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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITúINTE
I

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

..
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO . EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-0-0-000-00-00~

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO
SISTEMA DE GOVERNO
-------------------------------
REF.: 4-1-0-000-00-00-*
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
-------------------------------
REF.: 4-1-1-000-00-00-*
SEÇÃO I
DO CONGRESSO NACIONAL

--~----------------------------

R~.: 4-1-1-055-00-00-* REF.: O~q-~O-OO~ EMENDA: 2P01600-6
Art. 55. O Poder Le- Art. 51f. IDÊNTICO ADYLSON MOTTA PDS

gisla"tivo é eltercido pelo Con- ------------------------------- Inclua-se c:omo seção I, passando a a'tual para seção IX e
gresso NQcional, que se c:ompõe J dando-se novo número QS demais, dispositivo <art. 55> c:om a
da câmara dos Deputados e do seguinte redação:
Senado Federal. "Art. 55 _ As eleições para as casas Legislativas brasi-
------ ------------------------ leiras obedecerão Q :forma distrital mista, sendo que metade

dos parlamentares serão eleitos pelo sistema majoritário e me-
tade pelo sistema proporcional, cabendo Q lei de:finir os cri-
térios de :fixação dos distritos eleitorais. tI

Em c:onsequência, deverá ser adotada a redação que se segue
para o art. 56:

"Art. 56 _ A câmara dos Deputados c:ompõe-se de represen-
tantes do povo, eleitos em cada Estado e Território e no Dis-
trito Federal, através do sistema previsto no "caput" do art.
55 desta Constituição."
--------------------------------------------------------------
EMENDA: 2P01634-1
BOCAVUVACUNHA PDT
EMENDA ADITIVA

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 55, Titulo IV, capitulo I do
Poder Legislativo, seção I

Acrescente-se ao :final do art. 55:
Art. 55 _ •••As eleições de Senadores e Deputados Federais

realizar-se-~ c:onjuntamente c:om a de Presidente da República •
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-1-056-00-00-* REF.: 055-00-00~ EMENDA: 2P00135-1
Art. 56. A câmara dos Art. 5S. IDÊNTICO ANTÔNIO SALIM CURIATI PDS

I'
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PHDB
redação do art. S6 do projeto de consti-

Deputados compõe-se de repre-·-------------------------------
serrtarrtes do povo, eleitos em
cada Estado e Território e no
Distrito Federal, através do
sistema proporcional.

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo Emendado: art. 56, § 2!1
Art. 56 do Projeto de COnstituição <A> passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 56 _ A câmara Federal compõe-se de 225 representan

tes do povo, eleitos, dentre cidadf.íos maiores de vinte e um
anos e no exercicio <!os direitos políticos, pleo voto direto,
secreto e proporcional. em cada Estado. Território e no Dis
trito Federal. na :forma que a lei estabelecer.

§ 1! " ..
.. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ..

§ 2!1 _ O número de Deputados por Estado. Distrito Federal
ou Território será estabelecido pela Justiça Eleitoral, segun
do critério diretamente proporcional à população. na proporção
de um representante para cada SOO mil habitantes, com os ajus
tes necessários à aproximação devida, de :forma a que nenhum
Estado tenha menos de I.f representantes.

§ 3!1 Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território
elegerá 3-neputados.n

EMENDA: 2P00359-1
ARNALDO MARTINS PHDB

Altere-se a redaçf.ío para:
Art. S6. A câmara dos Deputados compõe-se de representan

tes do povo, eleitos em cada Estado, Território e no Distrito
Federal, através do sistema eleitoral de:finido em lei
complementar.

§ 12 " ..
§ 2~ " ..
§ 3~ lO ..

EMENDA: 2POOSS2-9
ORLANDO BEZERRA PFL

Emenda Modi:ficativa
Dispositivo Emendado: Artigo 56
Dê-se ao artigo S6 do Qnteprojeto de texto constitucional

:l seguinte red:ação: I

"Art. 56 _ A CSmar:a dos Deputados compõe-se de represen
tantes do povo eleitos pelo vo1:o igual, direto e secreto em
CQd:a Estado, Território e no Distrito Federal. atrQvés do sis
tema do voto distritQl misto.'"

EMENDA: 2P00'7S0-5
OSVALDO MACEDO

Substutiva-se a
tuiçf.ío pela seguinte:

"A câmara dos Deputados compõe-se de a1:é quatrocentos e

I
.j::>.
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ASSEHBi..tIA NACIONAL CONSTITUJ:NTE

SECRi. 'MIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUJ:ÇÃO

REF.: 4-1-1-0S6-00-00~ <COnt.>

DlENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

oitenta e sete representantes do povo, eleitos, dentre cida
dãos maiores de 10 anos e no exercicio dos direitos politicos,
por voto direto e seeze'te , em cada Estado, Território e no
Distrito Federal.

§ 12 _ A eleição de dois terços <2/3> da representação de
cada Estado, Território e do Distri"to Federal será :feita pelo
sistema do vo"to distrital e um terço <1/3> pelo sistema do
vo"to proporcional, nas condições estabelecidas em lei."

EMENDA: 2P00931-0
JOSÉ RICHA PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao "caput' do artigo 56 a seguinte redação:
"Art. S6. A câmara dos Deputados compõe-se de representan

tes do povo, eleitos em cada Estado e Território e no Distrito
Federal, através desistema eleitoral de:finido em lei.'

EMENDA: 2P00951-4 I I
FAUSTO FERNANDES PHDB Ul

Imprima-se ao art: 56 do Projeto de constituição Q redQÇão I
in:fra:

"Art: 56. A câmara dos Deputados compãc-se de representan
tes do povo, eleitos em cada Estado e Território e no Distrito
Federal, através do sistema majoritário."

EMENDA: 2P00952-2
FAUSTO FERNANDES PHDB

Imprima-se ao art. 56 do Proje"to de constituição a seguin
te redação:

"Art:: 56. A câmara dos Deputados compõe-sede representan
tes do povo, eleitos em cada Estado e Territórios e no Distri
to Federal; através de sistema eleitoral mis"to, majoritário e
proporcional, con:forme disposto em lei."

ElIENDA: 2P01113-6
GUILHERME PALMEIRA PFL

Substitua-se o art. 56 pelo seguinte:
Art. 56 _ A câmara dos Deputados compõe-se de represen't:;tcs

do povo, eleitos em cada Estado e Território e no Distri"to Fe
deral, através do sistema de:finido em lei complementar.

EMENDA: 2P01377-5
GERALDO ALCIDfIN PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dispositivo emendado: art. 56
Dê-se ao art. 56, do Projeto de COnstituição, da comissão

de sistematização, a seguinte redação:



ASSEMBLÉIA HACIOHl\L CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Q-1-1-0S6-00-00-* <Cont.>

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Art. A câmara Federal compõe-se de até quinhentos e qua
renta representantes do povo, eleitos dentre cidadãos maiores
de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos. elII cada
Estado, Território e no Distrito Federal.

§ 1~ cada legislatura 'terá a duração de quatro anos. salvo
dissoluç!;io da câmara Federal, hipótese em que, com Q posse dos
Deputados após as eleições extraordinárias. será iniciado um
novo período quadrienal.

§- ~ O nÚlt\ero de Deput;ados, por Estado ou pelo Distri'to
Federal, será estabelecido pela JUstiça Eleitoral, proporcio
nalmente Q população, com os Qjustes necessários para que ne
nhum Estado ou o Distrito Federal tenhQ menos de oito ou mais
de setenta e cinco Deputados.

EMENDA: 2P01600-6
ADYLSON HOTTA PDS

Inclua-se como seção I. passando a a'tual para seção 11 e
dando-se novo nÚlt\ero QS demais. dispositivo <art. 55> com a I
seguinte redação: 0'1

"Art. 55 _ As eleições p~ as casas Legislativas brasi- I
leiras obedecerão lA :forma distrital mista, sendo que metade
dos parl:amentares serão eleitos pelo sis'ten\Q majoritário e me-
'tOOe pelo sistema proporcional, cabendo Q lei de:finir os cri-
térios de :fixação dos distritos eleitorais."

ElII consequência, deverá ser adotada a redação que se segue
para o art. 56:

"Ar't. 56 _ A câmara dos Deputados compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos elII cada Estado e Território e no Dis
trito Federal, através do sistema previsto no "caput" do art.
55 desta constituição."

EMENDA: 2P01000-9
Luís EDUARDO PFL

EMENDA MODIFICATIVA
Dar ao art. 56 e seu § 2 Q seguinte redação:
Art. 56 _ A CSmarQ dos Deputados compõe-se de Q'té quinhen

'tos e cinquenta representantes do povo, eleitos elII cada Estado
e Território e no Distrito Federal, através do sis'ten\Q
proporcional.

§ 2 _ O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito
Federal. será estabelecido pela Justiça Eleitoral. no ano an
terior :às eleições. proporcionalmente Q populaÇão. com os Q

justes necessários para que nenhum Es'tOOo ou o Distrito Fede
ral tenha menos de oi'to ou mais de oitenta Deputados.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRET1lRIA GERAL DA HESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-1-056-01-00~ 'REF.: 055-01-00~

§ 1~ cada legisla~9 § 1~ IDÊNTICO

terá a duração de quatro anos, -------------------------------
salvo dissolução da câmara dos
Deputados, hipótese em que, com
a posse dos Deputados após as
eleições extraordirmrias, será
iniciado novo período
quadrienal.

REF.: 4-1-1-056-0Z-00~ IREF.: 055-02-00~

§ ~ O número de Depu- § ~ IDÊNTICO
tados, por Estado ou pelo Dis- -------------------------------
trito Federal, será estabeJ.eci
do pela Justiça Eleitoral, pro
porcionalmente à população, com
os ajustes necessários para que
nenhU1ll Estado ou o Distrito Fe
deral tenha menos de oito ou
mais de sessenta Deputados.

EHEHDA: 2P009lf'Z-5
GILSON MACHADO PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
Substituam-se. no Título IV, Capítulo I, seção I, no art.

56 § 1~ e na art. 57 § 12 e zs, as palavras "Quatro" e "oito"
pela palavra "cinco".

EMENDA: 2P00075-4
CUNHA BUENO PDS

Dê-se a seguinte redação ao § Z2do ar't. S6:
"Art. SS _ O número de Deputados por Estado ou Distrito

Federal será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcio
nalmente à população, com os ajustes necessários par:a que ne
nhU1ll Estado ou Distrito Feder",l tenha menos de oito
Deputados."

EHENDA: 2P00298-6
RICARDO IZAR PFL
TÍTULO IV CAPÍTULO I SEÇÃo I
<Artigo 56, § ZlD
Dê-se ao parágra:Eo zs do artigo 56, :a seguinte redação:
"Art. 56 - § ~ - O número de Deputados, por Estado ou pelo
Distrito Federal, será estabelecido pel:a Justiç;a Eleitor:al,
proporcionalmente à popul~o, com os :ajustes necessários par:a
que nenhum Estado ou o Distrito Feder:al tenha de oito ou mais
de setenta Deputados".

EMENDA: ZP00553-S
DIRCE TUTU QUADROS PTB

EMENDA SUBSTITUTIVA DO § ~ DO ARTIGO S6.
Dê-se ao § 2~ do Art. S6 :a seguinte redação:
a.r't. 56 - " " ..
§ 2~ - O número de Deputados, por Estado ou pelo Distrito

Federal, será estabelecido pela Justiça Eleitoral, proporcial
mente ao no de eleitores de cad:a unidade da :Eederação•• apura
do medi.mte reClildastramento elieitoral. a ser proll\Ovido antes
da realizações de cada aleição.

EHEHDA: 2P00670-1
VICTOR FONTANA PFL

Emenda modi:Eicativa aditiva
Dê-se ao § 22 do art. S6. a seguinte redação:

I
......:I

I



ASSE~::!·.J.ÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA lESA

TÍTULO IV - DA ORGAH1ZAçKO DOS PODEImS E DO SISTEMA DE GOVE:RNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-1-0S6-0Z-00-~ (Con~.)

EMENDAS DO CENTRio EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

"Ar"t. 56 _ . ,. ,. ,.•••. ,. •• ,. ,.•. ,. ••••••.•••••.•••••••••••••••••
§ 20. _ A CSmara dos Depu'tados compõe-se de até qe1 repre

sen~an~s do povo, cabendo :ia Justiç:a Elei~ral es1:':meleccr
proporciomllmen~ á população, o número de Depu'tados, por Es
tado ou pelo Distri~ Federal, com os ajus~es necesslirios para
que nenhUl\l Es'tado ou o Distrit'o Federal ~nha l\Ienos de e ou
mais de 60 Depu~ados.

EMENDA: 2P00944-1
HÉLIO DUQUE PHDB

SUbsti'tua-se o § Z2 do Artigo S6 pelo seguin~ 1:ex'to:
Art. S6
§ Z2 - A CSmara dos Dpu'tados compõe-se de até 541 repre

sen~~es do povo. e a represen~ação por Es~ado ou pelo Dis
trito Federal é es'babelec:ida prporciowalmen'te :ia populaç50 de
:fornt:\ a que nenhuma dessas unidades ~enha menos de 8 ou llI:lis
de 80 Deputados Federais.

EHENDA: 2P00941-6
AIRTON SANDOVAL PHDB

O § do Artigo S6 passa a ter a segui.n~ redQÇão:
Ar~. 56
§ 22 _ O número de Deputados por Estado ou pelo Distrito

Federal, será es'bablecido pela Justiç:a Elei-toralproporcional
men'te :a POPulação. com os ajustes necessários para que nenhUl\l
Estado tenha menos de oito. ou mais de noven'ta Deputados.

EHENDA: 2P01863-1
ULYSSES GUIMARÃES PHDB

Emenda Hodi:fic:ativ:a
Dê-se QO § Z2 do art. 56 do Proje~ de Consti1:uiç50 (A). a

seguinte redaçQo:
"§ 22 O número de Deputados, por Es'tado ou pelo Distri'to

Federal será es'tabelecido pela Jus~iç:a Elei~oral. no ano an'te
rior ao das eleições. proporcionalmente Q população. :fixando
se o número ~o1:al em quinhen'tos e quaren'ta, e procedendo-se
aos ajustes necesslirios para que nenhUll\ Estado ou o Distrito
Federal ~nham menos de oito ou mais de oitenta Deputados."

I
00

I

REF.: 4-1-1-0S6-03-00-~ IREI'".: OSS-03-00-~

§ 32 Exc:e1:\lado o de § sa IDÊN'I'J:CO

Fernando de Noronha, ~a Ter- -------------------------------
ri~ório elegerá quatro
Deputados.

EMENDA: 2P017S3-3
EDISON LOBÃO PFL

Dê-se ao § 3!! do artigo S6 a. seguinte red~:
"§ 32 O Território de Fernando de Noronha terá UlI\ Deputa-

do ~ os demais 1:erritórios elegerão. cada UlI\, qu:;\'tro
deputados".



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUItn'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: lf-1-1-057-00-00-'Af IREF.: 056-00-00-'Af
Art. 57. O Senado Fe- Ar1:. 56. IDÊNTICO

deral compõe-se de representan- -------------------------------
1:es dos Estados e do Distrito
Federal. eleitos segundo o
princípio majoritário.

REF.: lf-1-1-057-01-00-* IREF.: 056-01-00-*
§ 1~ cada Estado e o § 12 IDÊNTICO

Distrito Federal elegerão três ------------------------------
Senadores. com mandato de oito
anos.

REF.: lf-1-1-057-0Z-00-'Af IREF.: 056-0Z-00-'Af
§ Zg A representação § Z2 IDÊNTICO

de cada Estado e do Distrito ------------------------------
Federal será renovada de quatro
em quatro anos. alternadamente.
por WI\ e dois terços.

REF.: lf-1-1-057-03-00-* IREF.: 056-03-00-*
§ 32 cada Senador será § 32 IDÊNTICO

eleito com dois suplentes. -------------------------------

REF.: lf-1-1-999-00-00-*

EMENDA: 2P009lfZ-5
GILSON MACHADO PFL

EHENDA SUBSTITUTIVA
SUbsti'tw;un-se. no Ti'tulo IV. e.-pi'tulo I. Seção I. no ar1:.

56 § 12 e na ar1:. 57 § 12 e Z2. as palavras "Quatro" e "oito"
pela palavra "Cinco".

----~---------------------------------------------------------
EMENDA: 2P0167lf-0
DÉLIO BRAZ PHDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Ar't. 57. §§ 1 e Z.
Dê-se. :aos par~gra:fos 'I e 2 do art. 57. a seguinte

redação:
"§ 1 cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco Sena

dores. com mandato de oito anos.
§. Z A represen1:~o de cada Estado e do Distrito Federal

será renovada de quatro em quatro anos. :ollternadamente. por
dois e 'três quintos."

EMENDA: 2P0136'1-9
EDMILSON VALENTIM PC DO B

EMENDA ADITIVA
Projeto de Constituição <A> reimpressão

I
\O

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE COVEmlO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-1-999-00-00~ (Cont.)

EMENDAS DO CENl'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Dispositivo Elncndado: Titulo IV. capitulo I. seçãoI
Inclua-se no cap. I. Seção I. do Ti'tulo IV. o seguin~

:artigo:
Art. "O operariQdO e o campesil\Q.to 1:rabalMdor serEío re

presen'tadõs l\Q. câmara dos Deputados por uma bancada
apartidária. eleita por voto secreto e universal, à base de 1
(um) operário e 1 (um) camponês por cada Estado e pelo Distir
to Federal. con:formc a lei dispuser.

§ 1~ As entidades sindicais. urbanas e ruI:':olis. :i.ndiC:lrEío
ao eleitorado 5 (cinco) candidatos. escolhidos em Assell\bléi:ols
gerais ou congressos dessas entidades, em C:olda. Estado ou Dis
trito Federal.

§,zg O nome lllais votQdo dos operários e CQlI\poneses l\Q.S
eleições para a c;âmQra dos Deputados em cada Estado e no Dis
trito Federal. será eleito p:ara constituir :ol bancad:ol
::lpartidária. os suplentes obederão a ordell\ decrescente de
votação.

§ 3g Os candidatos escohidos pelas entidQdes sindic:;ais
serão por estas registrados l\Q. Justiça Eleitoral.

I
~o
I



ASSE11BLÉrA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA -

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-2-000-00-00-*
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO
NACIONAL
-------------------------------
REF.: 4-1-2-058-00-00-* REF.: 057-00-00-* EHENDA: 2P01249-3

Art. 58. cabe ao Con- Art. 57. IDÊNTICO ViTOR BUAIZ PT
gresso Nacional, com a sanção ------------------------------- Acrescente-se o seguinte Qr'tigo ao Projeto de Constituição
do Presidente da República. da Comissão de Sistematização. que paSSQ a ter o n\Ín\erO S6 e
dispor sobre todas as matérias renumerando o Qr'tigo S8 e os demais:
de competência da união, res- "Art. 58 _ O Congresso Nacional exen:e :funções legislati-
salvadas as especi:ficadas nos VQs. resolutóri;as e :fiscalizadoras".
artigos 59, 64 e 65. e espe- --------------------------------------------------------------
cialmente sobre:
-------------------------------
REF.: 4-1-2-058-00-01-* REF.: 057-00-01-*

I - sistema I - IDÊNTICO
tributário, arrecadação e dis- -------------------------------
tribuiç;.ío de rendas;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-056-00-02-* REF.: 057-00-0Z-*

II - plano plurianual. II - IDÊNTICO
diretrizes orçamentárias. orça- -------------------------------
mento anual, operações de c;ré-
di'to, divida pública e emissões
de curso :forçado;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-056-00-03-* REF.: 057-00-03-*

III - :fixaç;.ío e modi- III - IDÊNTICO
:ficaç;.ío do e:fetivo das Forças -------------------------------
Armadas;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-058-00-04-* REF.: 057-00-04-*

IV - planos e progrQ- IV - IDÊNTICO
mas nacionais, regionais e se- -------------------------------
toriais de desenvolvimento;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-056-00-05-* REF.: 057-00-05-*

V - limites do terri- V - 'IDÊNTICO

I........
I



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITtiINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

lj'ROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRXO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

iório nacional. espaço Qéxeo e -------------------------------
=rítimo e bens do domínio da
unioo;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-058-00-06~ REF.: 057-00-06-*

VI - 'transferência VI - IDÊNTICO
'temporária da sede do Governo -------------------------------
Fedaal;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-0S8-00-07~ REF.: 057-00-07-*

VII - conc:esslão de 0.- 'lU - IDÊKTlc()
nistia; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-2-058-00-0O-~ REF.: 057-00-00-*

VIII - orgãlni~ ãId- VIU - IDÊNTlc()
ministrati'll'a. judici~ia. do -------------------------------
Hinist.:.rio Público e da De:fen-
soria Foolica da união e dos
Territtlrios e organização
judic.::t.ária. do Ministério Pú-
blico e da De:fensoriãl PUblica
do Distrito Federal;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-058-00-09-* EMENDA: 2P01559-0

IX - critérios para GIDEL DJUrrAS PHDB
classificação de dOCUlllentos e supriltlãl-se o inciso IX do o.rt. 50. e
in:Eorma<;:ões o:ficiais sigilosos Acrescente-se ao o.rt. 95. que 'tra't:a da competência do Pre-
e pr~os para a sua desclassi- siden'te da República. inciso com a seguinte redac;:Qo:
:ficação; "Estabelecer critérios po.ra classi:ficac;:Qo de dOC'Ulllentos e
------------------------------- in:formãlÇÕes o:iciais sigilosos e prazos para a SUãI desclassi-

:ficação. oU'll'ido o COnselho de De:fesa Nacional."
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-2-050-00-10-* REF.: 057-00-09-* EMENDA: 2P01521-Z
X - criação. 'trans:for- IX - IDÊNTICO RAIMUNDO LIRA PHDB

mação e extinção de cargos. em- ------------------------------- Art. 50. item X
pregos e :funções públicas = Acrescente-se ao :final do item X do art. se do Projeto de
------------------------------- COnsti'tuiç:ã.o a eltpressão : "e :fixação da respectiVQ

remuneração" • .
--------------------------------------------------------------

REF.: ~-1-2-0SO-00-11-* REF.: 057-00-10-~

XI - criação. estrutu- X - IDÊNTICO

I.....
N

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE .
SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO ttNTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ração e atribuições dos Minis- -------------------------------
térios e órgãos da administra-
ção pública;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-056-00-12-* REF.: 057-00-11~ EMENDA: ZP0166S-5

XII - sistema nacional XI - telecomunicação; RITA FURTADO PFL
de radiodi:fusão, telecomunica- ------------------------------- EMENDA SUBSTITUTIVA
ção e comunicação de massa; Dispositivo emendado: Art. 56. inciso XII.
------------------------------- Dê-se ao inciso XII, ao artigo se do Projeto de COnstitui-

ção dQ comissão de Sistematização. Q seguinte redaç5o:
Art. se .. " " " " ." " ." " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " .
XII _ siitema nacional de telecomunicações.

--------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-Z-056-00-13~ REF.: 057-00-12-*

XIII - matéria :finan- XII - IDÊNTICO
ceira. cambial e monetária, -------------------------------
instituições :financeiras e suas
operações;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-056-00-14-* REF.: 057-00-13-*

XIV - normas gerais de XIII - IDÊNTICO
direito :financeiro;

-----------------------~--------------------------------------
REF.: 4-1-Z-056-00-15-* REF.: 057-00-14-*

XV - captação e garan- XIV - IDÊNTICO
tia da poupança popular; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-2-056-00-16-* REF.: 057-00-15~

XVI - moeda, seus li- XV - IDÊNTICO
mites de emissão, e montante da -------------------------------

, divida mobiliária :federal.
-------------------------------
REF.: 4-1-Z-059-00-00-* REF.: 058-00-00-*

Art. 59. É: da compe- Art. se. IDÊNTICO

~:~:a~clusiva do COngresso -------------------------------
-------------------------------

I

: REF.: 4-1-Z-059-00-01-* REF.: 05e-00-01~ EMENDA: ZPOOOQO-1
I - aprovar ou não I - aprovar. ou não. trata- ALOYSIO CHAVES PFL

tratados. convenções e acordos dos e :;\COrdos internacionais ou Dê-se ao inicio I do :õlr't. 59 do Projeto de Constituição,

I.....
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inter~cionais celebrados pelo atos que acarretem encargos ou
Presidente da República ou atos compromissos grQVOSOs QO patri
que QCarretem encargos ou com- lIIÔnio nacional;
promissos gravosos ao patrilllÔ- -------------------------------
nio nacional;

REF.: q-1-2-0S9-00-02-~ REF.: 050-00-02-.
II - autorizar o Pre- 11 - autorizar o Presidente

sidente da República a declarar da República Q declarar guerra,
guerra, a celebrar Q paz, Q a celebrar Q paz, a permitir
permitir que :forças estrangei- que :forças estrangeiras transi
ras trõlnsitem pelo território tem pelo território nacional ou
nacional ou nele permaneçam nele permaneçam temporariamen
temporariamente, ressalvados os te, ressalvados os casos pre
casos previstos em lei comple- vistos em lei;

men1:ar; -------------------------------

aprovado pela COmissãode Sistematização, a seguinte redação:
I _ aprovar ou não tra"t:ldos e acordos internacionais cele

brados pelo Presidenteda República ou atos que ~1:ClII encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

EHENDA: 2P0003q-8
ROBERTO CAMPOS PDS

DISPOSITIVOEHENDADO: i1:Clll I do ar:1:. 59.
Dê-se Q seguinte redação:
Art. S9
I _ Resolver de:finitivamente sobre os trQbalhos, conven

ções e atos internacionais celebrados pelo Presidente da
República •

EHENDA: 2P016QQ-a
ELIÉZER MOREIRA PFL

Emenda aditiva.
Incluir no art. 59 incisos do seguinte 'teor:
I _ aprovar, em sessão unicameral, o DOme do Primeiro Hi

nistro na hipótese deste não ser parlamentar;
11 _ aprovar, por requerimento de um terço de seus mem

bros, em sessão unicameral, moção de censura ao Primeiro
Ministro.

EMENDA: ZP00366-Q
ANNIBAL BARCELLOS PFL
Dê-se ao Inciso II do l:lrt. 59 do Projeto de constituição <A>.
a seguinte redação:
Art. 59 _ É: da competência exclusiva do COngresso Nacional:
I .
II : autorizar o Presidente da República a declarar a guerra.
a celebrar a paz. a permitir, em termpo de guerra, que :forças
estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele perma
neçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei
complementar; I

EHENDA: 2P0116Z-Q
EDUARDO MOREIRA PHDB

Dê-se ao inciso tI do Art. 59 do Projeto de constituição
<A). a seguinte redação:

Art. S9 _ É da competência exclusiva do COngresso
Nacional:

I ti •••••••••••

11-_ autorizar o Presidente da República a declar2' Q

guerra ou celebrQr a paz.
Em decorrência, conforme o § 21:! do Art. 23 do Regimento

I
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Interno da Assembléia Nacional Constituinte. Dê-se ao Inciso
XVI do Art. 95 do projeto de Constituição (A>. a seguinte
redação:

Art. 9S _ Compete ao Presidente da República. na :forma e
nos limites desta Consti'tuição:

XVI _ pertllitir que :forças estrangeirli!s amigas transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

Em decorrência. também conforme o § 22 do Art. 23 do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Consti'tuinte. dê-se ao
Inciso IV do Art. 23 do Projeto de Consti'tuição. li! seguinte
redação: .

Art. 23 Compete a União:
IV _ ~tir. nos casos previstos elI\ lei complementar.

que :forças estrangeiras amigas transitem pelo território na
cional ou nel permaneçam tenporariamente.

REr.: ~-1-2-059-00-03-~ REr.: 050-00-03~

III - autorizar o Pre- III - autorizar o Presiden-
sidenT:' da República ou o te da República ou o Primeiro
PrinK~ro-Ministroa se ausenta- Ministro a se ausentarem do
rem do pais. importando a au- Pais. quando a ausência exceder
sência Se11\ consentimento em a 15 (quinze> dias;

perda do cargo; ------~------------------------

EMENDA: 2P00170-0
JOACI GÓES PHDB

Emenda SUpressiva
SUprima-se o Inciso 111 do Art. 59.

