputados e ao Senado Federal j

o execução
à Câmara

IV - apl icar aos ~esponsóveis as sanções
previSTas em leI; e

V - rep~esenTa~, conforme o caso, o Cámo
~o dos DepUTados, 00 Senado Federal, aos Poderes
Executivo ou 3udlclórJo, sobre as i~reguloridades

ou abuso apurados.

Art. 38. - O T~ibunal de Contas da União,
com sede no Distrito Federal e quad~o p~6p~io de
pessoal, tem Ju~jsdlçõo em todo o País e definirá
as normas para o exe~cícío de suas atribuições.
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- O Tl"ibunal
do arTigo
ol"ganização

exerce, no que couber
115 (consT J TU i ção

será definida em lei.

§ 20. - Os seus MinIsTros sel"âo nomeados
pelo PresidenTe da Repúbl ica, depois de aprovada a
escolha pelo Senddo Fedel"al denTl"e bl"osi leiros,
malol"es de 35 anos, de idoneidade moral e noT61"ios
conhecimenTos jUl"ídicos, econõmicos, flnanceil"os
ou de adminisTl"açâo públ ica, e Tel"âo as mesmas ga
ranTias, pl"erl"ogaTivas, vencimenTos e impedimenTos
dos MinisTl"os do Tribunal Fedel"aJ de Recursos.

ArT. 39. - O Tl"lbunal de ConTas dal"ó pa
receI" pl"évlo em sessenTa dias sob~e os conTos que
o Primeil"o-MinisTl"o devel"ó encaminhaI" anualmenTe,
aTé 31 de mal"ço do exel"cíc/o subseqUenTe.

Parógl"afo Único - Não sendo observado o
prazo a que se I"efere esTe al"Tigo, o Tl"ibunaJ de
ConTas dal"ó c i énc i a ao Congl"esso Nac i ona I,.
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