EHEHDA: 2P00093-2
MAURÍLIO FERREIRA LIMA PHDB

Dar ao artigo 95 a seguinte redação:
Art. 95. Compete ao Presidente da República. na :forma e

nos limites da Constituição:
I nomear e exonerar os Ministros de Estado;
II-_nomear. após aprovação pelo Senado Federal. os minis

tros do SUpremo Tribunal Federal e dos Tribunais SUperiores.
os che:fes de missão diplomática de caráter permanente. os go
vernadores de Territórios. o Procurador-Geral da República. o
presidente e os diretores do Banco central;

III _ nomear. observado o disposto no artigo 07. os minis
tros do Tribunal de Constas da união;

IV nomear os juizes dos Tribunais Federais e o
Procurador-Geral de União;

V _ Convocar extraordinariamente o Congresso NQcional;
VI _ iniciar o processo legislativo conforme previsto nes

ta Constituição;
VII _ sancionar. promulgar e :fazer publicar as leis;
VIII _ vetar projeto de lei. parcial ou totalmente. ou so

licitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional;
IX convocar e presidir o Conselho da República e indicar

dois de-seus membros;
X _ manter relações com Estados estrangeiros e acreditar

seus representantes diplomáticos;

I
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Xl: convocar e presidir o Conselho de De:fesa Nacional;
XII- _ celebrQ%' tta~ad os, convenções e atos in~ernacio

nais, com o re:ferendo do Congresso Nacional;
XIII _ declQ%'Q%' guerra, no caso de agressão esuangeira,

autorizado pelo Congresso Nacional ou com o seu re:ferendo,
q\ll;\ndo ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas
mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobiliza
ção nacional;

Xl:V _ celebrar a paz, com autorização ou re:ferendo do COn
gresso Nacional;

XV _ permitir, com autorização do Congresso Nacional, que
%orças estrangeiras aliadas ttansitem pelo território nacional
ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente,
sempre sob o comando de autoridade brasi1eira;

XVI _ exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear
seus comandantes e prover os postos de o%iciais-gener:ds;

XVII autorizar brasileiro a aceitar pensão, emprego ou
comissão de governo esttangeiro;

XIII _ pro:ferir mensagem perante o Congresso Nãlcional por
ocasião da abertura da sessão legislativa;

Xl:X enviar mensagem ao Congresso Naiconal, ou Q\ll;\lquer
de suas cãsas;

XX decretar o estado de de:fesa, ouvidos o Conselho da
Repúblic:ã e o Conselho de De:fesa Nacional e submetê-lo ao COn
gresso Nacional;

XXI solicitar ao Congresso Nacional, ouvidos o Congresso
da República e o Conselho de De:fesa Nacional, autorização para
decretar o estado de sitio;

XXII decretar, ouvidos o Conselho da República e o con-
selho de Dclesa Nacional, a intervenção %ederal, nos termos
desta Constituição;

XXIII _ con%erir condecorações e distinções honorüicas;
XXIV _ conceder indulto ou graça;
XXV exercer a direção da politica de guerra e a escolha

dos comandos-che:fes;
XXVI _ exercer a direção superior da adminisuaçã o %ede

ral;
XXVII elaborar o programa de governo e submetê-lo à a-

provação da-câmara dos Deputados;
XXVIII _ elaborar planos e programas nacionais e regionais

de desenvlovimento, submetendo-os ao Congresso Nacional.
XXIX _ expedir decretos e regulamentos para %iel exe~

das leis;
XXX _ enviar ao Congresso Nacional o plano plurian\ll;\l de

investimentos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e
as propostas dos orçamentos;

XXXI _ prestar contas, an\ll;\lmente, ao Congrasso Nacional

I.....
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até sessentn dias após a abertura da sessão legislativa;
XXXII _ dispor sobre a organização e o :funcionamento d:a

adminis~ação :federal, na :forma da lei;
XXXIII _ prover e extinguir os cargos públicos :federais,

na :forma da lei;
XXXIV _ conceder, :autorizar, permi~ ou renovar serviços

de radio:fi:fusão e de ~levisão;

XXXV _ comparecer regulamen~e ãlO Congresso Nacional ou :a
suas casas, e participar das respe~ivas sessões, na :forma re
gimen~al;

XXXVI _ exercer outrar atribuições previs~s nes~

Constituição.
Parágra:fo 1 _ É :facul~do ãlO Presiden~ da República com

parecer ao Congresso Nacional parQ. o anúncio de medidas admi
nistrativas impor~an~es ou para nlQ.ni:fes~ações pol:iticas
relevan~es.

Parágra:fo 2 _ O Presiden~ da República poderá outorgar ou
delegar as atribuições mencionadas nos i~ens XVII, XXXV, XXXI
e XXXII des~e ~igo aos minis~s de Es~ado ou a outras auto
ridádes, que observarão os limi~s 'traçados nas outorgas e
delegações.

Com :fundamento no artigo 23, § 2. do Regimento In~erno e
aprovação da nova redação do ~igo 95, agora propos~, impor
~a na manu~nção do artigo III. que en~~an~o receberia dois
artigos complemen~s:

Ar~. Compe~e ao Hinis~ de Ertádo, além das Q.'tribuic;ães
que Q. Constituição e Q.S leis es~abelecerem:

I _ exercer Q. orien~ação, coordenação e supe%Visão dos ór
gãos e en~idades da Admins'tração Federal na áre:;a. de sua compe
~ênciQ., e re:ferendar os Q.~os e decre~os assinados pelo Presi
den~e;

II _ expedir ins'truções para a execução das leis. decretos
e regulamentos;

III _ apresen~ar ao Presiden~e da República rela~ório :a
nual dos serviços realizados no Hinis~ério; e

IV _ praticar os a~os pertinen~s às a'tribuic;ães que lhe
:forem ou~organdas pelo Presiden~e da República.

~. Os Hinis~ros es~ão sujei~os a \I\Oção de censur:;a. por
par~ da câmara dos Depu~ados.

Parágra:fo 1 _ A moção de censura dependerá de iniciativa
subscrita por Q.O menos um quinto dos membros dQ. c5marQ. dos
Depu~ados.

Parágra:fo 2 _ ApresentadQ. Q. \I\Oção de eensuea , não será elQ
posta em discussão an~es de ~s dias após sua apresen~ção.

Parágra:fo 3 _ A aprovação da \I\Oção de censura será decidi
da pela maioria absolu~ de seus membros.

Parágra:fo 11 _ A câmara poderá ainda decidir, por voto de

I
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---
i
I
I

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

dois terços de seus IIIelIlbros. que a moção de censura acarrete a
exoneração do ministro ~ que deverá ser e:fetivada pelo presi
dente da República no prazo iMxilllO de 3 dias.

Parágra:fo S _ A llIOção de censura poderá ser apresentada
três meses após a nomeação do ministro.

parágra:fo 6 _ Se a moção de censura não :Eor aprovada, os
seus signatários não podem apresentar outra, contra o meslllO
ministro. pelo prazo de um :mo.

Parágra:fo , _ As moções de censura podem ser apresentadas
contra um ministro ou vários, ao mesm o tempo.

Também com :fundQl\\ento no artigo 23, § 2 do
terno, a aprovação da nova redação do artigo 9S.
ta. importará na alteração dos seguintes
constitucionais:

Art.14.
Parágra:fo 3 <noV'Q redação>:
"são privativos de brasileiro nato os cargos de Presidente

da República. Presidente da câmara Federal e do Senado da Re
pública, Ministro do SUpremo Federal. e Ministro de Es~o,

além dos integrantes das carreiras diplomáticas e militar."
Art. 56.

Parágra:E'o 1 <nova redac;:ão>:
"cada legislatura terá a duração de quatro anos."
Art.S9.
Item III <noV'Q redação):
"autorizar o presidente da República a se ausentar do

pais. importando a ausência sem consentimento em perda de
cargo."

Item VII <noV'Q redação>:
":fixar para cada exercicio :financeiro a remunerac;:ão do

Presidente da República e dos Ministros de Estado~"

Item VIII (nova redação):
"julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da

República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos
de governo~"

Parágra:fo Único <nova redação):
"O Presidente da República não poderá ausentar-se do Pais

por mais de trinta dias. sob pena de perda de mandato, deven
do, ao :final de cada viagem, apresentar relatório circunstan
ciado de seus resultados."

Art. 61.
caput <nova redação):
"A câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de

suas COmissões, poderão convocar Ministros de Estado para
prestar, pessoalmente. in:Eormaç:ões sobre assunto previamente
determinado. importando a ausência. sem justi:ficação adequada.
em crime de responsabilidade."

I
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Art. 6~. <nova redação>:
"Compete privativamente à câmara dos nepu"tados:
I _ autorizar. por dois terços de seus Il'ellIbros. la instau

ração de processo contra o Presidente da República e os Minis
tros de Estado;

II _ proceder :ia tornada de contas do Presidente da Rep'Úbli
ca, quando não :;apresentadas ao COngresso NacioMl dentro de
scsscnta dias após a abertura da sessão legislativa;

III _ recomcndar ao Presidente da República o a:fastQII\Cn'to
de dctcntor de cargo ou :função de con:fiança no GOverno Fede
ral. inclus:i,ve M administração indireta."

Art. 65.
Item I <nova red:;ação>:
''Processar e julgar o Presidente d:;a República nos crimes

de respons:milidadc e os Ministros de Estado nos crimes da
mesma Mture%:;a. conexos com aqueles;"
Item VI <nova redação>:

":fixar. por proposta do Presidente da República. limites
globais para o montante da divida consolidade d:;a União. dos
Es"tados e dos Municipios;"

Art. 69.
Item I (nova redação >
"investido na :função de Ministro de Estado, che:fe de mis

são diplomática permenente, Goverlmdor de Terri1:ório,
Secretário de Estado, do Distri'to Feder:;al, de Território ou de
Pre:feitura de Capital;"

Art. 71.
Parágra:fo 5 (nova redação >:
"cada uma das Casa reunir-se-á em sessões preparatórias, a

partir de 1 de :fcvereiro. no ano de legislatura, para a posse
de seus membros e eleição das respectivas Mesas. vedada a re
condução para o mesmo cargo na eleição imedia'tQmente
subsequente."

Parágra:fo 7 (suprimir>.
Parágra:fo a e 9 <remunerar, p:;assanclo a consti'tuir os novos

parágra:fos ? e a>.
Art. 75.
Caput <nova reda ção>:
"A iniciativa das leis complementares e ordinárias c:;abe a

qualquer membro ou Comissão da e:lmara dos nepu"tados ou 'do Se
nado Federal, ao Presidente d:;a República, aos TribuMis SUpe
riores e aos cidadãos M :forma prevista nesta constituição."

Art. 75.
Parágra:fo 1 <nova redação>:

''São de iniciativa privativa do Presidente da Rep'Ública as
leis que disponham sobre:

a) :fixação ou modi:ficação dos e:fetivos das :forças Armadas;
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b> criação de cargos. :funções ou empregos públicos na ad
ministr:;ll;:~O di.re'ta ou au~uica ou aUlllCn'teJll a sua remunera
ção ;
c> organiz~ administra'tiVõ1 e judiciária. llla'téria tribu'tária
e orçamen1::ãria. serviços públicos e pessoal da adminis"tração
dos Teri'tórios;

d> servidores públicos da União e terri'tórios. seu regime
juridico. provimento de cargos. estabilidade e aposen'tadoria
de civis. re:forma e "trans:ferência de militares para a inativi
dade;

e> orgQnização do Hinis'tério Público e da Defensoria da
União e nOrMS gerais para a organização do ministério Público
e da De:fensorila Pública dos Estados. do Dis"trito Federal e dos
Territórios; .

F> criação, estruturação e a'tribu:i.ções dos Ministérios e
6rgãos da adminis'traç5o pública." Art. 'S.

caput (noVõ1 redação>:
"Em caso de relevância e rugência. o Presidente da Rep\1

blica poderá ado'tar medidas provisórias. com :força de lei. de
vendo submetê-las de imedia'to. para conversão. ao Congresso
Nacional, que. estando em recesso. será convocado ex'traordina
riamente para se reunir no prazo de cinco dias."

Art. 77.
IteJll I (nova redação>:
"nos projetos de iniciativa exclusiVõ1 do Presidente da Re

pública ressal\l'ado o disposto nos parágra:fos 3 e '4 do ar'tigo
195."
Art. '0.

oapu t (nova redação>:
"A discussão e \I'O'tação dos projetos de lei de inicia'tiVõ1

do Presedente da República e dos Tribunais SUperiores terá i
nicio na cSmara dos Deputados."

Art. '0.
parágra:fo 1 (nova redação>:
"O Presidente da República poderá solici'tar rugência para

apreciação de projetos de sua inici:a.tiva." Art. azo
capt (nov:a. redação>:
"As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da Re-

pública. devendo ser solici'tada ao Congresso Nacional."
Art. azo
parágra:fo 2 (noVõ1 redação>:
"A delegação ao presidente da República terá a :fOrM de

resolução do Congresso Hacional. qpe espec:i.:ficará seu conteúdo
e os 'termos do seU cxercicio."
Art. as.

I'teJlI I (nova redação>:
"apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente

I
~
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REF.: 4-1-2-059-00-03~ (COnt.>

EHDmAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

da Repúbli~. mediante parecer prévio a ser elaborado em ses
senta dias a con"tar do seu recebimento;"

Art. 90.
caput (nova redação>:
"O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Repúbli-

ea , auxiliado pelos Ministros de Estado." Art. 92.
Parágra:fo d1 <pãlssa a ser Parágra:fo único>.
Parágra:fo 2 <uprimir>.
Art. 98.
Item 111 <suprimir>.
Itens IV. V. VI e VII <renumerar. passando a consti"tuir os

novos itens 111. IV. Ve VI>.
Art. 99.
Itens I e 11 <suprimir>.
Itens In; e IV <renumerar. passando a constituir os novos

itens I e II>.'
Art. 100.
Item III <suprimir>.
Itens IV. VI e VII (remunerar. pãlssando a consti"tuir os

novos itens 111. IV. V e VI>.
Arts. 101 até 110 <suprimir>.
art. 126.
Item I. b (nova redação>:
"nas in:frações penais comuns. o Presidente da República e

os Ministros de Estado. os membros do COngresso Nacional. seus
pró prios Ministros. o Procurador-Geral da Repúbli~ e os mem
bros do COnselho Nacional de Justiça;"

Art. 126.
Item I. d <nova redação>:
"o "habeas corpus" • sendo paciente qualquer das persoas

re:feridas nas aline."ls anteriores; o IIlãIndãlto de segurança. o
"habeas data" e o IIlãIndato de injução contra atos do Presidente
da República. das Mesas da câmara dos Deputados e do Senado
Federal. do Tribunal de COntas da união. do Procurador-Gerãll
da República. do superior Tribunal de Justiça e do próprio su
premo Tribunal Federal."

Art. 127.
Item 11 <suprimir>.
Itens 111 até X <remunerar. passando a consti"tuir os novos

itens 11 até IX>.
Art. 159.
caput <nova redação>:
"Quando :for necessário preservar. ou prontamente restabe

lecer. em locais determinados e restritos. a ordem pública ou
a paz social. lll1\eaçadas por grave e iminente instabilidade
insti1:uc:ional ou atingidas por calamidades naturais de grandes
pzopcções , o Presidente da República. ouvidos o COnselho da

I
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REF.: 4-1-2-0S9-00-03~ (Cont.>

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

República e o COnselho de De:fesa Nacional. poderá decretar o
estado de defesa. submetendo-o ao congresso Nacional."

Art. 164.
ParágrQ:fo S (nova redação>:
"Em relação ao imposto de que trata o inciso Ir. resolução

do Senado Federal. de iniciativa do Presidente da República ou
de UI1\ terço dos Senadores. em ambos os casos aprovada por dois
terços de seus IlICJlIbros. estabelecerá as Qliquotas aplicáveis
às operações e prestações interestaduais e de exportação.

Art. 19S.
ParágrQ:fo 6 (nova redação>:
'!O projeto de lei orçamentáriQ Qnual será enviado pelo

Presidente da República ao Congresso Nacional. nos termos da.
lei complementar a que se re:fere o artigo 194. ParágrQ:fo 7 e.
se Qté o encerrQltlento do periodo legislQtivo não :for devolvido
PQrQ sanção, será promulgado com lei".

TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 2
ParágrQ:fo Único <suprimir>.

I
~

I

REF.: 4-1-2-059-00-04-* 'REF.: 056-00-04-*
IV - aprovar ou sus- IV - IDÊNTICO

pender o estado de defesa, o -------------------------------
estado de sitio e a intervenção
:federal;

REF.: 4-1-2-059-00-05-* 'REF.: OS6-00-05-*
V - aprovar a incorpo- V - IDÊNTICO

ração, a subdivisão ou o des- -------------------------------
membramento de áreas de Terri-
tórios ou Estados, ouvidas as
respectivas Assembléias Legis
lativas;

REF.: 4-1-2-059-00-06-* 'REF.: OS6-00-06-*. -
mente a ~ ;e:~~ar 'temporar1a- ~_=_:~:~:~ _
REF.: 4-1-2-0S9-00-07-* IREF.: 056-00-07-*

VII - :fixar para cada VII - IDÊNTICOIr.. .
exerc1C10 :E'1nance1ro Q remune- -------------------------------
ração do Presidente da Repúbli-
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ca, do Primeiro-Ministro e dos
Ministros de Estado;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-059-00-06~ REF.: 056-00-06-*

VIII - julgar anual- VIII - IDÊNTICO
ment:c as contas prestadas pelo -------------------------------
Primeiro-Ministro e apreciar os
relatórios sobre a execução dos
planos de governo;
-------------------------------
REF.: 4-1-2-059-00-09~ REF.: 056-00-09~

IX - :iscalizar e con- IX - :iscalizar e contro-
trolar, conjunt:ament:e ou por lar, conjuntament:e, ou por
qualquer das casas, os atos do qualquer das casas, os atos do
Poder Executivo. inclusive os Poder Executivo, inclusive os
da administração indireta; da administração indireta;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-2-059-00-10~ REF.: 056-00-14-*

X - determinar a rea- XIV - autorizar re:erendo e
lização de re:erendo; plebiscito;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-2-059-00-11~ EMENDA: 2POO652-3

XI - sustar os Qtos VICTOR FONTANA. PFL
normativos do Poder Executivo Emenda lI\Odi:iCQtiVQ
que exorbitem do poder regula- Suprima-se o item XI do art. 59, incluindo-se Q matériQ no
mentar ou dos limit:es de dele- item X do QX't:. 65, que pass:n-á a ter a seguinte redação:
gação legislatiVQ; nArt. 65 ............................................................................................
------------------------------- X _ SUspender a exe~o, no todo ou em part:e, de Lei de-

clarada inconstitucional por decisão de:initiva do SUpremo
Tribunal FederQl, inclusive suspender, total ou parcialmente,
a vigência de atos normativos da Administração Pública Fede-
ral, direta ou indireta que exorbit;a-em do poder de regulamen-
tar ou dos limites da delegação legislativa.
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-2-059-00-12-* REF.: 05a-00-11~ EMENDA: 2POO30S-2
XII - apreciar os atos XI - IDÊNtICO JOSÉ CARLOS MARTINEZ PHDB

de concessão e renovação de ------------------------------- Introduza-se no projeto de constituição da COmissão de
concessão de emissoras de rooio Sist:ematização as seguintes alterações:
e televisão; I _ Dê-se ao item XII do QX't:. 59 a seguinte redação:
------------------------------- "Art. S9 " to li> ......................................................................................-.•.•....••......•...••.••••••.•.••...........•.... ~ ... ....

XII _ apreciar os atos de outorga de concessões, autoriza-

I
N
c.J,l

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE COK':õTITUIÇÃO

REF.: Q-1-2-059-00-12-* <Cont.>

EMENDAS DO eDn'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

çães ou permissões de serviços de r:õ\diodi:fusoo sonora ou de
sons e imagens;'

II _ Dê-se ao art. 259 a seguinte redação:
"Art. 259 Compete ao Poder Executivo, "Q(J rerendum' do

Congresso NacioMl, outorgar concessões, :autoriz:ações ou per
missões de serviços de r:õ\diodi%usão sonora ou de sons e
imagens.

Parágr~o único. As Concessões, autorizações ou pernlissões
serão por 15 <quinze> anos, e só poderão serem suspensas, cas
sedas ou não serem renovadas, por sentença %undQ(Ja do Poder
JUdiciário.' .

EMENDA: ZP00306-1
JosÉ CARLOS MARTINEZ PHDB
Hodi%ica a redação do Qrt. 259 e seus parQg~os, do Projeto
de constituição e, consequentemente, do item XII do art. 59:

"Art. 259 _ Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar
concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodi
fusão sonora e de sons e imagens.

§ 1~ _ Compete ao Congresso Nacional apreciar os atos de
outorga das concessões e permissões, em regime de urgência, a
partir de sua publicação, no prazo do art. 76, § 2~

§ 2~ _ O cancelamento da concessão depende de decisão
judicial.

§ 3~ _ O prazo da concessão e da permissão será de quinze
anos para as emissoras de rádio e de televisão.'

"Ar't.. 59 li> .. li> ..

XII _ apreciar os atos de concessão de emissoras de rádio
e televisão;'

I
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REF.: Q-1-2-059-00-13-* IREF.: 058-00-12-*
XIII - escolher dois XII - IDÊNTICO

terços dos membros do Tribunal -------------------------------
de Contas da União;

.J

E~~A: 2P01277-9
ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
Emend:a modi%icativa:

Dê-se ao inciso XIII do Artigo 59 a seguinte redação:
"XIII _ escolher pelo voto secreto a totalidade dos Iiem

bros do Tribunal de Contas da União."
--------------------------------~-----------------------------
EMENDA: ZP01Z00-9
ADHEMAR DE BARROS FILHO PDT
Emenda Aditiva:

Acrescente-se ao item 13 do Artigo 59 os seguintes
parágr~os:

,,§ 1~ os Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacio-
nal, através-da mani%estação de dois terços de seus represen-
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REF.: ~-1-Z-059-00-13~ <Cont.)

REF.: ~-1-Z-059-00-14-*

XIV - aprovar inicia
tivas do Poder Executivo re:fe
rentes a atividades nucleares;

REF.: 058-00-13-*
XIII - IDÊNTICO

tantes;
§ 2J1 o registro dos candidatos :far-se-á pelos l?artidos

Políticos jünto à mesa Diretora do Congresso Nacional. Havendo
vários candidatos. os dois primeiros colocados no primeiro es
crutínio disputarão a indicação para o cargo. em segunda
votação.

§ 3!1 os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e
cinco anos e máxima de sessenta e cinco anos. diploma
universitário. compatível com as :funções que irão desempenhar.
bem como notória e ilibada reputação.

§ 4!1 _ o mandato do eleito será de cinco anos. podendo o
meS\l\O candidatar-se à reeleição.

§ S!! _ as normas aqui expressas deverão ser respeitadas
tanto no iSmbito estadual como no âmbito municipal.

§ G!! _ Essas disposições começarão a ser aplicadas na me
dida em que surgirem vagas nesses Tribunais. em decorrência de
aposentadoria ou morte de seus titulares.

EMENDA: 2P00238-Z
LÚCIO ALCÂNTARA PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 59. item XIV
O item XIV do ar"\:. 59 do Projeto de Constituição <A) passa

a ter a seguinte redação:

I
N
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Art.. S9 ..
XIV _ aprovar. previ;;unente. iniciativas do Poder Executivo

re:fcrentes à instalação de reatores e usinas nucleares.

Congressoexclusiva do

PMDB

competênciaÉ da

EMENDA: ZP00509-8
RUBEM BRANQUINHO

Tem:o atual
"Art. 59

Nacional: •••
XV autorixar a aquisição de :imóvel rural por pessoa :fí-

sica ou jurídica estrangeira; •••"
Tex1:o proposto:
"Art. 59 _ É da competência exclusiva do Congresso

Nacional: •••
XV _ permitir la aquisição de ill\Óvel rural por pessoa jurí

dica estrangeira autorizada a :funcionar no País; ••• "

REF.: ~-1-Z-059-00-15~

XV - autorizar a aqui
sição de imóvel rural por pes
soa física ou juridica estran
geira;

REF.: ~-1-Z-059-00-16~

XVI - autorizar a ex
plor~~ de riquezas minerais

REF.: 058-00-15-*
XV - IDÊNTICO

EMENDA: 2P00600-1
RUBEN FIGUEIRÓ

Dispositivo emendado:
PMDB

art. 59, inciso XV1:. projeto de
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em terras indígenas;

EMENDAS DO eDrrRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

COnstituição<A> •
Dê-se a seguinte redação ao dispositivo emendado:
'Tisc:alizar e controlar a exploração de riquezas minerais

em terras indigenas."

REF.: 4-1-2-059-00-17-* REF.: 050-00-16-.
XVII - aprovar, pre- XVI - aprovar, previamente,

viamente, a alienação ou eon- a alienação ou concessão de
cessão de terras públicas com 'terras públicas com área supe
área superior a quinhentos rior a dois mil e quinhentos
hectares. hectares.

REF.: 4-1-2-059-00-10-' EMENDA: 2POO~99-'

CELSO DOURADO PHDB
Inclumll-se onde couber no art. S9 do Projeto de

COnstituição:
Art. S9 _ f da competência exclusiva do Congresso

Nacional:
• • • _ Autorizar a comercialização e exportação de armas

para nações em con:flito. observando as disposições constantes
em artigos anteriores.

• • • Fiscalizar e controlar os gastos na Indústria Arma-
mentista ,-observando o limite do duodécimo das verbas destina
das para Educação.

EMENDA: 2P0123S-3
PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT

Acrescente-se os seguintes incisos XVIII. XIX e XX ao art.
S9 do Projeto de Constituição da Comissão de sistematização,
suprimindo-se os incisos V, VII e VIII do art. 6S:

".Ar't. S9. • .•••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XVIII _ autorizar operações externas de natureza :financei
ra, de interesse da União. dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Municípios;

XIX _ dispor sobre limites globais e condições para as o
perações de crédito externo e interno da união, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e de
mais entidades controladas pelo Poder Público;

XX _ dispor sobre limites e condições para a concessão de
garantia da União em operações de crédito externo e interno."

------------------------------------------------~-------------
EMENDA: 2P01230-0
PAULO DELGADO PT

Acrescente-se novo inciso ao artigo S9 do Projeto de COns-

I
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REF.: 4-1-Z-059-00-10-* <COnt.>

REF.: 4-1-Z-059-99-00-*
Parágrafo único. O

Presidente da República e o
Primeico-Ministro não poderão
ausent:.~-se do Pais por mais de
trinta dias, sob pena de perda
do m.:,~:dato, devendo, ao :final
de cada viagem, apresentar re
latório circunstanciado de seus
resultados.

REF.: 4-1-Z-060-00-00-*
Art. 60. Ter;;\o :força

de lei as resoluções do COn
gresso Nacional, ou de qualquer
de suas casas, que. visem a re
gulamentar dispositivos desta
COnstituição para assegurar o
e:fetivo exercício de suas com
petências constitucionais.

REF.: 4-1-Z-061-00-00-*
Art. 61. A câmara dos

Deputados e o Senado Federal,
ou qualquer de suas comissões,
poderão convocar o primeiro
Ministro c os Ministros de Es
tado para prestar, pessoalmen
te, in:formações sobre assunto
previamente detel;1l\Ínado, impor
tando a ausência, Sel1l justi:Ei
cação adequada, el1l crime de
responsabilidade.
-------------------------_._---
REF.: 4-1-Z-061-01-00-*

§ 1~ As Mesas da cfuna
ra dos Deputados e do senado

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 059-00-00-*
Art. 59. IDÊNTICO

REF.: 059-01-00-*
§ 1~ IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

tituição da COmissão de Sistematização:
"Art. 59 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Autorizar a compra e a venda de material bélico ao
exterior."

I
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Federal poderão encaminhar pe
didos escritos de in:formaçOO
aos Hinis"b:'os de Estado.

EMENDAS DO CEHT'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-2-0&1-02-00-* I'REF.: 059-02-00-*
§ 2~ Importa em crime § zg IDÊNTICO

de responsabilidade a recusa,
ou o não-atendimento no prazo
de trinta dias, bem como o :for-
necimento de in:formações
:falsas.

REF.: 4-1-2-0&2-00:00-* IREF.: 060-00-00:*
Art. &2. E da compe- Art. 60. IDENTICO

'I tência exclusiva de cada uma
: das casas dó' COngresso Nacional
elaborar seu reg.illtento interno
e dispor sobre organização,
;funcionamento, policia, cria-
ção, trans:formação ou extinção
de ~s, empregos e :funções
de seus sexviços e :fixação da
respectiva remuneração, obser-
vados os parâmetros estabeleci-
dos na lei de diretrizes
orçamentárias.

REF.: 4-1-Z-0&3-00-00-* REF.: 061-00-00-*
Art. &3. Salvo dispo- Art. 61. Salvo disposição

sição constitucional em constitucional em contrário, as
contrário, as deliberações de deliberações de cada cas::a e de
cada Casa e de suas comissões suas COmissões serão tomadas
ser~ tomadas por maioria dos por m;;liori::a dos votos, presente
votos presentes, desde que. esta::a m;;lioria Msolut::a de seus
maioria não seja in:ferior a \I11l membros.

quinto do total de seus -------------------------------
membros.

REF.: 4-1-2-999-00-00-*

EMENDA: 2POOZ35-6
LÚCIO ALCÂNTARA PFL

EMENDA SUBSTITtTrIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63
O art. &3 do Projeto de COnstituição (A) passa a vigorar

com a seguinte redação:
Art. &3. Salvo disposição constitucional em contrário, as

deliberações de cad::a casa e de suas COmissões ser~ tomadas
por maioria de votos, presente la maioria de seus membros.

EMENDA: 2P0045&-3
RAUL FERRAZ PHDB

Acrescente onde couber na seção 11 do Capitulo I do Titulo
IV do Projeto de constituição (A) o seguinte artigo:

"Art. _ Os Governadores de Estado poderão comparecer pe-
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REF.: 1f-1-2-999-00-00~ (Cont.)

EMENDAS DO CEm'RÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ran'te o Plenár:io de qualquer das casas do COngresso Nacional.
em dia de hora previamente designados. para. da tribuna. pres
tar in:forma<;:ões ou esclarecimentos sobre assunto que entenda
de relevante interesse geral."

EMENDA: 2POOSG1-S
ITAHAR FRANCO S/P
Emenda Aditiva

Dispositivo Emendado: seão 11. capitulo I. Titulo IV.
Inclua-se o seguinte artigo nas Atribui<;:Ões do COnsgresso

Nacional. seção 11. capitulo I Titulo IV onde couber:
Artigo _ As operações realizadas pelo Tesouro Nacional no

exterior. que envolvron a venda das reservas de ouro do Pais ou
a obtenção de liquidez :financeira em moeda estrangeira. serão
submetidas à previa aprovação do COngresso Nacional.

I
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REF.: ~-1-3-000-00-00-.

SEÇÃO III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
-------------------------------
REF.: ~-1-3-0G4-00-00-~ REF.: OGZ-OO-OO-~

Art. 64. COmpete pri- Art. 6Z" IDÊNTICO
vativro·~nte à câJMra dos -------------------------------
Deput:;;'dos:

~------------------------------

REF.: q-1-3-0G4-00-01-~ REF.: 06Z-00-01~

I - :autorizar. por I - IDÊNTICO
dois terços de seus membros.

Q -------------------------------instQurQÇão de processo contra
o Presidente dQ RepúbliCól. o
Primeiro-Ministro e os Minis-
tros de Estado;
-------------------------------
REF.: q-1-3-0G4-00-0Z-. REF.: 06Z-00-02-. EHENDA: ZP016QS-G

II - proceder lã 'tomada II - IDÊNTICO ELIÉZER MOREIRA PFL
de contas do Primeiro-Ministro. ------------------------------- EmendQ modi:fiCóltivQ.
quando não Qpresentadas ao COn- Dar QO art. GQ Q seguinte redação:
gresso Nacional dentro de ses- Art. G4. ....................................................... '"........................................
senta dias após a aberturQ da I .................. " ........................................................................................
sessão legislQ'tiv:a; lI-proceder lã 'toma.dQ de contas do Presidente da Repúbli-
------------------------------- Cól quando não apresentadas ao congresso Nacional dentro de

sessenta dias após Q abertura da sessão legisla'tiVQ;
III _ recomendar ao Presidente da República. pela lI\Qioria

de seus lIlClI1bros. o a:fastamen'to de detentor do cargo ou :fUnção
de con:fiança no Governo FederQl. inclusive na administração
indireta.
--------------------------------------------------------------

REF.: Q-1-3-0G~-00-03-. REF.: 062-00-03-.
III - aprovar: III - IDÊNTICO

------------------------------- -------------------------------
, REF.: Q-1-3-0G~-OO-03-a REF.: 062-00-03-a

a) por lI\Qioria absolu- Q) IDÊNTICO
ta e por inicia'tiVQ de um quin- -------------------------------
'to de seus membros. Q lIIClÇáo de
censura;

r _______________________________
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇj(O DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇj(O EMENDAS DO eEm'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: "'-1-3-0G"'-00-03-b Im:F .: 062-00-03-b
b> pela maioria de b> IDÊNTICO

seus membros. voto de con:fian-
ça;

REF.: "'-1-3-06"'-00-0"'-* IREF.: OG2-00-0"'-*
IV - recomendar ao IV - IDÊNTICO

Primeiro-Ministro o afastamento ------------------------------
de detentor de cargo ou :função
de con:fiança no Governo Fede-
ral. inclusive na administração
indireta;

REF.: "'-1-3-0G4-00-0S~ IREF.: 062-00-0S~

V - eleger. por maio- V - IDÊNTICO

ria absoluta. o Primeiro- -------------------------------
Ministro. nos termos desta
constituição.

I
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J\SSEHBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE: GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-~-OOO-OO-OO-*

SEÇÃO I'I1
DO SENADO FEDERAL

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-1-4-065-00-00-* IREF.: 063-00-00~

Art. 65. Compete pri- Art. 63. IDÊNTICO

vativamente ao senado Federal: -------------------------------

REF.: ~-1-4-065-00-01-* IREF.: 063-00-01-*
I - processar e ju19Qr I - IDÊNTICO

o Presidente da República e o ------------------------------
Primeiro-Ministro nos crimes de
responsabilidade e os Hinistros
de Estado nos crimes da mesnla
natureza, conexos com aqueles;

REF.: ~-1-4-065-00-02-* IREF.: 063-00-02-*
II - processar e jul- II - IDÊNTICO

gar os Ministros do SUpremo -------------------------------
Tribunal Federal, o Proeurãldor-
Geral da República e o
Procurador-Geral da União nos
crimes de responsabilidade;

REF.: ~-1-~-065-00-03-* IREF.: 063-00-03-*
III - aprovar previa- III - IDÊNTICO

mente, por voto secreto, após -------------------------------
argüição em sessão pública, a
escolha dos titulares dos se
guintes cargos, além de outros
que a lei determinar:

REF.: 4-1-4-065-00-03-a IREF.: 063-00-03-Q
a) de magis"trãldos, nos Q) IDÊNTICO

casos estabelecidos nestãl Cons- -------------------------------
tituição;

REF.: 4-1-4-065-00-03-b IREF.: 063-00-03-b
b) de um terço dos Hi- b) IDÊNTICO

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

nistros do Tribunal de Contas -------------------------------
da União, indicados pelo Presi-
dente da República;
-------------------------------
REF.: 4-1-4-0G5-00-03-c REF.: OG3-00-03-c

c) dos Governadores de c) IDÊNTICO
Territ·::rios; -------------------------------
------~ ------------------------
REF• ~- 4-1-4-0G5-00-03-d REF.: 063-00-03-d

d) do presidente e dos d> IDÊNTICO
diretores do Banco central do -------------------------------
Brasil;
-------------------------------
REF.: 4-1-4-0G5-00-03-e REF.: 063-00-03-e

e) do Procurador-Geral e> IDÊNTICO
da República; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-4-0G5-00-03-~ --------------------------------------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-4-0G5-00-04-~ REF.: 063-00-04-*

IV - aprovar previa- IV - IDÊNTICO
mente, por voto secreto, após -------------------------------
arg\iiçilo em sessão secreta, a
escolha dos che:fes de missão
diplomática de caráter perma-
nente;
-------------------------------
REF.: 4-1-4-0G5-00-05-~ REF.: 063-00-0S~ EMENDA: 2P01235-3

V - autorizar opera- V - IDÊNTICO PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT
ções externas de natureza ~i- ------------------------------- Acrescente-se os seguintes incisos XlJ'III. XIX e XX ao ar't.
nanceira, de interesse da Un- S9 do projeto de constituiçh":) da COmissão de Sisi;elilatização ,
ião, dos Estados, do Distrito suprimindo-se os incisos V, V,[I e VIII do art. G5:
Federal, dos Territórios e dos "Art. 59. .. ...... " .......................... " ............................................ " ............
ttunicipios; ................................................ " ..................................................................
------------------------------- XlJ'III _ autorizar operações externas de natureza ~inancei-

ra, de interesse da união, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Territórios e dos Hunicipios;

XIX _ dispor sobre limites globais e condições para as o-
perações de crédito elrterno e interno da União, dos Estados,
do Distrito Federal (Z; dos tiunic:ipios.- de suas autarquias e de-
mais entidades cor.\:~l::1;:-,:; p~lo Poder público ~

I
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ASSEMBLÉIA NACIOHl\L CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS, EMENDAS INDIVIDUAIS

Xlt _ dispor sobre limites e condições para ;a concessão de
REl" .: "'-1-"'-OG5-00-05~ (Cont.) gar;an't'ia da união em operações de crédito externo e in'terno."

--------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-4-065-00-06-* REF.: 063-00-06-*

VI - :fixar, por pro- VI - IDÊNTICO
posta do Primeiro-Ministro, li- -------------------------------
mi'tes globais para o montante
da divida consolidada da União,
dos Estados e dos Hunicipios;
-------------------------------
REF.: "'-1-4-065-00-07-* REF.: 063-00-07~

VII - dispor sobre li- VII - IDÊNTICO
mites globais e condições para -------------------------------
as operações de crédito externo
e in'terno da união, dos Esta-
dos, do Distrito Federal e dos
MUnicipios, de suas autarquias
e demais entidades controlQdas
pelo Poder Público :federal;
-------------------------------
REF.: 4-1-4-065-00-0a~ REF.: 063-00-0e~

VIII - dispor sobre VIII - IDÊNTICO
limites e condições para a con- -------------------------------
cessão de garantia da União em
operações de crédito externo e
in'terno;
-------------------------------
REF.: 4-1-4-065-00-09-* REF.: 063-00-09-* --------------------------------------------------------------

IX - estabelecer limi- IX - IDÊNTICO
'tes globais e condições par:a

o -------------------------------montante da divida mobiliQria
dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municipios;
-------------------------------
REF.: 4-1-4-065-00-10~ REF.: 063-00-10-. EMENDA: 2P00652-3

X - suspender a execu- X - IDÊNTICO VICTOR FONTANA PFL
ção, n... todo ou em parte. de ------------------------------- Emenda modi:Eicativa
lei declarada inconstitucional SUpriM-se o item XI do =rt. 59, incluindo-se ;a Mtéria no
por ~!;ocisão de:finitiva do -SU- item X do :art. 65, que passará a 'ter a seguinte redãlÇão:
premo Tribunal Federal; "Art. 65 ....... '" '" '".'" .'".'" ...'"'".... '" .. '" .. '" '" '" '"..'" '" '" '" '" '" '"'" ... '" '" '"
------------------------------- X _ susp(;nder ;a execução, no todo ou em parte, de Lei de-

cll:trada inconsti'tucion:ll por decisão de:finitiva do SUpremo

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-~-065-00-10-' <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Tribun::ll Federal. inclusive suspender. total ou parcialmen1:e.
a vigência de a"tos normativos da Administração Pública Fede
ral, dire"ta ou indire"ta que exorbi'tarem do poder de regulamen
"tar ou dos limi"tes da delegação legislativa.

REF.: ~-1-~-065-00-11-' fREF.: 063-00-11-'
XI - aprovar, por mai- XI - IDÊNTICO

oria tlbsolu"ta e por voto secre- -------------------------------
1:0. a exoneração, de o:fício. do
Procurador-Geral da RepUblica
an"tes do "término de seu
mandato.

REF.: ~-1-4-065-99-00-*

Parágra:fo único. Nos
casos previstos nos incisos I e
II • :funcionará como Presiden"te
o do Supremo Tribun::ll Federal.
limitando-se a condenação. que
somen"te será pro:ferida por dois
"terços dos vo"tos do Senado Fe
deral, à perda do cargo, com
inabili"tayão. por oi"to anos,
para o exercício de :função pú
blica. sem prejuízo das demais
sanções judiciais cabíveis.

REF.: 063-99-00-~

Parágra:fo único. IDÊNTICO
I
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llSSEHBLÉIA HACIOHAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS -

REF.: 4-1-5-000-00-00-*
SEÇÃO V
DOS DEPUTADOS E DOS SEHADORES
-------------------------------
REF.: '"-1-5-066-00-00-* REF.: 064-00-00-* EMENDA: 2P010?S-1

Art. 66. Os Deputados Art. 64. IDÊNTICO JosÉ MARANHÃO PHDB
e Senadores são invioláveis por ------------------------------- EMENDA MODIFICATIVA
suas opiniões, palavras e Dispositivo Emendado: "caput'" do Art. 66
votos. Hodi:fique-se l:I redQÇão do "capu't" do l:Ir"t. 66. p;aSSl:lndo l:I

------------------------------- ter l:I seguinte redaçQo:
Art. 66 - Os Deputados e senadores são invioláveis por

suas opiniões, palavrQs. em que qulquer caso.
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-5-066-01-00-* REF.: 064-01-00-:l
§ 12 Desde a eapedição § 19 Desde Q expedição do

do diploma, os membros do COn- diploma, os membros do COngres
gresso Nacional não poderão ser so Nacional não poderão ser
presos, salvo em :flagrante de presos, salvo em :flagrante de
crime ina:fiançável. nem proces- crime ina:fiançável. nem proces
sados criminalmente. sem prévia sados criminalmente. sem prévia
licença de sua casa, salvo por licença de sua casa.
delitos praticados -------------------------------
anteriormente.
-------------------------------
REF.: 4-1-5-066-02-00-* REF.: 064-02-00-*

§ 2~ O inde:Eerimento § as IDÊNTICO

do pedido de licença ou a au- ------------------------------
sêncâa de deliberação suspende
a prescrição, enquanto durar o
mandato.
-------------------------------
REF.: 4-1-5-066-03-00-* REF.: 064-03-00-:l

§ 3g No caso de :f1a- § 32 IDÊNTICO
grante de crime i~~iançável, -------------------------------
os autos serão remetidos, den-
tro de vinte e quatro horas, à
casa respectiva. para que, pelo
voto secreto da maioria de seus
membros. resolvQ sobre a prisão
e l:Iutorize. ou não. a :formação
de culpa.

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL COttSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍ1VLO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO "

PROJETO DE COttSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-5-066-04-00-*
§ 4~ Os Deputados e

Senadores serão submetidos a
julgamento perante o SUpremo
Tribunal Federal.

REF.: 4-1-5-066-05-00-*
§ 5~ Os Deputados e

senadores não serão obrigados :a
testemunhar sobre in:formQÇÕes
recebidas ou prestadas em razão
do exercicio do mand:ato. nem
sobre as pessoas que lhes con
:fiaram ou deles receberam
in:formaçiíes.

REF.: 4-1-5-066-06-00-*
§ 6~ A incorporação às

Forças Armadas de Deputados e
senadores. embora militares e
aindQ que em 'tempo de guerra.
dependerá de préviQ licença dQ
CQSQ respectiva.

REF.: 4-1-5-067-00-00-*
Art. 67. Os Deputados

e senadores não poderão. desde
Q posse:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 064-04-00-*
§ 4~ IDÊNTICO

REF.: 064-05-00-*
§ S~ IDÊNTICO

REF.: 064-06-00-*
§ 6g IDÊNTICO

REF.: 065-00-00~

Art. 65. Os Deputados e Se
nadores não poderão. desde Q

posse:

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01443-7
ERALDO TRINDADE pn
EmendQ Hodi:ficati~

Hodi:fica o art. 67 d~~jeto aprovado pela comissão de Siste
matização. alterando o-"i.l\Ci~o I. ~ri1\\indo o 11 e modi:ficando
o IV que. renumerados. passam a ter ã"se9\linte redação:

Art. 67 _ Os Deputados e Senadores não podérão. desde Q
posse:

I _ COmo pessoa :fisica ou na condição de sócio de empresa
comercial. negociar com pessoa de direito público. autarquia.
empresa pública. sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público;

11 _ Patrocinar caUSQ em que seja interessada qualquer das
entidades Q que se re:fere o inciso I;

111 Ser proprietários. controladores ou diretores de em
presQ quC goze de :favor decorrente de contrato com pessoa ju
rídica de direito público;

IV _ Ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo

I
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ASSEtlBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUJ:ÇÃO

REF.: 4-1-5-0&7-00-00~ <Cont.>

REF.: 4-1-5-0&7-00-01-*
I - :firmar ou =nter

contrãlto com pessoa de direito
público, autarquia, empresãl pú
blica, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária
de serviço público, salvo quan
do o contrato e o respectivo
processo de seleção obedecerem
a cláusulas uni:formes;

REF.: 4-1-5-067-00-02-*
II - aceitar ou exer

cer cargo, :função ou emprego
remunerado, nas entidades cons
tantes do inciso anterior, sal
vo aceitação decorrente de con
curso público. caso em que se
procederá na :forma do artigo
49, inciso I;

REF.: 4-1-5-0&7-00-03-*
III - patrocinar causa

em que seja interessQda qual
quer das entidades a que se re
:fere o inciso I;

EHENIIAS DO CENTRÃO

REF.: 0&5-00-01-*
I - IDÊNTICO

REF.: 0&5-00-0Z-*
IJ: - IDÊNTICO

REF.: 0&5-00-03-*
!II - IDÊNTICO

EHENIIAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

:federal, estadual ou municipal.

EMENDA: 2P009&&-2
EGÍDIO FERREIRA LItm PHDB

Ao art. &7 do Projeto de Constituição, seja dQda a redação
seguinte:

Art. 67. Os DcputQdos e SenQdores não poderoo:
I desde Q expedição do diplo=:
a>-:f:iJ:'n\Qr ou =nter contrato com pessoa jurídica de direi

to público, autarquia, empresa pública, sociedade de economi:a
mista ou empres:a concessionári:a de serviço público, salvo
quando o contr:ato obedecer :a cláusulas uni:forrnes;

b> ãlCCitar ou exercer cargÓ, :função ou emprego remunerQdo,
inclusive os de que sejam demissíveis "Qd nutum", nas entida
des constantes da :alínea ãlnterior.

11 desde a posse:
a> ser propriet:irios, controlQdores ou diretores de empre

sa que goze de :favor decorrente de contrato com pessoa jurídi
ca de direito público, ou nela exercer :função remunerQd:a;

b> ocupar cargo, :função, ou emprego, de que sejam demissí
veis ":ad nutum". nas entidQdes re:feridas na alínea ":;I". do in
ciso I, ou naquelas que exercer :atividades econômicas decor
rentes de concessão. autoriz:ação ou permissão de serviço pú
blico;

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das
entidades :a que se re:fere :a alíne:a ":a" inciso I, e

d> ser titul:ares de =is de um cargo ou m:andato eletivo
:federal, estadual ou municipal.

EMENDA: 2POO&40-0
ARNALDO MORAES PHDB

Emenda supressiva
SUpri=-se o inciso II do :art. &7 do Título IV, capítulo

I, Seção V, do Projeto de Constituição.

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODEnES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

-------------------------------
REF.:' 4-1-5-067-00-04-* REF.: 065-00-04-* EMENDA: 2P00227-7

IV - ser IV - ser proprietários ou VINICIUS CANSANÇÃO PFL
proprit.tários. controladores ou diretores de empresa que goze suprimir o item IV do artigo 67.
diretores de empresa que goze de :favor decorrente de contrato --------------------------------------------------------------
de :f,';Nor decorrente de contrato com pessoa juridica de direito
com pessoa jurídica de direito pUblico. ou nela exercer :função
público. ou nela exercer :função remunerada;
remunerada; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-5-067-00-05-* REF.: 065-00-05-*

V - ser titulares de V - IDÊNTICO
mais de um cargo ou mandato e- -------------------------------
letivo :federal, estadual ou
municipal.
-------------------------------
REF.: 4-1-5-067-06-00~ EMENDA: 2P01062-9
------------------------------- ARTUR DA TÁVOLA PHDB

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 67:
"Art. 67 ............ " .................................
VI reCeber concessão para a exploração de canais de

rádio ou- televisão na vigência de mandato ou suplência,
estendendo-se a proibição a seus cônjuge, :filhos, irmãos, pais
ou sócios."

-------------------------------------------------~------------

REF.: 4-1-5-06a-00-oo-* REF.: 066-00-00-*
Art. 68. Perderá o Art. 66. IDÊNTICO

mandato o Deputado ou Senador: -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-5-06a-00-01~ REF.: 066-00-01-*

I - que in:Eringir I - IDÊNTICO
qualquer das proibições estabe- -------------------------------
lecidas no artigo anterior;
-------------------------------
REF.: 4-1-5-06a-00-02~ REF.: 066-00-02~

Ir - cujo procedimento Ir - IDÊNTICO
:for declarado incompatível com -------------------------------
o decoro parlamentar;
-------------------------------

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTHÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-1-5-0Sa-00-03-* REF.: OS6-00-03-*
III - que deixar de IXI - IDÊNTICO

comparecer. em CGlda sessão le- -------------------------------
gislativa, à terça parte das
sessões ordinárias da casa a
que pertenc:er. salvo licença
ou missão por esta autorizada;
-------------------------------
REF.: ~-1-5-06a-oo-0~-* REF.: 066-00-04-*

IV - que perder ou ti- IV - IDÊNTICO
ver suspensos os direitos poli- -------------------------------
ticos;
-------------------------------
REF.: ~-1-5-0Sa-00-05-* REF.: OS6-00-05-*

V - quando o decretar V - IDÊNTICO
a Justiça Eleitoral. nos casos -------------------------------
previstos nesta COnstituição;
-------------------------------
REF.: ~-1-5-06a-00-06-* REF.: OS6-00-06-*

VI - que sofrer conde- VI - que sofrer condenação
nação criminal em sentença de- criminal em sentença definitiva
finitiva e irrecorrivel. ou for e irrecorrível. pelo SUp.t"Cl1lO
condenado em ação popular pelo Tribunal Federal.
SUpremo Tribunal Federal. -------------------------------
-------------------------------
REF.: ~-1-5-06a-01-00-* REF.: 066-01-00-*

§ 1~ É incompatível § 12 IDÊNTICO
com o decoro parlamentar. alél1l -------------------------------
dos casos definidos no regimen-
to interno. o abuso das prerro-
gativas asseguradas a membro do
COngresso Nacional ou a percep-
ção de vantagens indevidas.
-------------------------------

,
REF.: ~-1-s-06a-02-00-* REF.: 066-02-00-* EMENDA: 2P01695-5

§ 22 Nos casos dos in- § 22 IDÊNTICO ANTERO DE BARROS PHDB
cisos I e 11 deste artigo.

Q -------------------------------
EMENDA MODIFICATIVA

perda do mand~to serâldecidida Dá-se aos §§ 22 e 32 do art. 66 a seguinte redação:
pela câmara dos Deputados ou "Art. 6El •••
pelo Senado Federa~. por voto § 22 Nos casos dos incisos I. 11 e VI deste ;aritgo. a per-
secreto e maioria absoluta. me- da do mand~to será decidida pela câmara dos Deputados ou pelo

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAçÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

diante provocação da respecti
va Mesa ou de partido politico
representado no Congresso
Nacional.

REF.: q-1-S-06a-03-00~

§ 3g NOs casos previs
tos nos incisos III a VI • a
perda será declarada pela Mesa
da casa respectiva. de o:ficio
ou mediante provocação de.qual
quer de seus membros. ou de
partido político representado
no COngresso Nacional. assegu
rada plena de:fesa.

REF.: q-1-S-069-00-00-*
Art. 69. Não perderá o

mandato o Deputado ou Senador:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 066-03-00-*
§ 3g IDÊNTICO

REF.: 061-00-00~

Art. 61. IDÊNTICO

--------------~----------------

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Senado Federal. por voto secreto e maioria absoluta. mediante
provoc:ae;:ão da respectiva Mesa ou de partido político represen
tando no Congresso Nacional.

§ 3g NOs casos previstos nos incisos UI a '11. Q perda será
declarada pela Mesa da casa respectiva. de o:fício ou mediante
provoc:ae;:ão de qualquer de seus membros. ou de partido político
representado no Congresso Nacional. assegurado plena de:Eesõl.

I
""'"f-"
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REF.: Q-1-S-069-00-01-* REF.: 061-00-01~

I - investido na :fun- I - investido na :função de
ção de Primeiro-Ministro. de Primeiro-Ministro. de Ministro
Ministro de Estado. che:fe de de Estado. Governador de Terri
missão diplomática permanente. tório. Secretário de Estado. do
Governador de Território. Distrito Federal. de Território
Secretário de Estado. do Dis- ou de Pre:feitura de capital. de
"trito Federal. de Território ou presidente de empresa de econo
de Pre:feitura de capital; mia mista ou diretor de õlutar-
------------------------------- quias :federais e de Embaixador

ou che:fe de missão diplomática;

EMENDA: 2P00130-6 __~ -
LEUR LOHANTO PFL

Dê-se ao inciso I do art. 69 a seguinte redação:
"I Investido na :função do Primeiro-Ministro. Ministro de

Estado.- Che:fe de Missão Diplomáti~ permanente. Governador de
Território. secretário de Estado do Distrito Federal. de Ter
ritórios e de Pre:feituras das capitais ou. eventualmente. de
Pre:feito. SUperintendente de Autarquia. Presidente de Empresa
pública ou Empresa de Economia Mistõl Federal."

EMENDA: 2P00641-0
ARNALDO MORAES PHDB

Emendõl Modi:ficativa
() inciso I do art. 69 do Titulo IV do capitulo I dQ seç$o

'11 do Projeto de Constituição põlssa a ter a seguinte redação:
"Art. 69 _ •••••••• ,., •••• ,., ,., •••••••••••••••••••••••••••••••
I investido na :função de primeiro-Ministro. de Ministro

de Estado. de Governador nomeado de Estado recem-criado. Go
vernador de Território. Secretário de Estado. do Distrito Fe
deral. e de Território."
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA. DE GQVERJ«>

t

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-5-069-00-01-* <COnt.>

~--

REF.: 4-1-5-069-00-0Z-'
II - licenciado pela

respectiva casa por motivo de
doença, ou para tratar, sem re
muneração, de interesse parti
cular, desde que, neste caso, o
a:fastarnento não ultrapasse cen
to e vinte dias por sessão
legislativa.
-------------------------------

~EF.: 4-1-5-069-01-00-*
§ 12 O suplente será

convocado nos casos de vaga, de
investidura em :funções previs
tas neste artigo ou de licença
superior a cento e vinte dias.

REF.: 4-1-5-069-0Z-00-*
§ Z2 OCOrrendo vaga e

não havendo suplente, :far-se-á
eleição se :faltarem mais de
quinze meses para o término do
mandato.

EHE:NDAS DO CENTRÃO

REF.: 067-00-0Z-*
II - IDÊNTICO

REF.: 067-01-00-.
§ 12 IDÊNTICO

REF.: 067-02-00-*
§ Z2 IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP014Z3-Z
SIMÃO SESSIl1 PFL
Emenda ao projeto aproVQ(}o pela COmissão de SistematizaçOO
Dar ao inciso I do art. 69 do Projeto de COnstituição <A> da
comissão de sistematização a seguinte redação:
"I investido na :função de primeiro-Ministro, de l1inistro de
Estado, Presidente do Banco central do Brasil, che:Ee de missão
diplomática permanente, Governador de Território, Secretlkio
de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de Pre:feitura
de Capital;"

El1ENDA: ZP019B1-1
VIRGÍLIO TÁVORA PDS

suprima-se do inciso I do Qrt. 69 do Projeto de COnstitui
ção a expressão "chc:fe de missão diplomática permanente".

EMENDA: ZP0095B-1
BETH AZIZE PSB

emenda il.d:i:ti.~

O artigo 69, item II do Projeto de COns1::i.'tU:I.I;ao da Comis-
são de Sistematização, passa a ter la seguinte redação:

Artigo 69. Omissis
I. omissis
lI. licenciado pela respectiVlõl Casa por motivo de doença;

ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, des
de que, neste caso, o a:fastamento não ultrapasse cento e vinte
dias por sessão IcgislatiVlõl. A parlamentar terá direito à li
cença por gravidez pelo mesmo prazo.

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: q-1-5-069-03-00~

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P0189Q-?
ZIZA VALADARES PlmB
EMENDA ADITIVA

Ac:recente-se ao art. 69 o seguinte parágra:Eo:
n§ 3~ _ Na hipótese do inciso I, deste Artigo, o deput:ado

ou senador poderá optar pela remuneração do seu mandato."

EMENDA: 2P01950-1
ANTÔNIO BRITTO

Dê-se ao artigo
nos deputados

legislatura para a

REF.: q-1-5-070-00-00~ REF.: 068-00-00~

Art. 70. Os DeputQC10s Art. 68. Os Deputãldos e Se-
e Senadores perceberão idêntica nadores perceberão idêntica re
remuneração. fixada para cada llIuneração. fixada para cada e
exercicio financeiro pelo xercicio :financeiro em sessão
Plenário do Congresso Nacional. conjunta, e sujeita aos impos
em sessão conjunta, e sujeita tos gerais, inclusive o de ren
aos impostos gerais, inclusive da e os extraordin.irios.
o de renda e os -------------------------------
extraordinários.

EMENDA: 2P01221-3
LUIZ GUSHIREN. PT

Dê-se nova redação ao art. 70 do Projeto de Constituição
da Comissão de sistematização:

nAr't. 70. Os Deputados e senadores perceberão, a 'titulo de
remuneração, somente subsidios :fixos, vedQC10s qualquer paga
mento de ajuda de custo.

§ 1~ _ O Presidente da República :fixará por decreto os
subsidios dos parlamentares. que serão reajustados com base
nos mesmos critérios adotados para o :ful1Cionalismo público
federal.

§ 2~ _ Os subsidios dos parlamentares sujeitam-se aos im
postos gerais. inclusive o de renda e os extraordinários, ve
dado qualquer privilégio de natureza tributária."

PlmB
29, parágra:fo 20, a seguinte redação.
estaduais terão remuneração :fixada em cada

subseqdente pela Assembléia Legislatura,
s

vedada vinculação de qualquer espécie e sujeita aos impostos
gerais. inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação: •
"Os vereadores terão remuneração :fixada em cada legislatu

ra para a susequente pela câmara Municipal, vedãlda vincul:ação
de qualquer espécie.

§ Único _ A remuneração estará sujeita aos impostos ge
rais, inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:
nArt. 70 _ Os deputados :federais e senadores 'terão remune

ração :fixada em cada legislatura para a subsequente pelo Con
gresso Nacional, vedada a vinculação de qualquer espécie.

§ Único _ A remuneração dos parlamentares estará sujeita
aos impostos gerais. inclusive o de renda e os
extraordinários."

suprima-se o parâgra:fo ~ do artigo qq.

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-5-070-99-00-*

REF.: 4-1-5-071-00-00-*

EMENDAS Do CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

DlENDA: 2POOa17-a
JOSÉ AGRIPINO PFL

Dispositivo emendado: Art. 70.
Acrescente-se ao artigo 70. parágrQ:fo 'ÚniCO. com la seguin

te redação:
''Parágra:fo único _ Parlamen't:ares. Depu"t:wos ou Sen:õldores

eleitos pelo COngresso. para represeni:á-lo no COnselho de Ad
ministração de Empresas Esi:ai:ais. não :farão jus a retribuição
:financeira de qualquer nai:ureza."

EMENDA: 2P00663-9
JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA PHDB

Acrescente-se Q seção V do capii:ulo I do Tii:ulo IV do Pro
jeto de constii:uição <A> o seguini:e artigo 71. renwnerando-se
o a"tual artigo 71 e subscqueni:es:

"Ar\:. 71 • Os deputados :federais e esi:ac1uais eleii:os para
uma legislatura são candidatos na"tos às eleições da legislai:u
ra subsequente."

I
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PHDB
CAPUT DO ARTIGO 71 DO PROJETO DE

PHDB
"Das Reuniões", Titulo IV, capitulo
passa a vigorar com a seguinte

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: :'-1-6-000-00-00""*
SEÇÃ~· VI
DAS REUNIÕES

REF'.: ~-1-6-071-00-00""*

Art. 71. O Congresso
Nacional reunir-se-á, ánualmen
te, na capital da República, de
1S de :fevereiro a 30 de junho e
de 12 de agosto a 1S de
dezembro.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF'.: 069-00-00-~

Art. 69. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P002~0-~

F'HANCISCO KUSTER
EMENDA MODIFICATIVA DO

CONSTITUIÇÃO.
Art. 71 _ O Congresso N:ilcioaml reunir-se-á, anualmente, na

capital da República, de 1 de :fevereiro a 30 de junho e de 16
de julho a 1S de dezembro.

EMENDA: 2P0097S-1
ALBÉRICO CORDEIRO PrL

Dê-se ao ar1:. 71, caput, e seus §§ 12 e S2, :acrescentando
lhe os §§ 10 e 11, Q seguinte redação:

"Art. 71. O Congresso Nacional reun:ir-se-á, anualmente. na
capital da República.

§ 12 O periodo de :funcionamento de cada sessão legislativa
será :fixado na anterior. até o :final de outubro, em reunião
conjunta das Mesas Diretoras das duas Casas.

§ S2 Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparató
rias no mês de :fevereiro do primeiro ano da legislatura. para
a posse dos seus membros e eleição das respectivas Mesas.

§ 10. No caso de dissolução da câmara dos Deputados. as
sessões prepatatórias 'terão inicio trinta dias após a diploma
ção dos eleitos.

§ 11. É de UlII ano o mandato dos membros das Mesas do Sena
do Federal e da câmara dos Deputados, permitida a reeleição
dos seus membros para quaisquer dos cargos.

EMENDA: 2P01062-8
HÉLIO MANHÃES

O artigo 71, Seção VI,
I, "Do Poder Legislativo".
redação:

"Art. _ O COngresso Nacional reunir-se-á em ano que ocor
rQlt\ eleições, de 12 de :fevereiro Q 30 de julho e de 20 de no
vembro Q 20 de dezembro."

I
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EMENDA: 2P01746-7
REF.: 4-1-6-071-00-00-* <Cont.> HUHBERTO LUCENA PHDS

Dê-se ao art. 71. "capu1:". da Seção VI. capitulo I. Titulo
IV. do projeto de Constituição. a seguinte redação:

"Art. 71 _ O Congresso Nacional reunir-se-á. anualmente.
na capital da Repúblic::;a. de 19 de :fevereiro a 31 de julho e de
12 de setembro a 5 de dezembro."
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-6-071-01-00~ REF.: 069-01-00~

§ 19 As reuniões mar- § 19 IDÊNTICO
c:adas para as datas :fixadas -------------------------------
neste artigo serão trans:feridas
para o primeiro dia útil
subseqüente. quando recairem em
sábados. domingos ou :feriados.
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-02-00-* REF.: 069-02-00-*

§ Zg A sessão legisla- § Zg InOOICO
tiva não será interrompida sem -------------------------------
a aprovação do projeto de lei
de diretrizes orçamentárias.
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-03-00-* REF.: 069-03-00-*

§ 3g O regimento § 3g IDOOICO
disporá sobre o :funcionamento -------------------------------
do COngresso nos sessenta dias
anteriores às eleições gerais.
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-04-00-* REF.: 069-04-00-*

§ 4';1 Além de outros § 42 InOOICO
casos ..~vistos nesta Co~sti- -------------------------------
tuição a câmara dos Depu ados
e o ~~nàdo Federal reunir-se-ão
en sessão conjunta para:
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-04-01~ REF.: 069-04-01~

I - inaugurar a sessão I - InOOICO
legislativa; --------------------------------------------------------------
~EF.: 4-1-6-071-04-02-* REF.: 069-04-02-*

II - elaborar o regi- II - InOOICO

I
~
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merrto comum e regular a criação -------------------------------
de serviços comuns às duas ca-
sas;
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-04-03-* REF.: 069-04-03-*

UI - receber o com- ItI - IDÊNTICO
promisso do Presidente da Repú- -------------------------------
blica;
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-04-04-* REF.: 069-04-04~

i

IV - conhecer do veto IV - IDÊNTICO
e sobre ele deliberar. -------------------------------
-------------------------------
REfi..I~I'i'"""':1'".,G~O;;?, 1õ,Q~';'"QP-*, , REF.: 069-0~-00~ EMENDA: 2POOZ26-9

§ 5~ cada uma das ca- § 511 IDENTICO VINICIUS CANSANÇÃO PFL
sas reunir-se-á em sessões pre- ------------------------------- Dar nova redação no § 5 do Artigo 71.
paratorias. a partir de 1~ de § 5 _ cada umas das casas reunir-se-á em sessões prepara-
:fevereiro. no primeiro ano da tórias. a partir de 1 de :fevereiro. no primeiro ano da legis-
legiSlatura. para a posse de latura. para a posse dos seus membros e eleição das respecti-
seus membros e eleição das res- vas Mesas, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
pectivas Mesas, vedada a recon- imediatamente subsequente. No caso de dissolução da câmara dos
dução para o mesmo cargo na e- Deputados. as sessões preparatórias terão inicio trinta dias
leição imediatamente após a diplomação dos eleitos, observado o disposto no
subseqüente. No caso de disso- parágr~o primeiro. Em ambos os casos, quando cairem no
lução da câmara dos Deputados. sábado, domingo ou :feriado, as sessões preparatórias serão
as sessões preparatórias terão trans:feridas para o primeiro dia útil subsequente.
inicio trinta dias após a di- --------------------------------------------------------------
plomação dos eleitos, observado
o disposto no § 111.
-------------------------------
HEF.: 4-1-6-071-06-00-* HEF.: OG9-06-00~

§ 6~ A Mesa do Con- § M IDÊNTICO
gresso Nacional será presidida -------------------------------
pelo Presidente do Senado Fede-
r<.ll. e os demais cargos ser~o

CJ{ercidos. alterl\<.ldamente, pe-
los ocupantes de cargos equiva-
lentes na câmara dos Deputados
c no Senado Federal.
-------------------------------
REF.: 4-1-6-071-07-00-* REF.: 069-07-00-ll<

§ 7~ A câmara dos De- § 7ll IDÊNTICO

I
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putado~ não poderá ser dissol-·------------------------------
vida "O primeiro ano e no últi-
mo semes"trc da legislatura.

REF.: 4-1-6-071-00-00~ IREF.: 069-0a-00~

§ 02 A convocação § 02 IDÊNTICO
extraordinária do Congresso Na- -------------------------------
cional %ar-se-á:

REF.: 4-1-6-071-00-01~ IREF.: 069-0a-01~

I - pelo Presidente do I - IDÊNTICO
Senado Federal. em caso de de- -------------------------------
cretação de estado de de%esa ou
de intervenção %ederal e de pe
dido de autorização para a de
cretação de estado de sitio;

REF.: 4-1-6-071-00-02-* IREF.: 069-0a-02-*
II - pelo Presidente II - IDÊNTICO

da República. pelos presidentes ------------------------------
da "câmara dos Deputados e do
Senado Federal ou a requerimen-
to da maioria dos membros de
ambas as casas. em caso de ur-
gência ou interesse público
relevante.

REF.: 4-1-6-071-09-00-* IREF.: OG9-09-00~

§ 92 Na sessão legis- § 9~ IDÊNTICO
lativa extraordinária. o Con- -------------------------------
gresso Nacional somente
deliberará sobre a matéria para
a qual %oi convocado.

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-7-000-00-00-*

SEÇÃO VII
DAS COMISSÕES

REF.: q-1-7-07Z-00-00~

Art. 7Z. O Congresso
Nacional e suas casas terão co
missões pertllêlnentes e
temporárias, constituidas na
:forma e com as atribuiçê)cs pre
vistas no respectivo regimento
ou no ato de que resultar a 5UDl

criação.

REF.: Q-1-7-07Z-01-00-*
§ 19 Na constituição

das Mesas e de cada comissão, é
assegurada, tanto quanto possi
vel, a representação proporcio
nal dos partidos que participam
da respectiva casa.

EMENDAS DO CEm'RÃO

REF.: 070-00-00~

Art. 70. IDÊNTICO

REF.: 070-01-00-*
§ 19 IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00107-6
HENRIQUE CÓRDOVA PDS

Dêem-se aos parágra:fos 1~ e zg. do Artigo 7Z. do Projeto
de Constitui~, Q red~ que segue e mantenham-se os Artigos
3g e ~ll

Ar"t. 12 '" .. '" '" '" .. '" '" '" • '" '" '" .. '"
§ 19 Nã constitui~ das Mesas e de cada Comissão. é QS

segurada,-tanto quanto possivel, a represent~ proporcional
dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da
respectiva casa.

§ Zg _ Às Comissões, em razão da mat~iQ de sua competên
cia, cabe:

I discutir e votar projetos de lei que dispensam. na
:forma dÕ regimento, a competência do plenário, salvo com re
curso de um décimo dos membros da casa;

II _ realizar audiências públicas com entidades da socie
dade civil;

III _ convocar Minis"tros de Estado para prestar in:forma
ções sobre assuntos inerentes às suas atribuições;

IV _ acompanhar, junto ao Governo. os atos de regulamenta
ção, velando por sua completa adeq~;

V _ receber petições, reclamações, representações ou quei
xas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades
ou entidades públicas;

VI _ Solicitar ao Procurador-Geral da República que adote
medidas cabiveis junto ao Judiciário com o objetivo de evitar
ou reparar lesões a direitos individuais ou coletivos de gru
pos sociais ou comunidades;

VII _ :fiscalizar os atos do Executivo e solicitar ao Trib-

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-7-072-01-00~ (Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

nal de Contas dóil União que proceda, no âmbito de suas atribui
ções, às investigações sobre óil óiltividade ou a matéria que in
dicar, adotando as providências necessárias;

VJ:II _ converte-se. no todo ou em parte. em comissão par
lamentar de inquérito, ou reunir-se, para a mesma ~inalidade.

quando ocorrer identidade de matéria. com outras comissões do
Congresso HQcional ou de outra casa Legislativa, mediante de
liberação da maioria de dois terços de seus membros;

IX _ acompanh,Qr, junto ao Governo, a elaboração da propos
ta orçamentária, bem como óil sua posterior execução;

X _ solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cida
dQo;

XI _ apreciar programas de obras, planos nacionais. regio
nais e setoriais de desenvolvimentos e sobre eles emitir
parecer.

REF.: ~-1-7-072-0Z-00-* REF.: 070-02-00-*
§ Z!! Às comissões. em § Z!! Às comissões. em maté-

razão da matéria de sua compe- ria de sua competência. cabe
tência. cabe discutir e votar. discutir e votar. segundo dis
segundo dispuser o regimento. puser o regimento. projetos de
projetos de lei. Nestes casos lei. A tramitação dos projetos
será dispensada a mani~estação de lei será disciplinada pelo
do plenário. salvo se o reque- Congresso Nacional.
rer um quinto dos membros da -------------------------------
respectiva casa. ou de ambas.
quando se tratar de comissão
mista.

REF.: 4-1-7-072-03-00-* REF.: 070-03-00-*
§ 3!! As comissões par- § 3!! As comissões parlamen-

lamentares de inquérito. que tares de inquérito. que terQo
terão poderes de investigação poderes de investigação pró
próprios das autoridades judi- prios das autoridades judici
ciais. serão criadas pela cfuua- ais, além de outros previstos
ra dos Deputados e pelo Sen:ildo nos Regimentos das respectivas
Federal. em conjunto ou separa- casas. serQo criadas pela câma
damerrre , mediante r~querimento ra dos Deputados e pelo Senado
de um terço de seus membros. Federal. em conjunto ou separa
para a apuração de ~ato deter- damente, mediante requerimento
minado e por prMO certo, sendo de um terço de seus membros.
suas conclusões. se ~or o caso. para a apuração de :Eato deter
encaminhadas ao Ministério Pú- minado e por pra:z:o certo. sendo
blico para o ~im de promover a suas conclusões. se :Eor o caso,
responsabilidade civil ou cri- encaminhéldas ao Poder

EMENDA: 2P00165-3
JUTAHY MAGALHÃES PHDB

Dê-se a seguinte redação ao § 3g do art. 7Z do Projeto de
Constituição da Comissão de sistematização:

"nr"t~ 7'Z " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .... .. .. fi ..

§ 3!! _ As comissões parlamentares de inquérito. que gozam
de plenos poderes de investigação, próprios das autol:'idades
judiciais, e outros, de:Einidos nos Regimentos das respectivas
casas, serQo criadas pela câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal. em conjunto ou separadamente, medianté requerimento
de um terço de seus membros para a apuração de ~ato determina
do e por prazo certo, sendo suas conclusões. se ~or o caso.
encaminhadas ao Ministério Público com a indicação das medidas
destin:ildas a promover a responsabilidade civil e ou criminal
dos in:Eratores."

I
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minal dos in:fratores. IJudici.ário. para que promowa a
------------------------------- responsabilidade civil ou cri

minal dos in:fratores.
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-7-07Z-04-00-*
§ 4g Durante o reces

so. salvo convocação
extraordinária. haverá uma co
missão representativa do COn
gresso Nacional. cuja composi
ção reproduzirá. quanto possi
velo a proporcionalidade da re
presentação partidária. eleita
por suas casas na última sessão
ordinári.a do periodo legislati
vo. com atribuições de:finidas
no regimento comum.

REF.: 070-04-00-*
§ 4g IDOOICO

I
Vl.....
I



1lSSEMBLÉlA NACIONM. CONSTITUINTE

SECHEiAlUA G'E'R1lL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHll DE GO~NO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

HEF.: Q-1-O-OOO-OO-OO-.
SEÇÃO VIII
DO PROCESSO LEGISLATIVO

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHDmAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-8-073-00-00-. IREF.: 071-00-00-*
Art. 73. O processo Art. 71. IDÊNTICO

legislativo compreende Q elabo- ------------------------------
ração de:

REF.: Q-1-O-073-~0-01_. IBEF.: 071-00-01~

I - emendas Q Consti- I - IDÊNTICO
tuição;

REF.: 4-1-0-073-00-02_' IBEF.: 071-00-02-*
res; 11 - leis complementa- ~~_:_~~~~~ _

EMENDA: 2P00470-4
MAURÍLIO FERREIRA LIMA PHDB

Dá nova redação ao art. 73 • Seção VIII. do processo
legislativo.

Art. _ O processo legislativo compreende :a el:ilior:ação de:
I _ Emend:as a Constituição;
11 _ Atos de neeãsãe Legislativa;
111 _ Leis Complementares;
IV Leis Ordinárias;
V -Leis Delegadas;
VI-_ Decretos Legislativos;
VII Resoluções.
De ~rdo com o :art. 23, § 2l! do Regimento Interno da ANC.

acrescente-se ao Titulo IV. capitulo I. Seção VIII, do Poder
Legislativo a seguinte subseçOO:

Dos Atos de Decisão Legislativa
Art. Os Atos de Decis:.lo Legislativa destinam-se a anular

ou suspender ações do Poder Executivo em curso de execuç:.ío ou
anunciadas.

I _ Os Atos de Decisão Legisl:ativa só poderão ser propos
tos por Lideres ou Grupo de Lideres, cujos liderados represen
tem no minilllO 10% dos membros do Congresso Nacional, e tenham
o apoiamento no minimo de um terço dos membros da câm:ara Fede
ral e do Senado da República.

11 _ Apresentado perante :a Mesa do Congresso Nacional, o
seu Presidente submeterá nas 40 hc!ras seguintes os Atos de De
cis:.lo Legislativa Q uma Comiss:.ío Mista de 25 membros, composta
segundo o principio de proporcionalidade p:artidári:a, que num
pr=o de cinco di:as emitiráp~ prévio. sendo larQuivados

I
~
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d":finitivamen"te o projeto de Ato de Decisão Legislativa. que
REF.: ~-1-8-073-00-02~ <Cont.> dela receber parecer contrário.

III Os Atos de Decisão Legislativa serão discutidos e
votados em cad;a casa, em UlI\ turno. considerando-se aprovado.
quando obtiver. nas votações. dois terços dos votos dos mem-
bros de cada UlI\Q das casas ,

IV _ NenhUll\ Lider ou grupo de lideres poderão assinar mais
de \ll1l projeto de Ato de Decisão Legislativa por ano
legislativo.

V _ Os Atos de Decisão Legislativa serão promulgados pela
Mesa do Congresso Nacional.

VI O Chc:fe do Poder Executivo não con:formado com o Ato
de Decis50 Legislativa aprovado pelo Poder Legislativo. poderá
convocar plebiscito nacional para anular ou con:firmar o re:fe-
rido Ato. '45 dias ãlpóS sua promulgação.

VII A convoCálção de plebiscito nacional suspende os e-
:Ee;itos dos A'tos de Decisão Legislativa.
--------------------------------------------------------------

REF.: ~-1-8-073-00-03-* REF.: 071-00-03~

III - leis ordinárias; III - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: ~-1-8-073-00-0'4~ REF.: 071-00-04~

IV - leis delegadãls; IV - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-8-073-00-05-* REF.: 071-00-05-*

V - decre'tos legislãl- V - IDÊNTICO
tivos; -------------------------------
-------------------------------
REF.: ~-1-8-073-00 06-* REF.: 071-00-06-*

VI - resoluções. VI - IDÊNTICO
------------------------------- -------------------------------
REF.: ~-1-8-073-99-00-* REF.: 071-99-00-*

Parágra:fo único. Lei Parágra:fo único. IDÊNTICO
complementar disporá sobre ãl -------------------------------
técnica de elãlboração. redálÇão.
alteraç50 e consolidação dãls
leis. .-------------------------------
REF.: 4-1-8-074-00-00-* REF.: 072-00-00~

SUBSEÇÃO I Ar't. 72. IDÊNTICO
DA EMENDA À CO~ITUIÇÃO -------------------------------

I
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO
i

0-'

PR0JE10 DE CONSTITUIÇÃO

Art. 74. A constitui
çOO poderá ser emend~d~ medi~n

te propost~:

REF.: 4-1-8-074-00-01-~

I - de um terço, no
minimo, dos membros d~ ~~

dos Deput~dos ou do Senado Fe
der~l;

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 07Z-00~01-~

I - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

PFL
da SUbseção I, do CQpitulo I. Ti
ao Projeto de Constituição da Co-

REF.: 4-1-8-074-00-0Z-* IREF.: 07Z-00-0Z~

República~I - do Presidente d~ ::_=_:~~:~~ _
REF.: 4-1-8-074-00-03~ REF.: 07Z-00-03-~

111 - de mQis d~ me~- 111 - de mQis da metQde das
de das Assembléias Legislativas Assembléias Legislativas das
das unidades d~ Feder~, unidades da Feder~.

mQni:festando-se cada uma por um mani:festando-se. cada UmQ de
terço de seus membros; las, pela maioria relativa de

------------------------------- seus membros;

REF.: 4-1-8-074-00-04~

IV - de iniciativa po-
pular. nos termos previstos
nesta Constituição.

REF.: 4-1-8-074-00-0S~

EMENDA: ZP01864-S
DIRCEU CARNEIRO PHDB

Emenda Modixicativa
Dar ao Art. 74, inciso III, a seguinte redação:
"III de mais da metade das Assembléias Legislativas.

mQnixestando-se, cada UmQ delas. pela maioria relativa de seus
IUClIIbros •"

EMENDA: ZP01167-S
EVALDO GONÇALVES

Acresentar ao Ar1:go 74,
tulo IV, os seguintes itens.
missão de sistematização:

"v de mais da me~de das Associações dos Hunicipios bra
sileiros. mQniXestando-se cada uma delas pela maioria de seus
l\lCJI1bros ; •

"VI de mais da metade das Associações de Vereadores do
Brasil, mni:festando-se cada uma delas pel~ maioria de seus
membros. '

I
VI
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REF.: 4-1-a-074-01-00-~

§ 1~ A COnsti1:ui.çOO
REF.: 07Z-01-00~

§ 12 IDOO:rCO
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não poderá ser emendada na vi-·-------------------------------
gência de intervenção :federal,
de estado de de:fesa ou de esta
do de sitio.

REF.: 4-1-8-074-02-00-*
§ 2~ A proposta será

discutida e votada em cada ca
sa, em dois· turnos,
considerando-se aprovada quando
obtiver, em ambos, dois terços
dos votos dos membros de cada
uma das casas.

REF.: 07Z-02-00~

§ 2~ A proposta será discu
tida e votada em cada casa, em
dois turnos, considerando-se
aprovada quando obtiver, em am
bos, três quintos dos votos dos
membros de cada uma das casas.

EMENDA: 2P01041-S
KOYU IHA PMDB

Emenda Hodi:ficativa
Dê-se ao 9 ~ do art. 74 do Projeto de COnstituição <A), a

seguinte redação:
"9 22 _ A proposta será discutida e votada em dois turnos,

em sessões conjuntas de ambas as casas do COngresso Nacional,
considerandq-se aprovada quando obtiver dois terços dos votos
da totalidade dos membros do COngresso Nacional."

EMENDA: 2P01114-4
GUILHERME PALMEIRA PFL

Substitua-se o art. 74, 9 22, pelo seguinte:
9 ~ _ A proposta será discutida e votada em cada

dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver,
bos , o voto da maioria absoluta dos seus Iliembros.

casa, em
em Qll\-

I
Ul
Ul
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REF.: 4-1-8-074-03-00-*
9 32 A emenda à COns

tituição será promulgada pelas
Mesas da cfunara dos Deputados e
do Senado Federal, com o res
pectivo número de ordem.

REF.: 4-1-8-074-04-00-*
9 42 Não será objeto

de deliberação a proposta de
emenda tendente a abolir:

REF.: 072-03-00-*
9 32 IDÊNTICO

REF.: 072-04-00-*
9 42 IDÊNTICO

EMENDA: 2P01998-6
JOÃO CARLOS BACELAR PMDB

Dê-se ao 9 22, do art. 74, a seguinte redação:
"Art.'lI ..

9 ~ _ A proposta será discutida e votada em cada casa, em
dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em Qll\

bos, três quintos dos votos dos membros de cada uma das
casas."

EMENDA: 2P02003-8
PAES LANDIM PFL
EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao Parágra:fo IV do Art. 74 a seguinte redação:
"9 42 Não será objeto de deliberação a proposta de emenda ten-
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de Q ãlbolir Q Federação e Q República"
REF.: 4-1-8-074-04-00-* <Cont.> --------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-8-074-04-01-* REF.: 072-04-01-*

I - a :forma :federativa I - IDÊNTICO
do Estado; -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-8-074-04-02-* REF.: 072-04-02-*

11 - o voto direto. II - IDÊNTICO
secreto. universal e periódico; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-8-074-04-03-* REF.: 072-04-03-*

rII - Q separação dos III - IDÊNTICO
Poderes; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-8-074-04-04-* REF.: 072-04-04-*

IV - os direitos e ga- IV - IDÊNTICO
rantias individuais. -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-1-8-074-04-05-* EMENDA: ZP00291-9
------------------------------- POMPEU DE SOUZA PHDB

EMENDA
Acrescente-se QO parágrla:fo 42 do Art. 74:
"V _ Q liberdade de imprensa e de in:formação pública'.
Acrescente-se ao Art. Z56 o seguinte par~Q:fo.

renumerando-se os subsequcntes:
npar~gra:fo 19 _ Nenhuma lei conter:i dispositivo que possa

constituir embaraço Q plena liberdade de informação jornalís-
tica em qualquer veiculo de comunicação social'.
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-1-8-074-05-00-* REF.: 072-05-00-*
§ 5g A matéria eens- § 52 IDÊNTICO

tante de proposta de emenda re- -------------------------------
jeitada ou havida por prejudi-
cada não pode ser objeto de
nOVQ proposta na mesma sessão
legislativa.
-------------------------------
REF.: 4-1-a-07S-00-00~ REF.: 073-00-00~ EMENDA: ZP009G7-1

SUBSEÇÃO rI Art. 73. A iniciativQ das EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
DISPOSIÇÕES GERAIS leis complementares e Emenda llIodi:ficativ:a

I
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Art. 75. A iniciativa ordinárias cabe a qualquer mem
das leis complementares e bro ou Comissão da câmara dos
ordinárias cabe a qualquer mem- Deputados ou do Senado Federal,
bro ou comissão da CSmara dos ao Presidente da República, ao
Deputados ou do Senado Federal, Primeiro-Ministro, aos Tribu
ao Presidente da República, ao nais superiores, na :forma pre
pr~meiro-M~nistro, aos. Tr~bu- vista nesta Constituição.
na1S Super10res e aos C1dadaos, -------------------------------
na :forma prevista nesta
Constituição.

Ao art. 75, seja dada a redação seguinte:
Art. 75. A iniciativa das leis complementares e ordinárias

cabe a qualquer membro ou Comissão da CSmara dos Deputados ou
do Senado Federal, ao Governo, aos Tribunais superiores e aos
cidadãos, na :forma prevista nesta Constituição.

Em decorrência da presente emenda e caso venha a ser apro
vada, promovam-se as modi:ficações e alterações seguintes (§ zg
do Art. 22, do Regimento Interno, da Assembléia Nacional
Constituinte>;

i> Ao § 19, e seus incisos I e lI, do art. 75, seja dada la

seguinte redação:
Art. 75 ••••
§ 19 são de iniciativa privativa do Governo, as leis que

disponham sobre:
a> :fixação ou modi:ficaçãO dos e:fetivos das Forças Armadas;
b> criação de cargos, :funções ou empregos públicos, na ad

ministração direta e autárquica, e aumento de sua remuneração;
c> organização administrativa e judiciária, matéria

tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da ad
ministração dos Territórios;

d> servidores públicos da união e territórios, seu regime
juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria,
re:forma e trans:ferência de militares para a inatividade;

e> organização do Ministério público e da De:fensoria Pú
blica da União e normas gerais para a organização do Ministé
rio Público e dâ De:fensoria Pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios;

:f> criaçãO', estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos de administração pública.

2> Ao art. 76, caput, seja dada a redação seguinte:
Art. 76. Em caso de ~ relevância e urgência, o Governo

poderá adotar medidas provisórias com :força de lei, devendo
submetê-las, de imediato, para conversão, ao Congresso Nacio
nal, que, estando em recesso, será convocado, extraordinaria
mente, para se reunir no prazo de cinco dias.

3> Ao inciso I, do Art. 77, seja dada a redação seguinte:
Art. 77 ••••
I _ nos projetos de iniciativa exclusiva do Governo, res-

salvado o disposto nos §§ 3g e 4g, do art. 195.
11 •••
4> Ao art. 78, e seu § 19, seja dada a redação seguinte:
Art. 78 _ A discussão e votação dos Projetos de Lei de i

niciativa do Governo e dos Tribunais SUperiores terão inicio
na câmara dos Deputados.

§ 1~ O Governo poderá solicitar urgência pra apreciação de
projeto de sua iniciativa.

§ 2~ •••

I
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REF.: 4-1-6-075-01-00-* IREF.: 073-99-00-*
§ 12 são de iniciativa parágrQ:fo \inico. são de i-

privativa: niciativa privativa:

EMENDA: ZP01646-4
ELIÉZER MOREIRA PFL
Emenda Modi:ficativa

Dar ao Art. 75, § 12 l:l seguinte redQÇão:
Art. 75 •••
§ 12 _ são de inicil:ltiva privativa do presidente da

ReplÍb!ica :
a) as leis que :fixem ou modi:fiquem os e:Eetivos das FOrç:Qs

Armadas;
b) criação de cargos, :funções ou empregos p\iblicos nQ ad

ministração diretà e autárquica ou aumentem a SUQ remuneração;
c) organizQÇão adm:inistrativa e judiciária, matéria

tributária e orçamentária, serviços p\iblicos e pessoal dl:l ad
ministração dos Territórios;

d) servidoxcs p\iblicos da UniGo e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria
de civis, re:forma e trans:ferência de militl:lres para l:l inativi
dade;

e) orgalu.zação do Ministério P\iblico e da De:fensoril:l P\Í
blica da União e normas gerl:lis parl:l a organizQÇão do Ministé
rio p\iblico e da De:fensoria p\iblica dos Estados. do Distrito
Federal e dos Territórios;

:f) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e
órg50s da administração plÍblica.

EMENDA: 2P01717-7
ALuiZIO CAMPOS PHDB

Dispositivo Emendado: Artigo 75
Emenda Aditiva
Inclua-se no artigo 75 o seguinte parágrQ:fo. renumerando

se os demais:
§ 12 _ O Congresso Nacional :fixará o número máximo de pro

posições que cada Congressista poderá apresentar por sessão
legislativa.

I
UI
00
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REF.: 4-1-6-075-01-01-*
I - do Presidente da

Rep\iblica as leis que :fixem ou
modi:fiquem os e:fetivos das For
ças Armadas;

REF.: 4-1-8-075-01-02-*
11 - do Primeiro-

REF~-~-::Oi~
I - IDÊNTICO

REF.: 073-99-02-*
II - IDÊNTICO
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Ministro as leis que disponham ------------------------------
sobre:
-------------------------------
REF.: 4-1-a-075-01-0Z-Q REF.: 073-99-0Z-Q

a) criõlção de cargos, a> IDÊNTICO
~unções ou empregos públicos na ------------------------------
administração direta e
autárquica ou aUlllentem a sua
remuneração;
-------------------------------
REF.: 4-1-a-075-o1-0Z-b REF.: 073-99-0Z-b

b> organização õ\dmi- b> IDÊNTICO
nistrativa e judiciária. maté- ------------------------------
ria tributária e orçamentária,
serviços públicos e pessoal da
administração dos Territórios;
-------------------------------
REF.: 4-1-a-075-01-0Z-e REF.: 073-99-0Z-e

.~ c>-s~~o:es públicos c> IDÊNTJ:CO
da Un~ao e Terr~tor~os, seu re- -------------------------------
gime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposen
tadoria de civis, re:forma e
trans:ferência de militares para
a inatividade;
-------------------------------
REF.: 4-1-a-075-01-0Z-d REF.: 073-99-0Z-d

d> organização do Mi- d> IDÊNTICO
nistério público e da De:fenso- ------------------------------
riõl Pública da união e normas
gerais para a organização do
Ministério público e da De:Een-
soria Pública dos Estados, do
Distrito Federal ~ dos Territó-
rios;
-------------------------------
REF.: 4-1-a-075-01-0Z-e REF.: 073-99-0Z-e
~ :> c:r~ação, est:u~~- e> IDÊNTJ:CO

çao e atr1b~çoes dos Min~ste- ------------------------------
rios e órgãos da administração
pública.
-------------------------------

I
VI
\C

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRET,~IA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-6-075-02-00-*
§ 2g A iniciativa po

pular pode ser exercida pela
apresentação, à câmara dos De
putados, de projeto de lei ou
proposta de emenda à Constitui
~o devidamente articulados e
subscritos por, no mínimo, zero
vírgula três por cento do elei
torado nacional, distribuídos
em pelo menos cinco Estados,
com não menos de zero vírgula
um por cento dos eleitores de
Cãlda um deles.

REF.: 4-1-6-075-03-00-*
§ 311 O rc:ferendo popu

lar será determinado pelo Pre
sidente da República para deli
berar sobre a anulação total ou
p:lrCial de emenda ~ Constitui
ção ou de lei, quando o requei,:"
ram, no mínimo, dois por cento
do eleitorado nacional, distri-

.•buídos em cinco ou mais Esta
dos, com ~ menos de zero vír
gula cinco por cento dos elei
tores de cada um deles.

REF.: 4-1-8-075-04-00-*
§ 4g É vedado referen

do relativo a leis de iniciati
va privativa e a leis
tributárias.

REF.: 4-1-6-076-00-00-*
Art. 76. Em caso de

relevância e urgência, o Presi
dente da República. por solici
~o do Primeiro-Ministro.
poderá adotar medidas provisõ
rias, com :força de lei, devendo
submetê-lãls de imediãlto. para

EHENDAS DO CENTRÃO

REF .: 07"-00-00-'.*
Art. 74. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01696-3
JOÃO HERRMANN NETO PMDB

Dar ao art. 75 § 211 a seguinte redação:
"Ar't. 75 •• "• ""• ""• """"""""""• """". """.. ""• """"""""""""•

§ 2\1 _ A iniciativa popular pode ser exercida pela apre
sentação à c5mara dos Deputados de projeto de lei ou proposta
de emenda à Constitui~o devidamente articulados e subscritos
por no mínimo 1~ (um por cento> do eleitorado nacional, dis
tribuídos pelo menos em 5 (cinco> Estados, com não menos de
0,3 (zero vírgula três> por cento do eleitores de cada um
deles."

EMENDA: 2P01647-2
ONOFRE CORRÊA PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dar ao art. 76 ãl seguinte redação:

Art. 76 ãl seguinte relevSnciãl e urgência. o Presidente dia
república, ouvido o Primeiro-Hinistro. poderá adotar medidads
provisórias. com :força de lei, devendo submetêlas de imediato,
parãl converc;ão, ao Congresso Nacional, que, estãlndo em reces-

I
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conversão, ao congresso Nacio- se , será ccnoocado ex"b:aordinariQll\entepara se reunir no praxo
nal, que, estando em recesso, de cinco dias.
será convocado eJrtraordinaria- --------------------------------------------------------------
mente para se reunir no prazo
de cinco dias.
-------------------------------
REF.: 4-1-a-076-99-00~ REF.: 074-99-00~

Parágra:fo (mico. As Parágra:fo ünâco , IDÊNTICO
medidas provisórias perderão -------------------------------
e:Eicácia, desde a edição, se
não :forem convertidas elI\ lei no
praxo de trinta dias, ól partir
de SUQ publi~ção, devendo o
Congresso Nacional disciplinar
as relólções juridi~s delóls
decorrentes.
-------------------------------
REF.: 4-1-8-077-00-00-* REF.: 075-00-00~

Art. 77. Não será 00- Art. 7S. IDÊNTICO
mitido aUl1lento da despesa -------------------------------
prevista:
-------------------------------
REF.: '--1-8-077-00-01-* R:Ef' .: 07S-00-01~

I - nos projetos de I - IDÊNTICO
inic;~~iva exclusiva do Presi- -------------------------------
dente dól Repúbli~ ou do
Primeiro-Ministro, ressóllvado o
disposto nos §§ 3!! e 42 do ar-
tigo 195;
-------------------------------
REF.: 4-1-8-077-00-02~ R:Ef'.: 075-00-02-*

II - nos projetos so- II - IDÊNTICO
bre organizólçáo dos serviços -------------------------------
administrativos da câmara dos
Deputados, do Senado Federal,
dos Tribunais Federais e do Mi-
nistério Público.
-------------------------------
REF.: 4-1-8-078-00-00-* REF.: 076-00-00-*

Art. 78. A discussão e Art. 76. IDÊNTICO
votação dos projetos de lei de -------------------------------
iniciativa do Presidente da Re-

I
0\.,...
I



ASSEHBLÉIIl. NACIONAL CONSTITUImE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORG.l\NIZAÇÃO DOS PODERES E DO ~ISTEHA DE GOVERJ«)

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

públi~, do Primeiro-Ministro e
dos Tribu~is superiores terá
inicio ~ câmara dos Deputados.

REF.: 4-1-e-07a-01-00-~

§ 12 O Presidente da
Repúbli~ e o Primeiro-Ministro
poderão solicitar urgência para
apreciação de projetos de sua
iniciativa.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 076-01-00-~

§ 12 IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-e-07e-02-00~ REF.: 076-02-00-~

§ 22 Se la cârMra dos § 2g Se, no caso do
Deputados e o Senado Federal parágra:fo anterior, a câmara
não se mani:festarem, cada qual, dos Deputados e o Senado Fede
sucessivamente, em até quarenta ral não se mani:festarell\, cada
e cinco dias, sobre a proposi- qual, sucessivamente, em até
ção, esta deverá ser incluida quarenta e cinco dias, sobre la

na ordem do dia, sobrestando-se proposição, esta dever;ã ser in
a deliberação sobre os demais cluida na ordem-do-dia,
assuntos, salvo quanto ao dis- sobrestando-se a deliberação
posto no artigo 76 e no § 62 do sobre os demais assuntos, salvo
artigo 60, até que. se ultime a quanto ao disposto no artigo 711
votação. e no § 62 do artigo 76, para
------------------------------- que se ultime a votação.

REF.: 4-1-a-07a-03-00~ REF.: 076-03-00~

§ 32 A apreciação das § 32 A apreciação das emen
emendas do Senado Federal pela das do senado Federal pela câ
câmara dos Deputados :far-se-á, mara dos Deputados :far-se-á.
nos casos deste artigo, no pra- nos casos do parágra:fo ante
zo de dez dias. observado o rior. no prazo de dez dias, ob
disposto no par~o anterior. servado o disposto no parágra:fo
------------------------------- anterior.

I
~

I

REF.: 11-1-6-07e-04-00-~

§ 42 Os prazos do § as
n..1)0 correm nos periodos de re
cesso do Congresso Nacional,
nem se aplicam aos projetos de
código.

REF.: 076-04-00-*
§ 112 IDÊNTICO
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TÍTULO IV - DA ORGAKi:ZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: q-1-8-079-00-00~

Art. 79. O projeto de
lei aprovado por uma casa será
revisto pela outra, em um só
turno de discuss.;ío e votaçOO,
sendo enviado à sanção ou pro
mulgação, se a casa revisora o
aprovar, ou arquivado, se o
rejeitar.

REF.: q-1-0-079-99-00-*
Parágra:fo único. Sendo

o projeto emendado, voltará à
casa iniciadora.

REF.: 4-1-6-060-00-00-*
Art. 60. A casa na

qual tenha sido c:oncluida a vo
tação, ou o senado Federal,
enviará o projeto de lei ao
Presidente da República, que,
aquiesccndo, o sancionará.

REF.: 4-1-0-000-01-00-*
§ 19 Se o Presidente

da República considerar o pro
jeto, no todo ou em parte, in
constitucional ou contrário ao
interesse público, vetá-Io-á
total ou parcialmente no prazo
de quinze dias úteis, contados
da data do recebimento.

REF.: Q-1-8-0eO-02-00-*
§ 2~ O veto parcial

somente abrangerá texto inte
gral de artigo. de parágra:Eo.
de inciso ou de alinea.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: O"-OO-OO~

Art. ". IDÊNTICO

REF.: 077-99-00-*
Parágra:fo único. IDÊNTICO

REF.: 07a-oo-oo~

Art. 76. IDÊNTICO

REF.: 078-01-00-*
§ 19 Se o Presidente da Re

pública considerar o projeto,
no todo ou em parte. inconsti
tucional ou contrário ao inte
resse público, vetá-Io-á total
ou parcialmente no prazo de
quinze dias úteis, contados da
data do recebimento e
comunicará, dentro de quarenta
e oito horas, ao Presidente do
Senado Federal, os motivos do
veto.

REF.: 076-02-00-*
§ as IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP010Q9-1
FERNANDO LYRA PHDB
EMENDA MODIFICATIVA
Dar ao art. 60 a seguinte red~:

"Art. ao _ A casa na qual tenha sido concluída Q votação
enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, a
quiescendo, o sancionará."

I
0'1
W
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TÍTULO IV - DA ORGAmZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

-------------------------------
REF.: 4-1-8-000-03-00~ REF.: 07a-03-00~

§ 3~ Decorrido o prazo § 32 Decorrido o prazo de
de quinze dias, o silêncio do quinze dias, o silêncio do Pre-
Presidente da República sidente da RepúbliCQ importará
importará sanção. em sanção.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-0-080-04-00-* REF.: 078-04-00-* EHENDA: ZP0048Z-Z

§ 4~ As razões do veto § 4~ As razões do ve"to se- ROBSON MARINHO PHDB
serQo apreciadas em sessão con- roo apreciadas em sess$o con- Dê-se a seguinte redação ao § 4S," do ~. ao do Projeto de
junta dentro de trinta dias a junta dentro de trinta dias a Constituição <A>:
contar do seu recebimento, contar do seu recebimen"to • O "Art. ao
considerando-se mantido o veto veto pode ser rejeitado por § IfR _ As razões de ve"to ser~ "preciadas em sessão conjunta
se obtiver o vo"to da maioria voto da m::Iiorila absolutla dos dentro de trinta dias a contar do seu recebimento ,
absoluta dos Deputados e Sena- Deputados e Senadores, em es- considerando-se rejeitado o veto apel1lils pelo voto da maiorila
dores, em escrutinio secreto. crutinio secreto. absoluta dos Deputados e Senadores, em e.scrutinio secreto."
------------------------------- ------------------------------- --------------------------------------------------------------
REF.: 4-1-0-0aO-05-00~ REF.: 07a-05-00~

§ 5g Se o ve"to nQo :for § Sg IDÊNTICO
mantido, será o projeto envila- -------------------------------
do, para promulgação, ao presi-
dente tia República.

------~------------------------

REF.: q-1-a-080-06-00~ REF.: 079-06-00-*
§ 6g Esgotado sem de- § 62 IDÊNTICO

liberação o prazo estabelecido -------------------------------
no § qg, o veto será colocado
na ordem do dia da sessão ime-
diata, sobrestadas as demais
proposições. até sua vot~o
:final, ressalvadas as matérias
de que tratam o parágra:fo único
do artigo 76. e o § ~ do arti-
go 78.
-------------------------------
REF.: q-1-8-080-07-00~ REF.: 07a-07-00~

§ 72 Se la lei não :for § 7!! IDÊNTI:CO
promulgada dentro de quarenta e -------------------------------
oito horas pelo Presidente da
República, nos casos dos §§ 3g
e 5g, o Presidente do Sel1lildo a
promulgarQ. Se este não o :fizer

I
~

I
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TtTULO IV - DA ORGANIZAçAO OOS r-Oí}E1'i~ L:; IDU SIS'fEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

em igual prazo. cabera ao Vice
Presidente do Senado :fa:z;ê-lo.

EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-8-081-00-00-* REF.: O'9-00-00~

Art. S1. A rnaté.da Art. 79. A matéria constan-
constante do projeto de lei re- te do projeto de lei rejeitado
jeitado ou não sancionado so- somente poderá constituir obje
mente poderá constituir objeto to de nm"CI projeto, na mesma
de novo projeto, na mesma ses- sessão legislatiVl;l, mediante
são legislativa, mediante pro- propoi'rtl.ll da maioria :absoluta
posta da maioria absoluta dos dos membros de qualquer das
meJIlbros de qualquer das casas. casas.

NEF.: 4-1-8-002-00-00-* IREF.g OSO-OO-OO~

Art. 82. As leis dele- Art. 00. IDÊNTICO
gadas serão elaboradas pelo ------------------------------
Conselho de Ministros. devendo
a delegação ser solici~ada ao
Congresso Nacional pal~

Primeiro-Ministro.

NEF.: 4-1-8-082-01-00-j.< li l'Irw. g @SúH'l'i-mHfi
§ 1~ Não serão obje'o:@1 1) 'iI~ lrDl!!{ü:!:CO

de delegação os atos da compe-
tência exclusi<.'a de q;(mgl!'~ssó

Nacional, os da coldpetênci~

privativa da câ.mara dos ikp'l!li:~-

dos ou do Senado Feder!;lll. a lí1E\-

téria reservada à lei ~~mple-

mentar, nem a legisl:::l~~ sob.!:'","

EMENDA: 2P018S0-5
FERNANDO LYRA PHDB
EMENDA MODIFICATIVA
Dar ao Qrt. 81 a seguinte redação:

"Art. 81 _ A matéria constante d~ projeto de lei rejei'tla
do, somente porlerQ constituir objeto de novo projeto, e1II lIleSlll:l

sessão legislatiVl;l, mediante proposta de maiori:a absolutlõl dos
membros de qualquer das casas."

I
8:
I

NEr.: 4-1-6-0a2-01-01~

I - organizaçã@ U@ ~©

der Judiciário e do Ninist~'i~

Público, a carreira e :;'li ~tJI);.°Ê1Itli

tia de seus membros;

NEr.: 4-1-a-08Z-0~-02~~

11 - naci@~licl~~e,

cidadania , direi~cos ::l.\l!.t1:;]:•.?icl,-~
ais, politicos e eleií:m;iO'JisE

~~o~ @G~-@1-~1~

'TI: ~ :nJOOI<Co

B~o2 @6@-@~-g2-~

&li: ~ li:IL'lÊS'IT:D:q:;O
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE COK':>TlTUIÇ1í.O EMENDAS DO CDlTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-1-0-0a2-01-03-* IREF.: 000-01-03-*
111 - planos plurianu- III - IDÊNTICO. .. ,. .

a1S, d1retr1zes orçamentar1as e -------------------------------
orçamentos.

REF.: ~-1-0-0a2-02-00-* IREF.: 000-02-00-*
§ 2g A delegação ao § 2g IDÊNTICO

Conselho de Ministros terá a ------------------------------
:forma de resolução do Congresso
N::lcional, que especi:ficarã seu
conteúdo e os termos do seu
exereicio.

REF.: ~-1-0-0a2-03-00-* IREF.: 080-03-00-*
§ 3g Se Q resolução § 3g IDÊNTICO

determinar a apreciQÇão do pro- ------------------------------
jeto pelo Congresso Nacional,
este a :fará em votação única,
vedada qualquer emenda.

REF.: ~-1-0-083-00-00~ IREF.: 081-00-00-*
I Art. 83. As leis com- Art. 81. IDÊNTICO
plementares serQo aprovadas por ------------------------------
~ioria absoluta.

REF.: ~-1-0-999-90-00-*

EMENDA: 2P01671-S
FRANCISCO PINTO PHDB

Altera o art. 03 com la redaçf.ío abaixo:
Art. 83 _ As Leis Complementares serão aprovóldas pro maio

ria absoluta dos votos dos membros de cada uma das casas do
Congresso Nacional, pelo processo nominal.

EMENDA: 2P00111-4
JOAQUIM BEVILÁCQUA PTB

Inclua-se, onde couber. no Título IV, capítulo I. SUbseçf.ío
I. artigo com Q seguinte redação:

"Art. A revisão constitucional será realizada la cada
cinco lanos •-contados da vigência desta Constituição ou de sua
últimla revisão. pelo voto da mlaioria absoluta dos membros do
congresso Nacional. na :forma que la lei es'télbelecer."

I
0'1
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA. DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-9-000-00-00-.
SEÇÃO IX
DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA. OR
ÇAMENTÁRIA.

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-9-064-00-00-. REF.: 062-00-00-.
Art. 04. A :fiscaliza- Art. 02. A :fiscalização

ção :financeira. o~nt'ária. cont'ábil. :financeira.
operacional e pat'rimonial da or:çament'ária. operacional e pa
União. quant'o aos aspecres de t'rimonial da União. quant'o aos
legalidade. legitimidade. aspect'os de legalidade. será
e:ficácia. e:ficiência e economi- ex=ida pelo Congresso Nacio
cidade. será exercida pelo Con- nal. mediant'e con'trole ext'erno.
gresso Nacional. mediant'e con- e pelos sist'emas de con'trole
trole ext'erno. e pelos sist'emas int'erno dos Poderes Legislati
de cont'role int'erno dos Poderes ve , Executivo e Judiciário. na
Legislat'ivo. Executivo e :forma da lei.
JUdie ~io. na :forma da lei. -------------------------------

EMENDA: 2P00163-7
JUTAHY MAGALHÃES PHDB

Dê-se ao art'. 04 do Projet'o de Consti'tuição da Comissão de
sist'emat'ização a seguint'e redação:

Art. 64 _ A :fiscalização :financeira. o~ntária e pat'ri
monial da União. de suas aut'arquias e de empresas que detive
rem o cont'role majorit'ário. quant'o aos aspectos de legalidade.
legitimidade. e:ficácia. e:ficiência e economicidade. assim como
aplicação das subvenções e renúncias de receita, será exercida
pelo Congresso Nacional mediante o controle ext'erno e pelo
sist'ema de con'trole Interno Legislat'ivo. Executivo e
Judiciário. na :forma da lei.

§ 19 _ Para o desempenho das :funções r:e:feridas no caput. o
Congresso Nacional será auxiliado pela Audit'oria Geral da Re
pública e pelo Tribunal de Contas da união, nos 'termos da lei.

§ 2g _ A Audit'oria Geral da República será che:fiada pelo
Audit'or Geral, nomeado pelo Presidente do Senado Federal. para
cada periodo de qua'tro anos. após audiência e aprovação das
Comissões Dir:et'oras da cfuna.ra e do Senado. dentre pro:fissio
nais de nível superior legalment'e habilit'ados ao exercício de
audit'oria. de comprovada idoneidade moral e capacit'ação
t'écnica. .

EMENDA: 2P00970-6
VICTOR FACCIOm: PDS

Disposit'ivos emendados: Art. 84; Qr:'t. 85. incisos IV e
VIII art'. 07. § 12

Titulo IV
Da Organização dos Poderes e sistema de Governo
capitulo I
Do Poder Legislativo
seção IX
Da Fiscalização Financeira. or:ç:amentária. operacional e

Pat'rimonial
In'troduzam-se as seguint'es Qlt'er:ilÇÕes no Projet'o de Cons-

ti"tuição <A) aprovado pela Comissão de Sist'ematização:
I _ Acr:escent'e-se a palavra "cont'ábillJ :

a) ao artigo 84. após as palavras "A :fiscalização •••";
b) ao art'igo 05. inciso IV, após as palavras "realizar

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-9-064-00-00-' <COnt.>

EHENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

inspeções e :iluditorias de n:iI'turez:i\ ••• " ;
c> ao Qrtigo 65. inciso VII. :ilpós as p:illavras "prestar :ilS

in:formações solicitad:ils pelo COngresso Nãlcion:ill ou qU:illquer de
SU:ilS casas , por iniciativQ dQ comissão competente. sobre :iI
:fiscalização •••".

11 _ Acrescente-se. QO § 1!l do art. 87. ;a pal:ilvr:il
"contábeis" após ;a expressão "notórios conhecimentos •••".

EHENDA: 2P01963-3
PAES LANDIM PFL

Emenda modi:ficativa
Dispositivo emendado: ;art. 84
Dê-se :iI seguinte redação QO Qrtigo 64. reorden:ilndo. ;aind:il.

a Seção IX <D:;\ Fiscalização Fin:ilnceira.· o~ntária. Opera
cion:ill e Patrimonial> do Capitulo I do Titulo IV como seção
zr , do CQpítulo II (Das Fin:ilnças Públicas> do Título VI (Da
Tribut::õ\ção e do Orçamento>. logo::após Q seção "Dos
Orçamentos":

''Seção II
D:iI Fisc::aliz;ação Fin:ilnceir;a. orçamentáriQ e Tornlild;a de COn-

t:ilS
Art. 64. A :fisc::aliZãlÇão :fin:ilnceira e orçamentári:il será e

xercid:il pela COngresso Nãlcion:ill. com o :iluxilio do Tribun:ill de
Contas da união. mediante controle externo. e pelos sistemas
de controle in'terno de cada Poder.

p:ilrQgra:fo único. Prest:ilrá contQS qualquer pessoa :física ou
jurídica que utilize. Qrrecade. guQrde. gerencie ou. por qU:ill
quer :forma. administre dinheiros. bens e v:;\lores públicos."

EMENDA: 2P00265-0
NARCISO MENDES PDS
Emenda modi:ficativa
Dispositivos emendados: art. 64 <"CQpu't">

;art. 85. incisos IV e VII
;art. 44 <nCQpU't">. das disposições
transitórias

Acrescen1:e-se. ;a cad:il um dos dispositivos abaixo. do Projeto
de constituição <A>. o termo contábil. n:iI :form::õl indicada:
Art. 64 A :fiscalização contábil. :financeira. orçamentári;a.
operacional e pa'trimonial da União.
Ar"t. as.. .. 'lo '" ..

IV realizQr inspeções e ;auditorias de naturez:il contábil. :fi
n:ilnCiera. orc;:amentári;a. operaclDnal e p:iI'trimonial.
VII ..
sobre ;a :fiscalização contábil. :fin:ilnceira. orçamentári:il. ope
racional e pa'trimonial.
Disposições 'transitórias:

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-9-08~-OO-00-* (Cont.>

REF.: 4-1-9-084-00-04~

REF.: ~-1-9-084-99-00-*

Par~gra.:fo único.
Prestar~ contas qualquer pessoa
:física ou entidade pública que
utilize. arrecade. guarde. ge
rencie ou, por qualquer :fOrtn:;l.
administre dinheiros. bens e
valores públicos. ou pelos
quais a União responda. ou. a
inda. que em nome desta assUlllGl
obrigações de natureza
pecuni~ia.

REF.: ~-1-9-08S-00-00-*

Art. 65. O controle
externo. a cargo do Congresso
Nacional. será exercido pelo
Tribunal de Contas da União. ao
qual compete:

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 082-99-00~

Parágra.:fo único. IDÊNTICO

REF.: 083-00-00-*
Art. 83. O controle exter

no. a cargo do Congresso Nacio
nal. será exercido com o auxi
lio do Tribunal de Contas da
união. ao qual compete:

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art. ~4 A :fisCãllização cont:Thil. :financeira. orçamen~ia.

operacional e patrimonial do Distrito Federal

EMENDA: 2P01128-~

PAULO ROBERTO CUNHA PDC
EMENDA AITIVA
Dispositivos Emendados: Art. 84. Inciso IV do Art. 85 e §

19 do Art. 86.
Acrescente-se o termo "cont:Thil" ao Art. 84. 66 do Projeto

de Constituição.

EMENDA: 2P00925-S
PAULO ZARZUR PHDB
EMENDAHODIFICATIVA

Dê-se ao art. 65 do Projeto de Constituição (A). a seguin
te redação:

"Art. 85 _ O controle externo. a cargo do Congresso Nacio
nal, será exercido com o auxilio do Tribunal de Contas da U
nião ao qual compete:

EMENDA: 2P01179-9
JACY SCANlI.GATTA PFL

1. Dê-se ao art. 8S a seguinte redação:
"O controle externo a cargo do Congresso Naciomll. será

exercido pelo Tribunal de Contas da união. com o auxílio da
Auditoria-Geral da República".

2. AcrescentClll-se. a seguir. os seguites artigos:
AcresdentClll-se. a seguir, os seguintes artigos:
"Art. 8S-A Ao tribunal de Constas da União compete:
I (atual redação do inciso I do art. 65>
II-_ (" " " " lI" " ">

I
$
I
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PROJETO DE toNSTtTUIÇÃO EHENDAS' DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

I
~

I

de

" )
" )
" )
" )

sobre resultados

PHDB

111_ (" " " "111" "
IV (" " " " V" "
V:(" " " " VI" "
VI (" " " "VII" "
excluidas :a express~ :final "e. :aind:a.

:auditorill:ls e inspeções realizadas":
VII (a't\.tal redação do inciso VIII do art. as)

VIII - < " .. .. " IX"" ")
IX - < " " "" X " " ")
X - < " " " " XI" " ")

§ 12 - ( " " "§ 12 """" )
§ zs - ( " " ,,§ zg """ ")
§ 32 - ( " " "§ 32 """ ")
§ 42 - < " " "§ "2 """")
"Art.- aS-B À Auditoria-Geral da Repúblic:a compete.
I Realizar inspeção e auditorias de na1:w:eza :financeir:a.

orçamentária, operacional e patrimonial, requeridas pelo Tri
bunal de Contas da União, pelo Congresso Nacional ou qualquer
de suas casas ou, ainda. pelo Ministério Público. nas unidades
administrativas dos Poders Legislativo, Executivo e Judiciário
e demais entidades rc:Eeridll:ls no inciso II do artigo anterior;

II _ prestar as in:formaçães solicitadas pelo congresso Na
cional ou qualquer de suas casas por iniciativa da comiss~

competente. sobre resultados de auditorias e inspeções
realizadas.

Parágra:Eo Único. Lei complementar :federal disporá sobre :a
org:ilnização administr:ativa da Auditori:a-Geral da República."

------------~-----------------------------------------------~
EMENDA: 2P01S0S-9
ALOYSIO TEIXEIRA

Emenda modi:fic:ativa.
Dispositivo emendado: art. as.
Dê-se :a seguinte redação ao art. as:
"Art. as. O Tribunal de Cont:ils da uni~ terá sua composi

ção, organização, :funcionamento e atribuições, :além do previs
to nesta Constituição. determinados por lei compelemntar.

§ 12 O Tribunal de COntas da União dará parecer prévio, em
sessenta dias sobre as contas do Presidente da República. que
as encaminhará, anualmente, até 31 de março do exercicio
subsequenfe, • A inobservância deste prazo será comunicada ao
Congresso Nacional.

§ 22 As decisões do Tribunal de Contas da UniE:í.9 de que re
sulte imputação de débito ou multa ter~ e:Eic:ácia de sentença
e constituir-se-ão em titulo executivo."

REF.: "-1-9toa5-~O-OO-l< <Cont.)
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍnn.O IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHl\ DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-9-08S-00-01~ REF.: 083-00-01-*
I - apreciar as contas I - apreciar as contas

prestadas anualmente pelo prestadas :anualmente pelo
Primeiro-Ministro. mediante pa- Primeiro-Ministro. mediante pa
recer prévio a ser elaborado em recer prévio :a ser elaborado em
sessenta dias. a contar do seu sessenta dias a contar do seu
recebimento; recebimento;

REF.: 4-1-9-00S-00-02-* REF.: 083-00-02-*
. 11 - julgar as contas 11 - julgar as contas dos

dos admin~tradores e demais adminis"tradores e demais
responsáveis por dinheiros. responliáveis por dinheiros.
bens e valores públicos da ad- bens e valores públicos da ad
ministração direta e indireta. minis"tJ!:~ direta e indireta.
inclusive das fundações e so- inclusiVe das fundações. cmpre
ciedades insti"tuidas ou manti- sas públicas. autarquias e so
das pelo Poder Público federal. ciedades instituídas ou manti
e as contas daqueles que derem das pelo Poder público federal
causa a perda. extravio ou ou- e as contas daqueles que derem
"tra irregularidade de que re- causa a perda. extravio ou ou
sulte prejuízo à Fazenda Nacio- "tra irregularidade de que re
nal; sulte prejuízo à Fazenda Hacio-

------------------------------- nal;

REF.: 4-1-9-00S-00-03-* REF.: 003-00-03-*
rrr - apreciar, para 111 - apreciar, para fins

fins de registro, a legalidade de registro. a leg;:llidade dos
dos atos de admissão de pesso- atos de pessoal. SI qualquer ti
aã , a qualquer título, na admi- tulo, na administração direta e
nistração direta e indireta. indireta, inclusive nas funda
inclusive nas fundações insti- ções instituídas ou mantidas
tuídas ou mantidas pelo Poder pelo Poder Público. excetuadas
público. excetuadas as nomca- as nomeações para cargo de na-

-.ções para cargo de natureza es- tureza especial ou provimento
pecial ou provimento em comis- em comissão. bem como das eon
são. bem como das concessões de cessões de aposentadorias. re
::.lposent::.ldorias, re:fOrm::.lS e pen- form::.lS e pensões, rcss::.llv::.ld::.ls
sões , ressalv::.ldas::.ls melhorias as melhorias posteriores que
posteriores que não alterem o não alterem o fund:;unento legal
fund::.lmento legal do ato conces- do ato concessório;

sério; -------------------------------

EMENDA: ZP017Z6-~

HERÁCLITO FORTES PHDB
Dê-se ao i"tem IX. do art. es. da seção IX. "da Fiscaliza

ção Financeira. orçamentária. operacional e Pa"trimonial", :a
seguinte redação:

"Ar"t" as""""""""""""."""""""""""""""""""""""""""""""""",,.,,
I _ "Art" OS,,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I " " " " '" '"" " " " " " " '" '"" " . " '"" . " " " " " " " " .. " " " " .. " ... " . " " " . " " " . " .
II-_Julgar as contas dos adminis"trladores e de

maisresponsáveis por dinheiros, bem e valores públicos da ad
min:4>tração direta e indireta, inclusive das :fundações e so
ciedbde instituídas ou mantidas pelo Poder Público Federal. e
as contas daqueles que derem caus~ a perda ou extravio, exami
nado. ainda a legalidade dos contia'tos e licitar;ées realizados
por esses órgãos, ou outras irregularidades de que resulte
prejuízos à Fazenda Nacional."

I
-...:I
I-'
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO eEm'RÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: Q-1-9-0aS-OO-Oq~ REF.: 083-00-0q-.
IV - reQlizar inspe- IV - reQlizar inspeções e

ções e auditorias de natureza auditorias de natureza
:financeira, orçamentária, ope- contábil, :financeira,
racional e patrimonial, inclu- orçamentária, operacional e pa
sive quando requeridas pelo Hi- trimonial, inclusive quando so
nistério público junto ao Tri- licitadas pelo Poder Legislati
bunal, nas unidades administra- vo, na :forma ~imentall

tiVQs dos Poderes Legislativo, --------------~----------------
Executivo e Judiciário e demais
entidades re:feridas no inciso
11;

REF.: Q-1-9-0aS-00-os-* REF.: 083-00-05-*
V - :fiscalizar as em- V - :fiscalizar as con'tas

presas supranacionais de cujo nacion:ds das empresas suprana
capitQl social a união partici- cionais de cujo capital social
pe , de :forma direta ou indire- a União participe. de :forma di
ta, nos termos do respectivo reta ou indiretQ, nos termos do
tratado constitutivo I respectivo tra'tado constituti-

vo:

EMENDA: ZP00978-6
VICTOR FACCIONI PDS

Dispositivos emendados: Art. 8q; art. as, incisos IV e
VII: art. a7, § 1~

Titulo IV
Da orgl;\nização dos Poderes e Sistema de Governo
capitulo I
Do Poder Legisla'tivo
Seç!:io IX
Da Fiscalização Financ:eir;a, Orçm'tlentária, Operacional e

p;atrimonial
Introd~-se as seguintes alterações no Projeto de Cons-

tituiç!:io <A> aproVQdo pela Comissão de Sistematização:
I Acrescente-se a palavra "contábil":
a >-tiO artigo aq, após as palavras "A :fiscalização •••":
b> ao artigo 8S, inciso IV, após as palavras "realizar

inspeções e auditorias de natureza •••n;
c> ao artigo 85, inciso VII, após as palavras '>prestar as

in:formaçães solicitadas pelo Congresso Nacional ou qualquer de
suas casas, por iniciatiVQ da comissão competente, sobre a
:fiscalizaç!:io ••• " •

11 _ Acrescente-se, ao § 19 do art. 87, III palavra
"contábeis" Qpós a expressão "notórios conhecimentos ••• n •

EMENDA: 2P01339-2
PAULO MARQUES PFL

Acrescenta-se ao inciso IV. do Artigo as. III palvra
"Contábil,' :ficando Qssim redigido:

ARt. as •••.•••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••
IV reQlizar inspeções e audotirias de naturezlll :financei

ra. contábil. orçamenrtária. operacional e patrimonial. inclu
sive quando requeridas pelo Ministério Público junto ao Tribu
nal, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, E
xecutivo e Judiciário e demais entidades re:feridas no inciso
11:

EMENDA: 2P0016Q-S
JUTAHY MAGALHÃES PHDB

Acrescente-se ao artigo 85 do Projeto de Constituiç!:io da
Comissão de sis"tematizaç;.\o o seguinte inciso V. renumerando-se
os demais: •

nv _ reQlizar inspeções e auditorias de natureza :financei
ra, orçamentária, operacional e patrimonial que :forem solici
tadas por deliberação da cQmara dos Deputados ou do Senado Fe-

I
tj

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-9-0a5-00-05~ <COnt.>

REF.: ~-1-9-0a5-00-06-.

VI - :fiscalizar a~
plicação de quaisquer recur os
repassados pela União. media te
convênio. a Estado. ao Distrito
Federal ou a Município; ~

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 083-00-06-.
VI - :fiscalizar ai aplicação

de quaisquer recursos repassa
dos pela União. a Estado. ao
Distrito Feder:ü e a Municí
pios;

EMENDAS CQLETIVAS, EMENDAS INDIVIDUAIS

deral e por iniciativa de comissão mista. técnica ou de inqué
rito. e encaminhará relatório sobre os :fatos apurados ao órgão
interessado."

EMENDA: ZPOOZOO-1
FURTADO LEITE PFL
Dê-se nova redação ao item VI do art. OS do Projeto de COnsti
tuição
VI _ A :fiscalizaçã0r.da aplicação dos recursos trans:Eeridos
pel~ •U~ião a Estado~ Distrito Federal, Terri~rios e
Mun1c1p10S. II
-----------------------------------------------------~ --------

REF.: ~-1-9-005-00-07-. REF.: oa3-00-07~

VII - prestar as in- VII - prestar as in:Eorma-
:formações solicitadas pelo COn- çães solicitadas pelo COngresso
gresso Nacional ou qualquer de Nacional ou qualquer de suas
suas Cõ.sas. por iniciativa da casas. por iniciativa d;a comis
comis~au competente. sobre a são competente, sobre a :fisca
:fisc'll:..zação :financeira. lização contábil. :financeira.
orçaJllentária. operacional e pa- orçamentária. operacional e pa
trimonial e, ;ainda. sobre re- trimonial e. ainda. sobre re
sultados de auditorias e inspe- sultados de auditorias e inspe-
ç5es realizadas; ções realizadas;

REF.: ~-1-9-0a5-00-0a~ REF.: 003-00-00~

VIII - aplicar aos VIII - aplicar aos
responsáveis. em caso de ilega- responsáveis. em caso de ilega
lidade de despesa ou irregula- lidade de despesa ou irregula
ridade de contas. as sanções ridade de contas, as sanções
previstas na lei, que previstas em lei, que
estabelecerá. entre outras co- estabelecerá. dentre outras co
minaiç5es. multa proporcional ao minaç5es, multa proporcional ao

EMENDA: ZP00970-E;
VICTOR FACCIONI PDS

Dispositivos emendados: Art. alf; lõlrt. as. incisos IV e
VII; art. 07. § 19

Título IV
Da Organização dos Poderes e sistema de Governo
capítulo I
Do Poder Legislativo
seção IX
Da Fiscalização Financeira. orçamentária. Operacional. e

Patrimonial
In1:roduz;am-se QS seguintes alterações no Projeto de COns-

tituição <A) :;aprovado pela Comissão de sistematização:
I Acrescente-se:;a palavra "contábil":
a>-ao lõlrtigo alf. :;após as palavras "A :fiscalização •••";
b> ao artigo 85. inciso IV. após as palavras "realizar

inspeções e auditorias de natureza •••";
c) :;ao artigo as. inciso VII. após as palavras "prestar as

in:Eormaç5es solicitadas pelo COngresso Nacional ou qualquer de
suas casas. por iniciativa da comissão competente. sobre :>l

:fiscalização •••".
11 _ Acrescente-se. ao § 19 do art. 87. a palavra

"contábeis" após :;a expressão "notórios conhecimentos •••" •

I
-J
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JlSSEHBLÉIA mCIONAL CONSTITUJ:HTE

SECllETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAçÃO DOS PODERES E DO SISTEHJ\ DE GOVERNO

PRO.JETO DE CONSTITUJ:ÇÃO EHENDJIS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

vulto do dano causado ao vuJ.to do d;\J\O c:ausaclo 00
erário; erário;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-9-06S-00-09-* ~EF.: 063-00-09-*

IX - assinar prazo I IX - assinar prazo parlil que
para que o órgão ou entidade o órgão ou entidade ooo'te as
adote as providências providências necessárias ao e
necessárias ao exato c\lll\primen- xato C\lII\primen'to da lei, se ve-
~~d:~e;ei, se verificada il~- ~~~~~~:_~:~~::~~:~:: _

-------------------------------
REF.: 4-1-9-06S-00-10~ REF.: oa3-00-10~

X - sustar, se não a- X - sustar, se não a'tendi-
tendido, a execu~ do ato im- do, a execução do ato impugna
pugnado, comunicando a decisão do, exceto em rela~ a contra
à câmar:;\ dos Deputooos e ao Se- "to, comunicando a decisão à câ-
~~~_~=~:::::__________________~:ra~~s Depu'tooos e 00 Senado

-------------------------------
REF.: 4-1-9-00S-00-11-* REF.: 063-00-11-*

XI - representar ao XI - representar ao Poder
Poder competente sobre irregu- competente sobre irregularida
laridades ou abusos apurados. des ou abusos apurados.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-9-06S-01-00-* REF.: 063-01-00-*

• § 19 Na hipótese de § 12 No caso de contr:;\to, o
sustação de contrato, a parte ato de sus'tação ser~ adotado
que se considerar prejudicada diretamente pelo Congresso Na
poderá interpor recurso, sem cional, que solicitará, de ime
e:feito suspensivo, ao Congresso diato, ao Poder Executivo as
Nacional. medidas cabíveis.
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-1-9-08S-02-00-* REF.: 063-02-00-*

§ 2~ Se o Congresso § 2~ se o COngresso Nacio
Nacional, no prazo de noventa naJ. ou o Poder Executivo, no
dias, por sua maioria absoluta, prazo de 90 dias, não e:fetiva
MO se pronunciar sobre o re- rem as medidas .,revistas no
curso previsto no parágr~o an- parágra:Eo anterior o Tribunal
terior, prevaJ.ecerá a decis::lo decidirá a respeito.
do Tribunal. --------------------------------------------------------------

I
~

I



ASSEMBLÉIA HACIOffilL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVEtlNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-1-9-065-03-00-*

§ 3~ As deci.sões do
Tribunal de que resulte imputa
ção de débito ou multa terão
c:ficácia de titulo executivo.

REF.: ~-1-9-0a5-04-00~

§ ~~ O Tribunal
encaminhará ao COngresso Nacio
nal. trimestral e anualmente.
relatório de suas atividades.

REF.: ~-1-9-065-05-00-*

REF.: 4-1-9-00&-00-00-*
Art. 66. A comissão

mista permanente a que se re:fe
re o § 1~ do artigo 195. diante
de indícios de despesas não au
torizadas. ainda que sob a :for
ma de investimentos não progra
mados ou de subsídios não apro
vados. poderá. pela maioria ab
soluta de seus membros. solici
tar à autoridade governamental
responsável que. no prazo de
cinco dias. preste os esclare
cimentos necessários.

EMENDAS 00 CENTRÃO

REF.: 063-03-00-*
§ 3j! IDÊNTICO

REF.: 003-04-00-*
§ 4j! IDÊNTICO

REF.: 064-00-00-*
Art. 6~. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P0097Z-i'
ALBÉRICO CORDEIRO PFL

Emenda aditiw
Acrescente-se § 5~ tIO art. 85. com a seguinte redação:
"Art. as li li ••••••••••

§ 52 O Tribunal de Contas da União reunir-se-á mensalmente
em sessão conjunta com as Comissões respectivas do Senado Fe
deral e da câmara dos Deputados • con:forme dispuser o Regimen
to Comum."

I
~

I

REF.: 4-1-9-006-01-00-*
§ 12 Não prestados os

esclarecimentos. ou considera
dos insu:ficientes por dois ter
ços dos membros d::ll comissão.

REF.: 064-01-00-*
§ 12 IDÊNTICO

EMENDA: 2P011Z6-4
PAULO ROBERTO CUNHA

EMENDA AlTIVA
Dispositivos Emendados:

1~ do Art. 86.

PDC

Art. a~. Inciso IV do Art. 85 e §



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGJU[[ZAÇÃO DOS PODERES E DO S:ISTEHA DE GOVERNO

PRoJETO DE CONSTITUIÇÃO

esta solicitará ao Tribunal
pronu:.6ciamento conclusivo sobre
~ matéria. no prazo de trinta
dias.

REF.: 4-1-9-086-0Z-00-*
§ Z$1 Entendendo o Tri

bunal irregular a despe$;!. ~

comissão. se julgar que o gasto
possa causar d~no irrep~€lve1

ou grave lesQo à economilõl pú
blica. proporá ao Congresso Na
cional ~ sustação da despesa.
-------------------------------

EMENDAS DO CENTRA0

REF.: oa4-0Z-00~

§ Z$l IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EMENDAS IND:IVJ:DUAIS

Acrescente-se o termo "contlábil" ao Art. 84. 86 do Projeto
de Constituição.

Art. 87: O Tribunal de Contas da união. :Integrado por onze
Ministros. tem sede no Distrito Federal. quadro próprio de
pess();ll e juriSdição em todo o território nacional. exercendo.
no que couber. as :atribuições previstlas no ~igo 116.

§ 1$1 Os Ministros do Tribunal de Cont~s d~ União ser50
nomeados pelo Presidente d~ República. dentre brasileiros mai
ores de trinta e cinco anos. de idoneidade moral e notórios
conhecimentos jurídicos. econômicos. :financeiros ou de admi
nistração pública. e terão os mesmos direitos. garantidlas.
prerrogãltivas. vantagens e impedimentos dos Ministros do SUpe
rior Tribunal de Justiç:;l.

I _ A composição do Tribunal de Contãls da união obedecerQ
ao seguinte critério:

la) dois Ministros escolhidos pelo Tribunal de Contas da
União. com ~provação do Congresso Nacion:al • :aIternadmnente •
dentre auditores e Membros do Ministério Público junto ao mes
mo Tribunal. segundo os critérios. em mnbos os casos. de :anti
guidade e merecimento.

b> os demais Ministros. gp6s aprovada a escolha pelo COn
gresso Nac:ional. com indicação laltergnda deste e do Presidente
da República.

§ Z2 Os Auditores do Tribunal de Contas da União. quando
não substituindo Ministros. têm as mesmas garantias. impedi
mentos e vencimentos dos JUizes dos TribUDãlis Regionais
Federais.

REF.: ~-1J9-087-00-00-* REF.: Oa5-00-00~

~. 87. O Tribunal de Art. as. O Tribunal de COn-
COntas da ;União. integrado por t~s d~ união. integrado por
onze Ministros • tem sede no nove Ministros. tem sede no
Distrito F'ederal. quadro pró- Distrito Feder~l. quadro pró
prio de pessoal e jurisdição em prio de pesso~l e jurisdição em
todo o território nacional. e- todo o território ~ional. e
xercendo. no que couber. as :a- xercendo. no que couber. as :a
tribuições previstas no ~go tribuições previstas no artigo
116. 114.

---------~----------------------------------------------------

EMENDA: ZP01095-4
ARNALDO PR:IETO
EllIenda modi:ficativa
:IX>

PMDB
do ~. 87 <Título :IV. capitulo :I. secção

I
-.)
0\
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EMENDA: ZP0171Z-6



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUJ:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHll DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUJ:ÇÃO

~EF.: q-1-9-007-00-00~ <COnt.>

EMENDAS DO CENTilÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

VALTER PEREIRA j PMDB
TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GO-

VERNO -
CAPÍTULO I DO PODER LEGISLATIVO
SEÇÃO IX _-DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA. ORÇAMENTÁRIA. OPE

RACIONAL E PATRIMONIAL
Altera o "caput" do art. 07 e o § 12. suprime as letras

"a" e "b". introduz novo par<ilgra:fo. muda a redação do § ~ do
texto e renumcra os demais parágra:fos. :ficando o texto com o
seguinte enunciado:

Ar1:. 07 _ O Tribunal de COntas da União. integrado por
doze Ministros. tem sede no Distrito Federal. quadro próprio
de pessoal e jurisdição em todo o território nacional. exer
cendo. no que couber. as atribuições previstas no artigo 116.

§ 12 Os ministros do Tribunal de COntas da União serão
escolhidos dentre brasileiros maiores de trinta e cinco anos.
de 'idoneidade moral. reputação ilibada e notórios conhecilllcn
tos nas áreas do direito. da economia. da administração e das
:finanças. com mais de dez anos de carreira ou e:fetiva ativida
de pro:fissional.obcdecidas as seguintes condições:

I UlI\ 'terço indicado pelo Presidente da República. com
aprovaç:50 do COngresso Nacional J

II _ dois 'terços escolhidos pelo COngresso Nacional. den
tre os nomes relacionados em listas triplices pelos respecti
vos órgãos o:ficiais de representação de classe. obedecido o
critério da proporcionalidade.

§ 22 A composição do órgão é renovável a cada q <quatro>
anos. vedà'da a reconduç6ío de seus membros.

§ 32 Os ministros terão as mesmas garantias. prerrogati
vas e impedimentos dos titulares do Superior Tribunal de Jus
tiça. ressalvados a vitaliciedade e a aposentadoria no cargo.

§ q2 _ Os auditores. quando em substituição a ministros.
têm as mesmas garantias e impedimentos dos titulares.

§ 52 Os auditores. quando no exercicio das demais atri
buições da-judicatura. têm as mesmas garantias e impedilllcntos
dos juizes dos Tribunais Regionais Federais.

EMENDA: 2P0196Q-1
JOÃO ALVES PFL

Emenda modi:ficativa
Dispositivo emendado: art. 07
Dê-se a seguinte redação ao art. 07 :
"Art. 07. O Tribunal de COntas da União. com sede no Dis

trito Federal e quadro próprio de pessoal. tem judsdição em.
todo o Pais.

§ 12 cabe ao Tribunal de COntas:
a> eleger seu Presidente e demais titulares de sua dire-

I
:j
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ASSEMBLÉIA NACION1lL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

~ROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-9-087-00-00~ <COnt.)

EMENDAS DO CENTHÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

ç;ío;
b) organi~ seus seJ:Viços auxili~s, provendo-lhes os

CQrgOs, na :forma da lei;
c) propor ao Legislativo Q extinção e Q criação de cargos

e Q :fixQç;ío dos respectivos vencimen1:os;
d) elaborar seu Regimen1:o Interno e nele de:finir S\lQ com

petênciQ e as normas parQ o exercicio de S\lQS Qtribuições; e
e) conceder licença e :fériQS QOS seus menlbros e servidores

que lhe :forem diretamente subordinados.
§ ~ O Tribunal de COntas encami.nhQrá tIO COngresso Nacio

nal, em cada ano, rela1:ório de S\lQS atividades re:ferentes tIO

exercicio anterior.
§ 3~ O Presidente dQ República, após QProvação pelo COn

gresso Nacional, nomeará os Ministros do Tribunal de COntas dQ
Uni;;io, escolhidos entre brQsileiros mQiores de trinta e cinco
anos , de reputação ilibada e notórios conhecimentos juridicos,
econômicos, :financeiros ou de administr~ públiCQ, sendo
dois deles Auditores do Tribunal que preencham os mesmos re
quisi1:os e tenham mQis de cinco anos no exercicio no CQrgO.

§ 4~ Os Ministros ter;;io as mesmQs garantias, prerrogati
vas, remuneração e impedimen1:os dos Ministros do Tribunal Fe
deral de Recursos."

I
-..J
00

I

PHDB
seus par:i!gra:fos 1~ e ~ a seguinte

REF.: 4-1-9-087-01-00~ REF.: 08S-01-00~

§ 1~ Os ministros do § 12 Os ministros do Tribu
Tribunal de COntas da união se- nal de COntas da uniE:ío ser;;io
rão escolhidos dentre brQsilei- escolhidos dentre brasileiros
ros mQiores de trinta e cinco maiores de trintQ e cinco Qnos,
ancs , de idoneidade IIlOr:::ll, re- de idoneidade IIlOrQI, reput:::lção
putQç;ío ilibadQ e notórios co- ilibada e notórios conhecimen
nhecimentos juridicos, econômi- tos juridicos, econômicos, :fi
cos , :financeiros ou de Qdminis- nanceiros, contãbeis ou de ad
tr:::lção pública, obedecidas as ministrQÇão pública, obedecidas
seguintes condições: as seguintes condições:

EMENDA: ZP00147-S
LEOPOLDO PERES

Dê-se ao art. 87 e
red:::lção:

Art. 87. O Tribunal de COntas da união, integrado por 15
Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de
pessoal e justi:ficação em todo o território nacional, exercen
do, no que couber, as atribuiçoes previstas no artigo 166.

§ 1~ Os Ministros do Tribunal de COntas da União serão es
çolhidos dentre brasileiros mQiores de trinta e cinco anos, de
~doneid:::lde moral, reputQção ilidad:::lC notórios ou de adminis
ia:ação pública, obedecidas as seguintes condições:

Q) Seis indicados pelo Presidente d:::l RepúbliCQ, com apro
~o do Senado Federal;

b) Três dentre os audi1:ores indicados pelo Tribunal em
l;tsta triplice, alternadamente, segundo os critérios de Qnti
~idade e merecimento, com Q aprovaç;ío do Senado Federal;

c) Seis escolhidos pelo COngresso Nacional, nos termos
p~vistos em lei complementar, com mQndatode seis anos, não
revovãvel, sendo:

1 - quatro pela câmara dos Deputados;
Z - dois pelo Senado :federal.
§ Z~ - Os Ministros, ressalvado, QUQn1:o à vitalicidacle, o



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-1-9-007-01-00~ <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

disposto no parágr:rlo anterior. terão as mesmas garantias.
prerrogativas e impedimentos dos Hinstros do SUpremo Tribunal
de Jstic;:a e somente poderão aposentar-se com as vantagens do
cargo quando o tenham exercido e:fetivamente por mais de quatro
anos.

EMENDA: 2P00970-6
VICTOR FACCIONI PDS

Dispositivos emendados: Art. 04; art. as. inci~os IV e
VII; art. 07. § 12

Titulo IV
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo
capitulo I
Do Poder cegislativo
Seção IX
Da Fiscalização Financeira. orçamentária. operQCional e

Patrimonial
Introduzam-se as seguintes alterações no Projeto de COns-

tituição <A> aprovado pela COmissão de sistematização:
I _ Acrescente-se a palavra "contábil":
a> ao artigo 04. após as palavras "A :fiscalização •••";
b> ao artigo as. inciso IV. após as palavras "realizar

inspeções e auditorias de natureza •••";

~
> ao artigo as. inciso VII. após as palavras ''Prestar as

in:fo ~es solicitadas pelo COngresso Nacional ou qualquer de
suas sas , por iniciativa da comissão competente. sobre a
:fiscalização ••• " •

11 _ Acrescente-se. ao § 12 do art. 07 • a palavra
"contábeis" após a expressQo "notórios conhecimentos •••".

I
--...l
\O

I

REF.: 4-1-9-007-01-01-* IREF.: 005-01-01-*
I - um 'terço indicado I - IDÊNTICO

pelo Presidente da República, ------------------------------
com aprovação do Senado Fede-
ral;

EMENDA: 2P01291-4
HESSIAS GÓIS PFL

Os itens I e 11 do § 12 do art. 07 do Projeto da COmissão
de sistematização passam a vigorar com la seguinte redação:

Art.. a? _ ..
§ 12 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I -Quatro indicados pelo Presidente da República. com a

aprovação do Senado Federal.
II Dois dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em

lista triplicea. alternadamente. segundo os critérios de anti
guidade e de merecimento;

Cinco. com mandato de seis anos. não renovável.

REF.: 4-1-9-007-01-02-*
II - dois terços esco-

REF.: 00S-01-0Z~

II - IDÊNTICO



[rSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

'IFCRETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
, I

EMEND.!\S 00 CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

lhidos pelo Congresso Nacional,·------------------------------
sendo:

REFI: ~-1-9-087-01-0Z-b IREF.: 08S-01-0Z-b
I f b> os demais, com man- b> IDÊNTICO
! !~ -f

datq,.\de seis anos, Dão -------------------------------
rendwvel.

\ " 1

----~-------------------------- I
s
I

PDS

EMENDA: 2POOa90-~

ANTONIO MARIZ PHDB
Emenda Q(Jitiva.
Dispositivo emendQ(Jo: § ~ do Art'. 0'1 do projeto de

Constituição :
Inclua-se entre as expressões "prerrogativ:as" e "e

impedimentos" constantes do § ~ do art. 0'1 do projeto de
Constituição a palavra "vencimentos".

EMENDA: 2P001S~-a

DARCY POZZA

REF.: OaS-01-0Z-a
a} IDÊNTICO

REF.g 085-0Z-00~

§ 2~ IDÊNTICO
REF.:\~-1-9-0a7-02-00~

, § 2~ Os minis~s,

ressalv~o, quanto à vitalicie
dade, o 'disposto na alinea "b"
do inciso II do parágrafo ante
rior, terão as mesmas garan
tias, prerrogativas e impedi
mentos dos ministros do SUpe
rior Tribunal de Justiça e so
mente poderão aposentar-se com
as vantagens do cargo quando o
tenham exercido e:fetiv~nte

por mais de cinco anos.

~EF.: ~-1-9-0a7-01-0Z-a

a> dois dentre os au
ditores indicados pelo Tribunal·------------------------------
em \ lista triplice, alternada-
menlte, segundo os critérios: de

I. I • •

antrfi1U:Ldade e merec:Lmento;

---~---------------------------I,

"II

REF.: ~-1-9-007-03-00~

§ 39 Os a'Uditol:~S o

quando em substituição ::" mil~is;~

tros, têpt as mesmas g=:;mtias '"
impedimentos dos tituJ.ares.

~~o~ ~a5-03-00~

C 3::: IDÊR&ICO

REF.: ~-1-9-087-0~-OO~

§ Il~ Os auditor~g •
quando no exercicio das demais
atribuições da judicatura, têm
as mesmas garantias e impedi
mentos dos juizes dos Tribunais
Regionais Federais.

REF.: 085-04-00-*
§ ~~ IDÊNTICO

I
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-------------------------------
REF.: 4-1-9-066-00-00~ REF.: 066-00-00~

Art. ss. Os Poderes Art. 66. IDÊnTICO
Legislativo. Executivo e -------------------------------Judiciário manterão. de :forma
integrada. sistema de controle
interno com a :finalidade de:
-------------------------------
REF.: 4-1-9-066-00-01-* REF.: 066-00-01~

i

I - avaliar o cumpri- I - IDÊnTICO
mento das metas previstas no -------------------------------
plano plurianual. a execução
dos programas de governo e dos
orçamentos da União;
-------------------------------
REF.: 4-1-9-066-00-02~ REF.: 066-00-02~

11 - comprovar a lega- 11 - IDÊNTICO
lidade e avaliar os resultados. -------------------------------
quanto à e:ficácia e e:ficiência.
da gestão orçamentária. :finan-
ceirp e patrimonial nos órgãos
e entidades da administração
:federal. bem como da aplicação
de recursos públicos por enti-
dades de direito privado;
-------------------------------
REF.: 4-1-9-066-00-03~ REF.: 066-00-03~

UI - exercer o con- 111 - IDÊNTICO
trole das operações de crédito.

------------~------------------
avais e garantias. bem como dos
direitos e haveres da União;

I-------------------------------
REF.: 4-1-9-066-00-04~ REF.: 066-00-04~

IV - apoiar o controle IV - IDÊNTICO
externo no exercício de sua -------------------------------

i inissão institucional.
. -~-----------------------------
! iiijF.: "'-1-9-066-01-00-* REF.: 066-01-00-*

§ 19 Os responsáveis § 19 IDÊNTICO
'ft;q controle interno. ao toma- -------------------------------

'conhecimento de qualquer

I
00......
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

irregularidade ou abuso. dele
darão ciência ao Tribunal de
COntas da União. sob pena de
responsabilidade solidária.

EMENDAS DO eENTRÃo EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-1-9-008-02-00-* REF.: 086-02-00-*
§ zs Qualquer cidadão. § zg Qualquer cidadão. par-

partido político. associação ou tido politico. :õlssociação ou
sindicato é parte legitima para sindicato é parte legitiltl:õl pa
denunciar irregularidades ou ra. na :fOrltl:õ\ da lei. denunciar
abusos perante o Tribunal de irregularidades ou :musos pe
COntas da União. exigir-lhe rante o Tribunal de COntas da
coml?le-: ~ apuração ~ a devi~a união.
apl~~~çao das sançocs lega~s -------------------------------
aos _re~ponsáveis. :ficando a au-
toriaade que receber denúncia
ou requerimento de providências
solidariamente responsável em
caso de omissão.

I
~

I

pn
artigo 89. \lII\ parágra:fo com :.l seguinte

REF.: 4-1-9-009-00-00-*
Art. 89. As normas es

tabelecidas nesta seção
aplicam-se, no que couber. à
organização e :fiscalizQÇão dos
Tribunais de COntas dos Estados
e do Distrito Federal e dos
Tribunais e COnselhos de Contas
dos Municipios.

REF.: 4-1-9-089-02-00~

REF.: 007-00-00-*
Art. 87. IDÊNTICO

EHENDA: ZP001Z1-1
EZIO FERREIRA

Acresecente-se ao
redação:

§ _ Ao Ministério Público junto aos Tribunais de Contas.
aplicam-se as disposições contidas no inciso VI do ar1:. 113.
no art. 114 e, nos parágra:fos dos artigos 156 e 157 desta
COnstituição.

REF.: 4-1-9-009-99-00-* REF.: 087-99-00~

Parágra:fo único. As Parágra:Eo único. As Consti-
COnstituições estaduais dispo- tuições estadmtis disporão so
rão sobre a composição dos Tri- bre os Tribunais de COntas res-

EMENDA: ZPOOZ13-7
FERES NADER
EMENDA SUBSTITUTIVA
Parágra:Eo único:

PDT
ao Parágra:Eo Único do Jl.rt. 89 :
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

bunais de Contas respectiVOS'lpeCtiVOS, que serão integrados
~:se~~~s~ntegradospor sete ~:_~~~_~~~:~~~~~: _

As Constituições Estaduais disporão sobre:a composição dos
Tribunais de COntas respectivos, que serão integrados por :até
09 (novc) COnselheiros.

I
ei
I
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ASSE~LÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA,

TÍTULO IV - DA ORGANJ:ZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHJl DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-2-0-000-00-00~

CAPÍTULO II
DA PRESIDÊNCIA

REF.: 4-2-1-000-00-00-*
SEÇÃO I
DO PRESIDENTE: DA REPÚBLICA

EMENDAS DO CENmÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-2-1-090-00-00~

Art. 90. O Presidente
da República é o Che:fe de Esta
do e o comandante supremo das
Forças Armadas, cabendo-lhe ga
rantir a unidade, a independên
cia, a de:fesa nacional e o li
vre exercício das instii:uições
democráticas.

REF.: C-090-00-00 EMENDA: 2P00354-1
•••••••••••••••••••.••••••••••• ENOC VIEIRA PFL
EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.> EMENDA MODIFICATIVA
HUMBERTO LUCENA PHDB DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 90
EMENDA SUBSTITUTIVA Dê-se ao Art. 90 a seguinte redação:
Dispositivo Emendado: Titulo Art. 90 _ O Presidente da Repúbli~ é o Che:fe do Poder E-
IV, capitulo XI, Seções I, lI, xecutivo, que o exercerá com auxilio dos Ministros de Estado.

111 e IV --------------------------------------------------------------
Dê-se às Seções I, rr , III, ca- EMENDA: 21'01219-1
pitulo II do Titulo IV a se- LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
guinte redação e acrescenta-se Dê-se nova redação a art. 90 do Projeto de Constituição da
seção ao mesl\\O capitulo. Comissãod e Sis'tcnlatização; suprimindo-se o artigo 107:
CAPÍTULO II "Art. 90. O Presidente da Repúbli~ é o Che:Ee do Poder E-
DO PODER EJlECUTIW xecutivo e o comandante supremo das Forças Armadas, cabendo-
SEÇÃO I lhe, com o auxilio dos Ministros de Estado, garantir a unida-
DO PRESIDENTE E DO VICE- de, a independência e a de:fesa do pais, assegurar o livre e-
PRESIDENTE DA REPÚBLICA xercicio das instituições democráticas, estabelecer as dire
" Art. 90 - O Poder E){eCUtivo trizes da politica administrativa :federal e desempenhar a sua
é exercido pelo Presidente da direção superior, bem COl\\O exercer outras atribuições de:fini
República, auxiJ.iado peJ.os Mi- das nesta Constii:uição."

nistros de Estado. --------------------------------------------------------------
------------------------------- EMENDA: 2P01299-0

CARLOS SANT'ANNA PHDB
Dê-se ao art. 90 da Seção I, do capitulo rz , do TituJ.o IV

do Projeto de COnstituição da comissão de sistematizaçOO a se
guinte redação:

Art. 90. O Sistema de Governo é Presidencialista.
O Presidente da República é o Che:fe de Estado, o Che:fe do

Governo e o Comandante SUpremo.das Forças Armadas, competindo
lhe, entre outras, a atribuição de compor o governo, nomeando
e exonerando, J.ivremente, os Ministros de EstQdo.

EMENDA: 2P01660-0
MANOEL MOREIRA PHDB

Dar ao art. 90 a seguinte redação:

I
00
.j::>.

I
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PRO.JETO ~E CONST:tTUIÇÃO EMENDAS DO a:mRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

m:F. :UI.I-2-1-090-00-00-' (COnt. >
Art. 90 O Poder Executivo é exeJ:Cido pelo Presidente da

Repúblic::a. com o auxílio do Pr:imeU:o Hinistro. dos Hinisnos
de Estado e do COnselho de Ministros.

REF.: 1.1-2-1-091-00-00-.
Art. 91. A eleição

para Presidente da Repúblic::a
:E:ar-se-á por su:fr~io univer
s:al. direto e secreto. noventa
dias antes do término do manda
to pre"idimcial.

-------~-~---------------------

REF.: C-091-00-00 EMENDA: 2P00696-5
.•••••••••••••••••••••••••••••• HIRO TEIXEIRA PHDB
EMENDA: 2P01030-1 (352 ass.> Dê-se:ao art. 91 e parágra:fo único do Projeto de COnsti-
HUHBERTO LUCENA PMDB tuição a seguinte red~:

Art. 91 - O Presidente e o "Art. 91. O mand;ato do Presidente da Repúblic::a é de qulano
Vice-Presidente da Repúblic::a anos.
serão eleito simultClneamente Parágra:fo único. A eleição para Presidente dia Repúblic::a
dentre os brasileiros natos :far-se-á por sufr~io universal. direto e secreto. cento e
maiores de trint;a e cinco anos vinte dias Clntes do término do mandato presidencial."

e no exercício de seus direitos --------------------------------------------------------------
poUticos. por eleição direta. EMENDA: 2P01661-a
em sufrágio univers;al e secreto ORLANDO PACHECO PFL
em todo o Pais. centro e vinte Dar ao ;art. 91 Q seguinte redação e renumerar os
dias Qntes do término do manda- parágra:fos:
to presidenci;al. Art. 91 _ A eleição para Presidente e Vice-Presidente dQ
------------------------------- Repúblic::a. :far-se-á por sufrágio universal. direto e secreto.

noventQ diCls antes do término do mandClto presidencial.
9 1~ _ O c::andidato a Vice-Presidente da Repúblic::a. Qtendi

do o exigido no art. 16. § 32. I e 62. será registrado com o
c::andidato a Presidente da Repúblic::a. sendo votado juntamente
com este.

9 2~

§ 3~

§ I.I~

I
00
Vl

I

EMENDA: 2P01030-1 (352 ass.>
HUHBERTO LUCENA PMDB

Art. 92 - Ser~ considerado
eleito Presidente o c::andidato
que. registrado por partido po
l:i.tico. obtiver a maioria abso
luta de votos. não computados
os em brancos e os nulos.

deprojetono
PDS

seguintes alteraçõesàs

EMENDA: 2P00062-2
JORGE ARBAGE

Procede-se
constituic;:5o:

I _ Dê-se :ao c::aput do § 32 do ;art. 16 a red;ação in:fra:
"9 32 são condições de elegibilidade: a nacionalidade br;a

sileira. ;a cidadania. estar no pleno exercício dos direitos
políticos. o alistamento. domicílio eleitoral. na circulação.
pelo menos durante os cinco meses anteriores :ao pleito. e id;a
de mínima. completada até a data-limite para os respectivos
registros. con:forme a seguir discriminado;

11 _ Imprimir-se ao § 1.12 do ;art. 16 a seguinte redação:
"91.12 são inelegíveis os inalistáveis. os anal:fabetos e os

que não tenhalll completado dezessete anos da data da eleição.
11 _ Acrescente-se :ao art. 19 o seguinte par~ra:fo:

"9 52 É instituido o sistema de eleição primárias

C-092-00-00REF.:R~.: 1.1-2-1-091-01-00-*
,§ 12 Será proclamado

eleito o I c::andidato que obtiver
a maioria absoluta dos votos.
não computados os em branco e
os nulos I.
-~------~----------------------



JlSSEHBLÉIA NACIONAL CO~J:TUINTE

SEeRETARIA ~AL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORG1lNJ:ZAÇÃO nos PODt=:RES E no SISTEMA DE GOVERNO

realizar~

eleitos em
sistema de

PROJETO DE CO~ITUIÇÃO

REF.: q-Z-1-091-01-00~ <Cont.>

'---

EMENDAS no CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

partidárias. na :form:a que a lei estabelecer.'
IV _ Imprima-se QOS § 1~ e zg do ;u:"t. 91 ~ redação que se

segue:
,,§ 1~ A eleição ser~ ~iz;l(JQ em dois 'turnos. mesmo que

W\I dos candidatos obtenh:a a maioria absoluta dos votos. não
computados os em branco e os nulos. no primeiro.

,,§ 2~ No segundo 'turno. den'tro de "trin"ta diQS .concorreção
apenas os dois candidQtos mais votados. sendo proclamado elei
to o que obtiver a maioria dos votos válidos.'

V _ Dê-se QO art. q~ do Ato das Disposições Constitucio
n:ais Gerais e Transitórias ~ seguinte redGlÇão:

"Art. q~ No dia 15 de novembro de 1988. relQi~se-~ e
leições para presidente da República. Senadores. Deputados Fe
derais. Deputados Estaduais. Governadores. Pre:feitos e Verea
dores. para mandato de qua'tro anos. permitida Q reeleição. de
vendo a posse dos eleitos ocorrer no dia 12 de janeiro de
1989.'

VI _ Inclua.se no Ato das Disposições Ger~is e Transit6
rias os seguintes artigos:

"Art. O Tribunal superior Elei'toral
plebiscito.90 <noventa> dias Qpós Q proclamação dos
1900. para que os eleitoeres decidam sobre o
governo.

Parâgra:fo único. No caso da escolha recair no sis'telllQ pre
sidencialista. na seleições que se seguiram os vice serão e
leitos em virtude da eleição dos candatos a Presiden'te. Gover
nador e Pre:feito. com eles regis'trados.'

"Art. No dia da posse dos eleitos. em 1900. :ficam extin'tos
os atuais partidos poli'ticos.

Parâgra:fo único. A criação de novos pl:lrtidos dar-se-~ após
o resultado do plebisci'to que de:finir o sistenm:a de governo.
corno deterrnin:a a lei."

ElmNDA: 2POOQ33-q
ÁLVARO VALLE PL
Emenda supressiva
Suprimir. no § 1~ do ;u:"t. 91. ~ expressão "não".

ElmNDA: 2P01675-0
DÉLIO BRAZ PHDB

EHENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIV<> ElmNDADO: Art. 91. § 1.
Dê-se QO § 1 do art. 91 a seguin'te redação:
,,§ 1 _ Ser~ proclamado eleito o candidato que obtiver. em

mais da rne'tade das Unidades da Federação. amaioJ:'ia Qbsolu't~

dos votos. não compu'tados os em branco e os nulos."

I
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL co~J:TUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EHENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
HUHBERTO LUCENA PHDB

§ ~ Se nenhum candidato al
cançar maioria absoluta na pri
meira votação. :far-se-á nova
eleição trinta dias após a pro
clamação do resultado. concor
rendo os dois candidatos mais
votados.

EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
Ht1lfBERTO LUCENA PHDB

§ 22 Se antes de realizada
a segunda votação qualquer dos
candidatos que a ela tiver o
direito de concorrer :falecer.
desistir de sua candidatura ou
ainda. so:frer qualquer impedi
mento que o inabilite.
convocar-se-á. dent're os rema
aeeerrtes , o candidato com maior
votação.

PFL
do Projeto de Constituição "A"
sistematizaç50 • o seguinte

REF.: q-2-1-091-02-00-'
§ 2~ Se nenhum candi

datn alcançar a maioria previs
ta no par~gra:fo anterior.
renovar-se-á a eleição. dentro
de trinta dias da proclamação
do resultado da primeira. con
correndo ao segundo escrutinio
somente os dois candidatos mais
votados no primeiro. e
considerando-se eleito aquele
que obtiver a maioria dos votos
válidos.

REF.: q-2-1-091-03-00-'
§ 3~ Ocorrendo desis

tência de um dos dois candida
tos mais votados. sua substi
tuição caberá ao terceiro. e
assim sucessivamente.

REF.: Q-2-1-091-0Q-OO-*

REF. :

REF. :

C-092-01-00

C-09Z-0Z-00

EMENDA: 2P00276-5
AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA

Acrescente-se ao Artigo 91,
do Relator da comissão de
parágra:fo:

t,Ar-tigo 91 _ ..
§ 1~ _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
922_ ••••••.......•••..••••••.••••••. "•••••••.••...•••.
§ 3g " ..
§ Q~- Caso concorram apenas dois candidatos. no primeiro

turno. serâ considerado eleito. aquele que obtiver a maioria
dos votos válidos."

I
~
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EMENDA: 2P00462-0
GERALDO BULHÕES PHDB



1ISSEHBLÉIA W\.CIONJU. CONSTITUINI'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO,DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-2-1-091-04-00~ (COnt.>

EliEND1IS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIV1IS EHEND1IS INDIVIDUAIS

TEXTO MODIFICADO: Art. 91
O art. 91 do Projeto de constituiç!';ío (A> passa a vigorar

acrescido do seguinte § 4~

A.t:'t.. 91. .. "" ..
§ 4~ No primeiro turno de votaç!';ío cada partido político

apresentará candidato próprio. vedada a coligação partidária.

EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
HUMBERTO LUCEW\. PMDB

Art. 93 - O Presidente e o
V:ice-presidente da Repúbl:ica
tomarão posse em Sessão do COn
gresso Nacional e. se este não
estiver reunido. perante o su
premo Tribunal Federal. pres
tando compromisso de manter.
de:fcnder. cumprir a COnstitui
ção. observar as leis. promover
o bem geral do povo brasileiro
sustentar a uni;;\o. la integrida
de e a independênc:ia do Brasil.

EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
HUMBERTO LUCEW\. PHDB

Parágr:a:fo Único. Se decor
ridos os dez d:ias dQ data :fixQ
da para a posse. o Presidente
ou o Vice-Presidente. salvo mo
tivo de :força maior. não tiver
assumido o cargo. este será de
clarado vago pelo Supremo
Federal. ~

EMENDA: ZP00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 2~ 'É vedado ao Presidente
da República. desde a sua pos
se. :filiação ou vinculação:a

REF.: 4-2-1-092-00-00~

Art. 92. O Presidente
da Rep'··"lica tomará posse pe
rante o congresso Nacio~l.

que.:..-e não estiver reunido.
será convocado para tal :fim.
prestando o seguinte
compromisso: ''Prometo manter.
de:fender e cumprir a COnstitui
ção. observar as leis. promover
o bem geral do povo brasileiro.
zelar pela união. integridade e
independência da República."

REF.: 4-2-1-092-01-00-*
§ 1~ Se o Presidente.

salvo motivo de :força maior.
decorridos dez dias. não tiver
tomado posse. o cargo será de
clarado vago pelo Tribu~l su
perior Eleitoral.

REF.: 4-2-1-092-02-00~

§ 211 É vedado ao Pre
sidente da República. desde sua
posse. :filiação ou vinculação a
partido politico. ainda que
honori:fica •

REI". :

REI". :

REF". :

C-093-00-00

C-093-99-00

C-092-02-00

I
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ASSEHBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-2-1-092-02-00-. (Cont. >

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS <:OLETIVAS

partido político. ::tind::t que
honori:fica •

EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-2-1-093-00-00-~

IArt. 93. O mandato do
p:esiden~e da República é de
C1llCO an~s.

--------1----------------------

REF. : <:-94<:-00-00 EHENDA: 2P00184-0
" " .. '" " .. .. .. ROSPIDE tlf:rTO PtmB
EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.> e::tpítulo 11
HUMBERTO LUCENA PHDB D::t Presidência

Art. 94<: - O Il\Qndato do seção I
Presidente da República é de Do Presidente d::t República
cinco ::tnos. vedada::t releição SUbstitua-se:
par::t o período subsequente. e Art. 93 _ O Il\Qnd::tto do Presidente d::a Repúblic:::a é de C(Uãltro
't'terá inicio em primei!:o de ja- anos.

neiro do ::tno seguinte ao de sua --------------------------------------------------------------
eleição. EMENDA: 2POOS28-4

------------------------------- RUY BACELAR PHD8
Dê-se ::t seguinte redQçáo ao ::tr't. 93 do Projeto de Cons1:i-

tuic?0 da Comissão de Sis'tell\Q'tizQÇão:
"Art. 93 _ O mandato do Presidente da Repúblic:::a é de qua

tro anos."

EHENDA: 2P0016S-1
MÁRIO HAIA PDT

Substitua-se o ::art. 93 peJ.o seguinte:
"Art. 93 O mand::tto do Presidente d::t República Federa'tiv::a

do Brasil é de 4 ::tnos. permitida a reeleição por um mand::t'to
consecu'tivo ."

EMENDA: 2P001S2-1
OSVALDO HACEDO PHDB
Substitua-se ::t red::ação do ::art. 93 do projeto de Cons1:ituiçáo
pela seguinte:

"Art. 93 _ O mand::t'to do Presidente da República é de qua
tro <4> anos".

EMENDA: 2P01516-6
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PHDB

1> Dê-se ::t seguinte redação ao caput do art. 93.
"Art. 93 _ O mandato do Presidente da República é de qua

tro anos. permitid::t W\l:;\ vez a reeleição.
2) Em consequência suprima-se do § 5 do art. 16 as expres-

sões "o Presidente d::t República". .

EHENDA: 2P01944-1
MÁRIO COVAS PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dê-se ao ::art. 93. "c:apu't". do 'Projeto de Cons1:ituic;ão ••ta

I
~

I



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-Z-1-093-00-00~ <COnt.)

EMENDAS DO eENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

seguinte red~:
"Art. 93. O mandato do Presidente da República é de CJUQ'tro

anos."

EMENDA: 2P00969-? <~q1 a.ss.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ Z~ A renúncia do Presi
dente da República torna-se-~

e:fetiva com o conhecimento da
respectiva mensageJll pelo COn
gresso Nacional.

REF.: C-94A-00-00 EMENDA: 2P01663-lf
.. .. .. • • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. ... .. .. • .. .. .. .. .... .. .. .... ORt.»mO' PACllECO PFL
EMENDA: 21'01830-1 <352 ass.) Dar ao § 12 do art. 93 a seguinte .redação:
HUMBERTO LUCENA PMDB § 12 _ Em caso de impedimento do Presidente da RepúbUt:;l.

Art. 94A - Em case de impe- ausência do Pais ou vacância. serão chamados ao exen:icio do
dimento do Presidente e do cargo sucessivamente o Vice-Presidente da República. o Presi
vice-Presidente. ou vacância dente da cfunara dos Deputados. o Presidente do Senado Federal
dos respectivos cargos. ser~o e o Presidente do Supremo Tribunal Federal.

sucessivamente chamados ao e- --------------------------------------------------------------
xercicio da Presidência. o Pre-
sidente da Câm..~ra dos Deputa
dos. o do Senado Federal e o do
Supremo Tribunal Federal.

EMENDA: 21'01830-1 <352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PMDB

Art. 9Q8 - Vagando os car
gos de Presidente e Vice
Presidente da República.:far
se-li eleição noventa dias de
pois de aberta a. última vtlga.
OCOrrendo a. vacincia. nos últi
mos dois anos do periodo presi
dencial. Q eleição para QlI\bos
os cargos será :feita trinta
dias depois da última VQQa pelo
Congresso Nacional, na :forma da
lei. Em qualquer dos casos, os

REF.: 4-Z-1-093-01-00-*
§ 12 Em caso de impe

dimento do Presidente da Repú
blica. ausência do Pais ou va
cincia. sezão c:hama.dos ao exer
cicio do cargo. sucessivamente.
o Presidente da câmara dos De
putados. o Presidente do Senado
Federal e o Presidente do Su
premo Tribunal Federal.

REF.: 4-2-1-093-02-00-*
§ 2!! A renúncia do

Presidente da República tornar
sc-á e=fetiva com o envio da
respectiva mensagem ao COngres
so Nacional.

REF.: 4-Z-1-094-00-00~

Art. 94. OCOrrendo a
vacincia do cargo de Presidente
da República. :far-se-á eleição
no pra:zo de quarenta e cinco
dias. contados da. data. da. de
claração. iniciando o eleito WI\

novo mandato.

REF. :

REF. :

C-093-02-00

C-9QB-OO-OO

I
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ASSEliBLÉU NACIONAL CONSTITUImE

SE~ET1IR:IA GERAL DA MESA

TÍTULO :IV - DA ORGAKIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONST:ITUIÇÃO

REF.: q-Z-1-09q-OO-OO-~ <Cont.>

EMENDAS DO CEmRÃO EMENDAS COLETIVAS

eleitos deverão completãlr o pe
ríodo dos seus antecessores.

EMENDAS INDIVIDUAIS

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJEÍ'O DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-2-2-000-00-00,"*
SEÇÃO J:I
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

EMENDAS DO eEK1'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-2-2-095-00-00-*
Art: • 95. Compe1:e ao

Presiden'te da República. na
:fOJ:1llQ e nos limi'tes des'ta
Consti1:ui~:

REF.: C-095-00-00 EMENDA: 2P00093-2
••••••••••••••••••••••••••••••• MAURÍLIO FERREIRA LIMA PHDB
EMENDA: 2P01a30-1 (352 assv) Dar :õlO artigo 95 Q seguin1:e redação:
HUMBERTO LUCENA PHDB Art. 95. Compete QO Presidente da República. na :forma e
SEÇÃO II nos limites dQ Constituição:
DAS ATRIBUIçõES DO PRESIDENTE I _ l\O~ e exoner:ar os Hinistros de Estado;
DA REPÚBLICA II _ nomear, após aprovQção pelo Senado Federal. os minis-

Art. 9S - Compete priVQti- tros do SUpremo Tribunal Federal e dos TribuMis SUperiores.
v:men1:e QO Presidente da os c:he:fes de missliío diplo~tica de caráter permanente, os go-
República: verMdores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o
------------------------------- Presidente e os diretores do Banco central;

III nome:ar. observado o disposto no artigo 87, os minis-
tros do Tribunal de Cons'tas da Unif.ío;

IV nomear os juizes dos Tribun:ais Federais e o
procurador-Geral de uni;.\o;

V Convocar extr:õlOrdin:ariamen'te o Congresso Nacional;
VI- _ inici:ar o processo legisla'tivo con:forme previsto nes

ta Constituição;
VII _ sancion:ar. promulg:ar e :fazer publicar as leis;
VIII _ vet:ar projeto de lei. parcial ou totalmente. ou so

lici't:ar :a sua reconsideraçOO QO Congresso Nacional;
IX _ convocar e presidir o Conselho da República e indicar

dois de seus lIIelI\brosl
X _ manter relações com Estados estrQngeiros e acredit:ar

seus representantes diplo~ticos;

XI _ convocar e presidir o Conselho de De:feSQ Nacional;
XII _ celebrar tratad os. convenções e :atos in'tern;acio

nais. com o re:fcrendo do Congresso NacioMl;
XIII decl:ar:ar guerrQ. no caso de agressão es1:rQngeirQ.

Qutorizado-pelo Congresso N:;\cioMI ou com o seu re:ferendo.
quando ocorrida no intervalo das sessões legislQtivas. e, MS
mesmas condições, decret:ar, 'total ou pQrCialmente, Q mobilizQ
ção nacioMl;

XIV _ celebr:ar Q paz, com Qutorização ou re:ferendo do Con
gresso NacioMl;

XV _ permitir. com QutorizaçOO do Congresso Nacional. que
:forças estrangeiras QliadQS 1:ránsi'teln pelo "território nacional
ou. por motivo de guerra, nele permaneÇQlll tempor:ariamente.
sempre sob o comando de Qu'toridade brasileira;

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECNETAR:!:A GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGl\N1ZAÇÃO 'nos PODERES E 00 SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: q-Z-Z-095-00-00-* (COn~.)

EMENDAS 00 CENTRKo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

XVI exercer o comando supremo das FOrç:;\s Armadas, nomear
seus comãndan~es e prover os postos de o:ficiais-generais;

XVII _ autorizar brasileiro a aceitar pensão, emprego ou
comissão de governo estrangeiro;

XIII _ pro:ferir mensagem peran~e o Congresso Nacional por
ocasião da abertura da sessão legislativa;

XIX _ enviar mensagem ao COngresso Naiconal, ou qualquer
de suas casas;

XX decretar o estado de de:fesa, ouvidos o COnselho da
RepúbliCã e o COnselho de De:fesa Nacional e submetê-lo ao COn
gresso Nacional;

XXI _ solicitar ao COngresso Nacional, ouvidos o Congresso
da República e o COnselho de De:fesa Nacional, autorização para
decretar o estado de sítio;

XXII _ decretar, ouvidos o COnselho da República e o COn
selho de De:fesa Nacional, a intervenção :federal, nos "termos
desta COnstituic;:fío;

XXIII con:ferir condecorações e dis1:inçêíes honorí:ficas;
XXIV _-conceder indulto ou graça;
XXV _ exercer a direção da política de guerra e a escolha

dos comandos-che:fes;
XXVI _ exercer a direção superior da administraçã o :fede

ral;
XXVII _ elaborar o programa de governo e submetê-lo Q a

provação da câmara dos Deputados;
XXVIII _ elaborar planos e programas nacionais e regionais

de desenvlovimento, submetendo-os ao congresso Nacional.
XXIX _ expedir decretos e regulamentos para :fiel execução

das leis;
XXX _ enviar ao COngresso Nacional o plano plurianual de

investimentos, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e
as propostas dos orçamentos;

XXXI _ prestar contas, ::mualmente, ao COngrasso Nacional
até sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

XXXII _ dispor sobre a organização e o :funcionamento da
administração :federal, na :forma da lei;

XXXIII _ prover e extinguir os cargos públicos :federais,
na :forma da lei;

XXXIV _ conceder, autorizar, pernti~ ou renovar serviços
de radio:fi:fusão e de televisão;

XXXV _ comparecer regulamente ao Congresso Nacional ou a
suas casas, e participar das respectivas sessões, na :forma re
gimental;

XXXVI _ exercer outrar atribuições previstas nesta
constituição.

Parágra:fo 1 _ É :facultado ao Presidente da República com
parecer ao Congresso Nacional para p anúncio de medidas admi-

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIl\ ~nAL Dl\ MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITVIÇÃO

REF.: Q-2-2-09S-00-00-* <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUl\IS

nistrativas importantes ou para mani:fes1:ações politicas
relevantes.

Parágra:fo 2 _ O Presidente da República poderá outorgar ou
delegar as atribuições mencionadas nos itens XVII, XXIV, XXXI
e XXXII deste artigo aos ministros de Es'tado ou a outras auto
ridades, que observarão os limites traçados nas outorgas e
delegações.

COm :fundamento no artigo 23, § 2, do Regimento Interno e
aprovação da nova redação do artigo 9S, agora proposta, impor
ta na manutenção do artigo lII, que entretanto receberia dois
artigos complementares:

Art. COmpete ao Ministro de Es'tado, além das atribuições
que a COnstituição e as leis es'tabelec:erem:

I exercer a orientação, coordenação e supervisão dos ór
gãos e-entidades da l\dminstração Federal na área de sua compe
tência. e re:ferendar os atos e decretos assinados pelo Presi
dente;

II _ CRpedir instruções para a execução das leis, decretos
e regulamentos;

III _ apresentar ao Presidente da República relatório a
nual dos serviços realizados no Ministério; e

IV _ praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe
:forem outorgandas pelo Presidente da República.

Art. Os Ministros estão sujeitos a moção de censur:a por
parte da câmara dos Deputados.

Parágra:fo 1 _ A moção de censura dependerá de iniciativa
subscrita por ao menos UlI\ quinto dos membros da câmara dos
Deputados.

Parágra:fo 2 _ Apresentada :a moção de censura. não será ela
posta em discussão antes de três dias após sua apresentação.

Parágra:fo 3 _ A aprovação da moção de censura será decidi
da pela maioria absoluta de seus membros.

Parágra:fo II _ A câmara poderá ainda decidir, por voto de
dois terços de seus membros. que a lllOÇão de eensuea :acarrete a
exoneração do ministro; que deverá ser e:fetivada pelo Presi
dente da República no prazo máximo de 3 dias.

Parágra:fo S _ A moção de censura poderá ser apresentada
três meses após a nomeação do ministro.

Parágra:fo 6 _ Se a moção de censura não :for aprovada, os
seus signatários não podem apresentar outra. contra o mesmo
ministro. pelo prazo de UlI\ ano.

Parágra:fo "7 _ As moções de censura podem ser apresentadas
contra UlI\ ministro ou vários, ao mesm o tempo.

Também com :fundamento no artigo 23, § 2 do Regimento In
terno. a aprovação da nova redação do artigo 9S, agora propos
ta, importará na alteração dos seguintes dispositivos
consti'tucionais:

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTI11T.INTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORG1lKIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: q-2-Z-095-00-00-~ <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Art.14.
Parágra:E'o 3 <nova redação>:
"são privativos de brasileiro nato os cargos de Presideni:e

da Repúbli~. Presidente da câmara Federal e do Senado da Re
públi~. Ministro do Supremo Federal. e Ministro de Estado.
além dos integrantes das =reiras diplomáti~s e militar."
Art. 56.

Parágra:fo 1 <nova redação>:
"cada legislatura terá a duração de quatro anos."
Art.59.
Item III (nova redação>:
"autorizar o Presidente da República a se ausentar do

pais. importando a ausência sem consentimento em perda de
cargo." .

Item VII (nova redação>:
":fixar para cada exercicio :financeiro a remuneração do

Presidente da Repúbli~ e dos Ministros de Estado;"
Item VIII (nova redação>:
"julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da

Repúbli~ e apreciar os relatórios sobre a exec:ução dos planos
de governo;"

Parágrafo único (nova redação>:
"O Presidente da Repúbli~ não poderá ausentar-se do Pais

por mais de trinta dias. sob pena de perda de mandato. deven
do. ao :final de cada viagem. apresentar relatório circunstan
ciado de seus resultados."

Art. 61.
caput (nova redação>:
"A câmara dos Deputados e o Senado Federal. ou qualquer de

suas Comissões. poderão convo= Ministros de Estado para
prestar. pessoalmente. in:formaçães sobre assunto previamente
determinado. impori;ando a ausência. sem justi:ficação adequada.
em crime de responsabilidade."

Art. 64. (nova redação>:
"Compete privativamente à câmara dos Deputados:
I _ autorizar. por dois terços de seus membros, a instau

ração de processo contra o Presidente da República e os Minis
tros de Estado;

II _ proceder à tomada de contas do Presidente da Repúbli
ca, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;

III _ recomendar ao Presidente da Repúbli~ o afastamento
de detentor de cargo ou :função de con:fiança no Governo Fede
ral. inclusive na administração indireta."

Art. 65.
Item I (nova redação>:
"processar e julgar o Presidente da República nos crimes

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇí(O DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: "-Z-Z-09S-00-00~ (Cont. >

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

de responsabilidade e os Ministros de Estãldo nos crimes da
meSllUil natureza, conexos com :aqueles;"
Item VI (nova redação>:

"fixar, por proposta do Presidente da RepúbliCla, limites
globais para o montante da dívida consolidãlde da união, dos
Estados e dos Municípios;"

Art. 69.
Item I (nova redação>
"investido na função de Hinistro de Estãldo, c:he:Ee de mis

são diplomática permenen'te, Governãldor de Território,
secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território ou de
Prefeitura de capital;"

Art. ?1.
Parágrafo 5 (nova redação>:
"cada uma das casa reunir-se-á em sessões preparatórias, a

partir de 1 de fevereiro, no ano de legislatura. para a posse
de seus lIIelIIbros e eleição das respectivas Mesas, vedada a re
condução para o mesmo cargo na eleição imediat=nte
subsequente."

parágrafo? (suprimir>.
Parágrafo O e 9 (remunerar, passando a constituir os novos

parágrafos 7 e O).
Art. ?5.
caput (nova reda ção>:
"A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a

qualquer membro ou Comissão da câmara dos Deputados ou do Se
nado Federal, ao Presidente da República, aos Tribunais Supe
riores e aos cidadãos na :forma prevista nesta Constituição."

Art. ?5.
Parágrafo 1 (nova redação>:

"são de iniciativa privativa do Presidente da RepúbliCla as
leis que disponham sobre:

a> fixação ou modificação dos efetivos das forças Armadas;
b) criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad

ministração direta ou autárquiCla ou aumentem a sua remunera
ção;
c) organização administrativa e judiciária, matéria tributária
e orç..':UI\entária, serviços públicos e pessoal da administração
dos Teritórios;

d> servidores públicos da União e territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis, reforma e transferência de milit:ares para a inativi
dade;

e) organização do Hinistério público e da Defensoria da
união e normas gerais para a organização do ministério Público
e da Defensoria pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
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El1ENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

F) cria~o, estrutura~o e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administra~o pública." Ar't. 76.

caput <nova redação):
"Em caso de relevância e rugência, o Presidente da Repú

blica poderá adotar medidas provisórias, com :força de lei, de
vendo submetê-las de imediato. para conversão. ao Congresso
Nacional. que. estando em recesso, será convocado extraordina
riamente para se reunir no prazo de cinco dias."

Art. 77.
Itc.m I <nova redação):
"nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da Re

pública ressalvado o disposto nos Parágra:fos 3 e ~ do artigo
195."
Art. 78.

capu t (nova redação):
"A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa

do Presedente da República e dos Tribunais superiores 'terá i
nicio na câmara dos Deputados."

Art. 78.
Parágra:fo 1 (nova redação):
"O Presidente da República poderá solicitar rugência para

apreciação de projetos de sua iniciativa." Art. az ,
capt (nova redação):
"As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da Re-

pública. devendo ser solicitada ao COngresso Nacional."
Art. OZ.
Parágra:fo % (nova redação):
"A delegação ao Presidente da República terá a :forma de

resolução do COngresso Nacional. que especi:fica.rá seu conteúdo
e os termos do seu exercicio."
Art. 05.

Itc.m I <nova redação):
"apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente

da República. mediante parecer prévio a ser elaborado em ses
senta dias a contar do seu recebimento;"

Art. 90.
caput <nova redação):
"O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da Repúbli-

ca. auxiliado pelos Ministros de Estado." Art. 9% •
Parágra:fo d1 (passa a ser Parágra:fo único).
Parágra:fo % <uprimir).
Art. 90.
Item III <suprimir).
Itens IV, V. VI e VII <renumerar. passando a constituir os

novos itens 111, IV. V e VI).
Art. 99.
Itens I e II <suprimir).

I
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETJlJUA GERAL DA HESl\.
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E11ENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Itens 111 e IV <renUlllerar, passando a constituir os novos
itens I e rr ».

Art. 100.
Item 111 <suprimir>.
Itens IV, VI e VII <remunerar, passando a constituir os

novos itens 111, IV, V e VI>.
Arts. 101 até 110 <suprimir>.
art. 126.
Item I, b <noVQ redação>:
"nas in:frac;:ões penais comuns, o Presidente da RepúbliCQ e

os Ministros de Estado, os membros do COngresso Nacional, seus
pró prios Ministros, o Procurador-Geral da República e os mem
bros do COnselho Nacional de Justiça;"

Art. 126.
Item I, d <nova red~o>:
"o "habeas corpus" , sendo paciente qualquer das persoas

re:Eeridas nas alíneas anteriores; o mandato de segurança, o
"habeas data" e o mandato de injução contra atos do Presidente
da RepúbliCQ, das Mesas da câmara dos Deputados e do Senado
Federal, do Tribunal de COntas da união, do Procurador-Geral
da República, do SUperior Tribunal de Justiça e do próprio su
premo Tribunal Federal."

Art. 127.
Item 11 <suprimir>.
Itens 111 até X <remunerar, passando a constituir os novos

itens II até IX>.
Art. 159.
caput <nova red~>:
"Quando :for necessQrio preservar, ou prontamente restabe

lecer, em locais determinados e restritos, a ordem públiCQ ou
a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade
instituc:ional ou atingidas por CQlamidades naturais de grandes
propoçães, o Presidente da República, ouvidos o COnselho da
RepúbliCQ e o COnselho de De:fesa Nacional, poderá decretar o
estado de de:fesa, submetendo-o ao Congresso Nacional."

Art. 164.
Parágra:fo 5 <nova redação>:
''Em relação ao imposto de que trata o inciso II, resolução

do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da RepúbliCQ ou
de um terço dos Senadores, em ambos os casos aprovada por dois
terços de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis
às operações e prestações interestaduais e de exportação.

Art. 195.
Parágra:fo 6 <nova redação):
"O projeto de lei orç:;nnentQria anual será enviado pelo

Presidente da RepúbliCQ ao Congresso Nacional, nos termos da
lei complementar a que se re:fere o artigo 194, Paragra:fo 7 e,
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EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

se até o encerramento do periodo legislativo não for devolvido
para sanção. será promulgado com lei".

TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 2
Parágra:Eo Único <suprimir>.

EMENDA: ZP01048-Z
JESsÉ FREIRE PFL
Incluir. onde couber. nas atribuições do Presidente da Rep\í
blica. art. 95 do Projeto de constituição <A>.
Art. O President'e da Rep\íblica. mediante lista tríplice à es
colha do COngresso Nacional. indicará o Presidente e os mem
bros da diretoria do Banco Central do Brasil. que serão nomea
dos para m.')ndatos de cinco anos para o Presidente. e seis e
sete anos para os membros da diretoria. con:Eorme o disposto em
lei complementar que cuidará de sua organização e especifica
ção de suas 'atribuições.
§ Único _ O presidente e diretores do Banco central do Brasil
somente podem ser destituídos por decisão do SUpremo Tribunal
Federal. mediante representação do Procurador Geral da Rep\í
blica ou por decisão do COngresso Nacional. mediante proposta
de dois terços dos membros do Senado Federal e da câmara dos
Deputados.

EMENDA: 2P0130Z-3
CARLOS SANT'ANNA PHDB

Dê-se ao art. 95 da Seção lI. do capítulo lI. do Título IV
do Projeto de constituição da COmissão de Sistematização a se
guinte redação:

Art. 95. COmpete privativamente QO Presidente da
Rep\íblica:

I _ desempenhar as che:fias de Estado e de Governo;
II _ exercer a direção superior da Administração Federal;
111 _ nomear. ~pós aprovação pelo Senado Federal. os Mi-

nistros do SUpremo Tribunal Federal. dos Tribunais SUperiores
e do Tribunal de Contas da União. os Chefes de missão
diplomática de caráter permanente. os Governadores de Territó
rios e do Distrito Federal e. quando determinado em lei. ou
tros servidores;

IV _ iniciar o processo legislativo. na :forma e nos casos
previstos nesta COnstituição;

V _ sancionar. promulgar e fazer publicar as leis e expe
dir decretos e regulamentos para a sua :fiel execução;

VI _ vetar projetos de lei. total ou parcialmente. na :for
ma prevista nesta constituição e a moção de censura contra Mi
nistros de Estado;
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VII _ dispor sobre a organização, estruturação, atribui
ções e :funcionamen'to dos órgãos e entidades da AdministrQÇf;ío
Federal;

VIII _ garantir o :funcioMlllen'to regular dos Poderes e das
insti'tuições do Estado J

IX _ ãlssegurar a intangibilidade dãl ordem consti'tucional;
X _ man'ter relações com Es'tados estrangeiros;
XI _ celebrar tra'tados, convenções e a'tos internacionais,

3d re:ferendum do Congresso Nacional;
XII _ declarar guerra, depois de :lu'torizac;ão pelo Congres

so Nãlcional, ou, sem prévi:l au'torização des'te, no caso de a
gressão estrangeira ocorrid:l no in'tervãllo dãls sessões legislãl-
tivas; .

XIII _ :fazer a paz, 3d re:ferendum do Congresso Nacional ou
depois de por este autorizado;

XIV au'torizar, nos CãlSOS previstos em lei complementar,
que :forças estrangeiras ou vinculadas a organismos internacio
nais transi'tem pelo terri'tório nacional ou nele permaneçam
"temporariamente;

XV _ decretar a mobilização nacional, 'total ou p:arcialmen-
te;

XVI determinar, em situações de crise, medidas consti'tu
cionais de de:fesãl do Estado;

XVII _ decretar e executar :l int~nc;ão :federal;
XVIII _ remeter ao Congresso Nacional mensagem sobre Q si

'tuação do Pais, por ocasião da abertura da sessão legislati~;

XIX _ exercer o comando supremo das Forças ArlI\ãldasJ
XX _ praticar a'tos que visem lã conservação da nacionalida

de brasileira;
XXI _ au'torizar br:lsileiros Q aceitar pensão, emprego ou

comissão de governo estrangeiro;
XXII _ prestar anualmente QO Congresso Nacional, dentro de

sessenta dias após lilierturãl da sessão legislati~, as contas
relãltivas ao ano anterior;

XXIII _ conceder indulto e comutar penas com audiência dos
órgãos insti'tuidos em lei e nos CãlSOS por esta não vedados.

XXIV _ nomear os o:ficiais-generais das Forças ArlI\ãldas, o
Procurador-Gerãll da RepúbliCãl e o Consul'tor-Ger::u da Repúbli
Cãl;

XXV _ editar decreto-lei, ad re:ferendum do Congresso Na
cional, nos termos desta Consti'tuic;ão;

XXVI _ autorizar que se ~ecu"tem, em caráter provisório,
antes de :lprovãldos pelo Congresso Nacional, os atos. tr:ltados
ou convenções internacionais. se :l isto o aconselharem os in
teresses do Pais;

XXVII _ prover e extinguir os cargos públicos :feder:lis;
XXVIII _ nomear e exonerar os Ministros de Esi::ldo.

I
i-'

8
I



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
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Parágra:fo único. são deJ.egáveis as atribuições previstas
nos itens 11, VII, XX, XXIII e XXVII.

EMENDA: 2P01559-0
GIDEL DANTAS PHDB

SUprima-se o inciso IX do art. se, e
Acrescente-se QO art. 95, que trata da compet"ênci:a do Pre

sidente da RepúbliC:l, inciso com a seguint"e redação:
''Est"abelecer crit"érios para classi:ficação de dOCUlllentos e

informações o:ficiais sigilosos e prazos para a sua desclassi
:ficação, ouvido o COnselho de De:fesa Nacional."

EMENDA: 2P01659-6
MANOEL MoREIRA PHDB

Dar ao art. 95 :a seguin'te redação:
Art"• 95 _ COmpe'te ao Presidente dQ RepúbliC:l:
I _ exercer Q direção superior dQ AdlIIinistr:açl'ío Federal,

com Q cooperação do Pril\\Ciro Hinist"ro e do COnselho de Hinis
t"ros;

II nol\\Car e exonerar o PrilllCiro Hinist"ro na :forma da
constituição;

111 nOl\\Car e exonerar os Ministros de Es'tado, ouvido o
Pril\\Ciro Ministro;

IV _ nol\\Car, após aprovação pelo Senado FederQI, os Hinis
t"ros do SUpremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e
do Tribunal de corrtas da União, os Che:fes de missão
diplolllátiC:l de carát"er permanente, os Governadores de Territó
rios e o Qdministrador do Distrito FederQI e, quando determi
nado em lei, outros servidores;

V _ iniciar o processo legislativo, na :forma e nos casos
previst"os nest"a COnst"ituição;

VI _ sancion.-'lr, promulgar e :fazer publicar as leis e expe
dir decretos e regulament"os para a sua :fiel execução;

VII _ vet"ar projet"os de lei, tot"al ou parciall\\Cn'te, na
:forma previst"a nest"a constituição;

VIII _ dispor sobre a organização, estruturação, Qtribui
ções e :funcionamento dos órgãos e ent"idades da Adltlinistração
Federal;

IX _ garantir o :EuncionalllCnto regular dos Poderes e das
instituições do Estado;

X _ assegurar a int"angibilidade da ordem constitucional;
XI _ manter relações com Estados estrangeiros;
XII _ celebrar tratados, convenções e atos internacionais,

"lad re:ferendUlll" do COngresso Nacional;
XIII _ declarar guerra, depois de au1:orizado pelo COngres

so Nacional, ou, sem prévia autorização dest"e, no caso de a
gressão estrangeira ocorrida no intervalo das sessões legisla-
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tivas;
XIV _ :fazer a paz, "ad re:ferendum" do COngresso H;\Cion:il

ou depois de por es'te a~rizado;

XV _ autorizar, nos casos previstos em lei complemen't:1r,
que :forças estrangeiras ou vinculadas a organismos intern:acio-.
nais transitem pelo território nacional ou pe.rmaneçant temporlõl
riamen~;

XVI _ decretar a mobilização nacionlõll, total ou p:Ll:'Cilõll
men~;

XVII _ de~inar, em situações de crise, llledidas consti
tucionlõlis de defesa do EstQdo;

XVIII _ decretar e executar a intervenção :federal;
XIX remeter ao COngresso Nacional mensagem sobre a si-

~ção do-Plõlis, por ocasião dlõl abertura da sessão legisllõltiva;
XX _ exercer o comando supremo das Fo!:'ÇQs ArmadlõlS;
XXI _ praticar atos que visem à conservação dlõl n:acio~li

dade brasileira;
XXII _ lõlutorizar brasileiros lõl QCeitar pensão, emprego ou

comissão de governo estrangeiro;
XXIII _ prestlõlr lõlnualmen~ QO COngresso Nacional, dentro

de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as
contas relativas QO ano anterior;

XXIV _ conceder indulto e comutar penlõlS, com audiêncilõl dos
órgãos insti~idos em lei e nos casos por es~ não vedados;

XXV _ nomear os o:ficilõlis-generais das Forças Armadas, o
Procurador-Geral da República e o COnsultor Geral da Repúbli
ca;

XXVI _ editar medidlõls provisórias "ad re:ferendum" do COn
gresso Nacional, nos termos desta constituição;

XXVII _ au~orizar que se executem, em carAter provisório,
an~s de aprovados pelo COngresso Nacional, os atos, tratados
ou convenções internacionlõlis, se la isto o aconselharem os in
teresses do Pais;

XXVIII _ prover e extinguir os cargos públicos :federais;
XXIX _ presidir as reuniões do COnselho de Ministros,

quando lõl elas comp:arecer;
XXX nOIlleQr os che:fes do Gabine~ civil e Militlõlr;
XXXI- nomear o che:fc do serviço Nacionlõll de In:forlllQÇQo.
§ 12-_ O Presiden~ da República poderA delegar quaisquer

atribuições ao Primeiro Ministro, salvo as ineren~s QO exer
cicio da Che:fila do Estado.

§ 22 _ Os atos do Presiden~ da República devem ser re:fe
rendados pelo Primeiro Ministro e pelo Ministro competente.

§ 32 _ Enquanto não sobrevier sentenc;::a condenlõltória nas
in:frac;:ões penais comuns, o Presidente da República não estarA
sujeito a prisão.
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EMENDA: ZP01030-1 (35Z ass.)
HUliBERTO LUCENA PMDB

I - Nomear e exonerar os
Minis'tros de Es'tado;

EMENDA: ZP01030-1 (352 ass.)
HUliBERTO LUCENA PMDB

XV - Nomear, após aprovação
pelo Congresso Nacional, os Mi
nistros do SUpremo Tribunal Fe
deral, do Tribunal de Con'tas da
União, dos Tribunais Superio
res. os Governadores de Terri
tórios. o Procurador-Geral da
República, o Presiden'te e os
Diretores do Banco Cen'tral e
ou'tros servidores quando de'ter
minado em lei;

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

IV - nomear, observãldo o
dispos'to no ar't. 07, Ministros
do Tribunal de Con'tas;

EMENDA: ZP01030-1 (35Z ass.)
HUtlBERTO LUCENA PMDB

XVI - Nomear os magis'trados
nos casos previstos nes'ta Cons
tituição e o Procurador-Geral

REF.: ··-Z-Z-095-00-01-*
I - nomear e exonerar

o Prlmeiro-Minis'tro e. por pro
posta deste, os Ministros de
Estado;

REF.: q-Z-Z-095-00-02-*
11 - nomear, após a

provação pelo Senado Federal,
os ministros do supremo Tribu
nal Federal e dos Tribunais su
periores. os che:fes de missão
diplomática de cará'ter pcrma
nerrte , os governadores de Ter
ritórios. o Procurador-Geral da
República. o presidente e os
diretores do Banco Cen'tral;

REF.: 4-Z-Z-095-00-03-*
111 - nomear, observa

do -o disposto no artigo 07, os
ministros do Tribunal de Con'tas
da União;

REF.: 4-Z-Z-095-00-04-* •
IV - nomear os juizes

dos Tribunais Federais e o
Procurador-Geral da União;

RU. :

RU. :

REF. :

REF. :

C-095-00-01

C-095-00-15

C-094-00-04

C-095-00-16

EMENDA: 2P00653-1
VICTOR FONTANA PFL

Emenda aditi-m
Dê-se ao i'tem I. do :art. 95. o seguin'te:
Art. 9S _ •••••• ~ .
I •....•••.•.. " .••••...•••.•.•...•.••.....•.•.• ~ .••••..•

cujo n\imero n.:.\o poderá ul'trapassar de dez (10).
Passando. pois, à seguin'te redação c:omple'ta:
"nomear e exonerar o Primeiro-Minis'tro e. por propos'hl

des'te. os Minis'tros de Es'tado, cujo número não poderá ul'tra
passar de der (10)".
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da União;
REF.: ~-2-2-095-00-0~~ (COnt.> -------------------------------
REF.: ~-2-2-095-00-05-* HEF. : C-09~-OO-06

V - convocar ex1:rl:lOr- 'li .............................. 'li ...... 'li .. 'li ................

dinariamente o Congresso Nacio- EMENDA: 2POO969-? (3~1 ass.>
nal; EGÍDIO FERHEIRA LIMA PMDB
------------------------------- VI - convocar. ex1:rl:lOrdina-

ri~nte. o congresso Nacional;
-------------------------------

REF.: ~-2-2-095-00-06~ REF. : C-09~-OO-O?

VI - dissolver. ouvido ............ 'li .................. 'li ...........................

o COnselho da República, nos EMENDA: 2POO969-? (3~1 ass.>
casos previstos nesta consti.- EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
tuic;ão. a câmara dos Deputados VII - dissolver. nos cases
e convocar eleições e na :forma previstos na Consti-
extraordinárias; tuição. Q câmara dos Deputados
------------------------------- e convocar eleições;

-------------------------------
HEF.: ~-2-2-095-00-0?-* REF. : C-095-00-03

VII - iniciar o pro- .......... 41 ............................................... "

cesso legislativo con:forme pre- EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
vi~o nesta constituição; HUMBEHTO LUCENA PMDB
------------------------------- III - Iniciar o processo

legislativo. na :forma e nos CQ-

sos previstos nesta COnstitui-
ção;
-------------------------------

REF.: ~-2-2-095-00-08-* REF. : C-095-00-0~

VIII - sancionar, pro- ...............................
lI\Ulgar e :fQ%e.r publicar as EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
leis~ HUMBEHTO LUCENll PMDB
------------------------------- IV - Sancionar. promulgar e

:fazer publicar as leis. expedir
decretos e regulamentos para a
sua :fiel exec:ução;

----------~--------------------

REF.: ~-2-2-095-00-09-* REF. : C-095-00-05
,

IX - vetar projeto de ......•................•.......
lei. parcial ou totalmente. ou EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
solicitar a sua reconsiderac;:OO HUHBEHTO LUCENA PMDB
ao COngresso Nacional; V - vetar projetos de lei
------------------------------- parcial ou totalmente ou soli-

I....
~
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citar Q sua reconsideração ao
REF.: 4-2-2-095-00-09~ <Cont.> Congresso Nacional;

-------------------------------
REF.: 4-2-2-095-00-10-* REF.: C-095-00-17

X - convocar e presi- ,.............................................................
dir o Conselho da República e EMENDA: 2P01830-1 (352 asso >
indicar dois de seus membros; HUMBERTO LUCENA PMDB
------------------------------- XVII - Convocar e presidir

o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional;
-------------------------------

REF .1: 4-2-2-095-00-11~ REF. : C-095-00-07
XI - manter rel:;lÇÕes ..............................................................

com ~stados estrange:i.ros e a- EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
creditar seus representantes HUMBERTO LUCENA PMDB
diplomáticos; VII - Manter relações com
------------------------------- Estados estrangeiros e acredi-

tar seus repreentantes
diplomáticos;
-------------------------------

REF.: 4-2-2-095-00-12-* REI'. : C-094-0Q-11
XII - convocar e pre- ........................ -....................................

sidir o Conselho de Defesa Na- EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
cional; EGÍDIO FERREIRA LlHA PMDB
------------------------------- XI - convocar e presidir o

Conselho de Defesa Nacional;
-------------------------------

REF.: 4-2-2-095-00-13~ REI'. : C-095-00-08
XIII - celebrar trata- ..............................................................

dos, convenções e atos interna- EMENDA: 2P01830-1 (352 asso >
cionais, com o re:ferendo do HUl:ffiERTO LUCENA PMDB
Congresso Nacional; VIII - celcbrar, eenvenções
------------------------------- e ;atos internacionais, sujeitos

a referendo do Congresso Nacio-
nal;
-------------------------------

REF~: 4-2-2-095-00-14-* EMENDA: 2P01630-1 (352 ass.)
XIV - declarar guerra, REF.: C-095-00-18

no Caso de agressão estrangci- ....................... "'" ..." ...... ".
ra, autorizado pelo Congresso HUMBERTO LUCENA PMDB
Nacional ou C01l\ o seu re:feren- XVIII - Declarar guerra, no
do, quando ocorrida no interva- cso de agressão estrangeira,

I"'"'"
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SEetlETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

lo das ...essões legislativas. e.
nas mc.::.:nas condições. decretar.
tota.1. ou parcialmente. a mobi
liza~o nacional;

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS

autorizado pelo COngresso Na
cional ou re:ferendado por ele
quando o corrida no intervalo
das sessões legislativas. e.
nas mesmas condições. decretar.
total ou parcialmente. a mobi
liza~o nacional;

EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01030-1 (352 ass.>
HUMBERTO LUCENJI. PMDB

XIX - celebrar a paz. auto
rizado ou após re:ferendo do
COngresso Nacional;

EMENDA: ZP01830-1 (352 ass.>
HUMBERTO LUCENJI. PMDB

XXII - Permitir. com auto
riza~o do COngresso Nacional.
que :forças estrangeiros ou vin
culadas a organismos interna
cionais transitem pelo territó
rio nacional. ou • por outro
motivo de guerra. nele permane
çam temporariamente. sempre sob
o comando de autoridade brasi
leira;

REF.: 4-2-Z-095-00-15-*
XV - c:elebrar a paz.

com autoriza~o ou re::ferendo do
COngresso Nacional;

REF.: 4-2-Z-095-00-16-*
XVI - permitir. com

autoriza~o do COngresso Nacio
nal. que :forças estrangeiras
aliadas transitem pelo territó
rio nacional ou. por motivo de
guerra. nele permaneçron tempo
rariamente. sempre sob o coman
do de autoridade brasileira;

REF. :

REF. :

C-095-00-19

C-095-00-2Z ElffiNDA: ZP00368-1
OSVALDO SOBRINHO PMDB
Dê.se ao Inciso XVI do art. 95 do Projeto de Constitui~ (A>.
a seguinte reda~o:

Art. 95. COmpete ao Presidente da República. na :forma e nos
limites desta constitui~o:

XVI _ permitir. em tempo de paz. que :forças estrangeiras ami
gas transitem pelo território nacional ou nele permaneçam
termporariamente.

EMENDA: ZP0116Z-4
EDUARDO MOREIRA PMDB

Dê-se ao inciso II do Art. 59 do Projeto de Constituição
(A>. a seguinte reda~o:

J.l:rt. 59 _ É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

I ..
11-_ autorizar o Presidente da República a declarar a

guerra ou celebrar a paz.
Em decorrência. con:forme o § Zg do Art. Z3 do Regimen"to

Interno da Assembléia. Nacional constituinte. Dê-se ao Inciso
XVI do Art. 95 do Projeto de COnstituição (A>. a seguinte
redação:

Art. 95 _ COmpete ao Presidente da República. na :forma e
nos limites desta constituição:

XVI _ permitir que :forças estrangeiras amigas transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.

Em decorrência. também con:forme o § zg do Art. 23 do Regi-

.....
o
0\
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EtlF.NDAS DO CElttRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

mento Interno da Assembléia Nacional Cons'ti'tuinte. dê-se ao
REF.: 4-2-2-095-00-16-* (Cont.) Inciso IV do Art. 23 do Projeto de Consti'tuição. a seguinte

redaç5o:
Art. 23 _ Compete a União:
IV _ permitir. nos casos previstos em lei complementar.

que :forças estrangeiras amigas transitem pelo território na-
cional ou ncl permaneçam 'tenporariamente.

-----------------------------------------------------~--------

REF.: 4-2-2-095-00-17-* REF. : <:-095-00-14
XVII - exercer o co- .................................................. 'li filo ........

mando supremo das Forças Arma- EMENDA: ZP01830-1 (352 ass.)
das. nomear seus comandantes e HmffiERTO LUCENA PMDB
prover os postos de o:ficiais- XIV - Exercer o comando su-
generais; premo das :forças Armadas. pro-
------------------------------- mover os o:ficiais-generais das

três armas. e nomear os seus
comandanbes ;
-------------------------------

REF.: 4-2-2-095-00-18-* REF. : C-095-00-11
XVIII - autorizar bra- ...... lO ............................................. li ........

sileiro a aceitar pensão. em- Et~NDA: 2P01330-1 (352 ass.)
prego ou comissão de governo HmmERTO LUCENA PMDB
estrangeiro ; XI - Autorizar brasileiros
------------------------------- a aceitar pensão, emprego ou

comissão de Governo estrangei-
ro;
-------------------------------

REF.: 4-Z-2-095-00-19-*
XIX - pro:ferir mensa-

gem pcyante o Congresso Nacio-
n~l p~: oC<'1sião da abertura da
sess5c legislativa;
----~--------------------------

-REF.: 4-2-2-095-00-20-*
XX - enviar mensagem

ao COngresso Nacional. ou a
qualquer de suas casas;
-------------------------------
REF.: 4-2-2-095-00-21-* REF.: C-095-00-09

XXI - decretar o esta- .......................... lO .......... lO .......................

do de defesa, por solicitaç5o EMENDA: 2P01B30-1 (352 ass.)
do Primeiro-Ministro. ouvidos o HmmERTO LUCENA PMDB

""""8
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

conselho da República e o COn- IX - Decretar o estado de
selho de De:Eesa Nacional, e de:fesa e o estado de sitio nos
submetê-lo ao COngresso Nacio- termos desta COnstituição;

nal; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-2-2-095-00-22-* REF.: C-095-00-09

XX:II - solici"tQr ao "".." " " " " ..
congresso Nõ\cional, ouvidos o EMENDA: 2P01830-1 (352 ass s )

Conselho da República e o COn- HUMBERTO LUCENA PMDB
selho de De:fesa NacioMI. auto- IX - Decretar o estado de
rização para decretar o estado defesa e o estado de sitio nos
de sitio; termos desta Constituiçfío;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-2-2-095-00-23-* REF.: C-095-00-10

XXIII - decretar, ou- •••••••••••••••••••••••••••••••
vidos o COnselho da República e EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.)
o Conselho de Defesa Nacional, HUMBERTO LUCENA PMDB
.. intervenção :federal, nos ter- X - Decretar e executar a
mos desta constituição; intervenção :federal;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-2-2-095-00-24-* REF.: C-095-00-21

XXIV - con:ferir conde- •••••••••••••••••••••••••••••••
corações e distinções honori:fi- ElIENDA: 2P01830-1 (352 ass ,»
cas; HUMBERTO LUCENA PMDB

------------------------------- XXI - COn:ferir condecora-
ções e distinções honori:ficas;
-------------------------------

REF.: 4L2-2-095-00-25-* REF.: C-095-00-13
XXV - col\Ceder iooul'to " " ..

ou graça; EMENDA: ZP01630-1 (352 ass.)

------------------------------- HUMBERTO LUCENA PMDB
XIII - COnceder indulto e

comutar penas com audiência, se
necessário, dos órgãos insti
tuidos em l\:i;
-------------------------------

REF.: 4-2-2-095-00-2&-*
XXVI - exercer a dire

ção da politica de guerr~ e a
escolha dos comand:mtes-che:fes;
-------------------------------

~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETAR~A GERAL DA MESA

TÍTULO IP - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETt DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01030-1 (352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PMDB

XXVII - Exercer outzas a-
tribuições previstas nesta
Constituição.

REF.: 4-Z-Z-095-00-27-~

XXVII - excrc:er ou"tras
a"tribuições previstas nesta
constitui~o.

REF.: 41~-2-095-00-99-~

-------1-----------------------

REF.: 4-2-2-095-01-00-~

§ 1l! É :fac:ul,tooo QO

Presidente da República compa
recer ,QO COngresso Nacional
para o :;\núncio de medidas admi
nis"trativas importantes ou paxa
mani:fes~ações políticas
relevantes.

-------4-----------------------

REF. : C-095-00-Z7

EMENDA: 2P01559-0
GIDEL DANTAS PMDB

SUprima-se o' inciso IX do art. 50, e
Acrescente-se QO axt. 95, que trata da competência do Pre

sidente da República, inciso com a seguinte redação:
"Estabelecer critérios para classi:ficação de documentos e

infOr~~ções o:ficiais sigilosos e prazos para a sua desclassi
:fica~o, ouvido o COnselho de De:fesa Nacional."

EMENDA: 2P01659-6
MANOEL MOREIRA PMDB

Dar ao art. 95 Q seguinte redação:
Art. 95 COmpete QO Presidente da República:
I _ exercer a dire~o superior da Adminis"tr~o Federal,

com a cooperação do Primeiro Ministro e do Conselho de Minis
tros;

11 nomear e exonerar o Primeiro Ministro na :forma da
Constitui~o;

III nomear e exonerar os Ministros de Estado, ouvido o
Primeiro Ministro;

IV _ nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Minis
tros do SUpremo Tribunal Federal, dos Tribunais SUperiores e
do Tribunal de Contas da União, os Che:fes de missão
diplomática de caráter permanente, os Governadores de Territó
rios e o adminis"trador do Dis"trito Federal e, quando determi
nado em lei, outros servidores;

V iniciar o processo legislativo, na :forma e nos casos
previstõs nesta Constitui~o;

VI _ sancionar, promulgar e :fazer publicar as leis e expe
dir decretos e regulamentos para a sua :fiel execução;

VII _ vetar projetos de lei, total ou parcialmente, na
:forma prevista nesta Constituição;

VIII _ dispor sobre a organização, estruturação, a"tribui
ções e :funcionamento dos órgãos e entidooes da Adminis"traç.':ío
Federal;

IX _ garantir o :funcionamento regular dos Poderes e das

I-'
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-Z-Z-09S-01-00~ (Cont.>

EMENDAS DO CEHI'RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

instituições do Estado;
X assegurar a intangibilidade da ordem constit\lc::ional;
XI- l1\Qnter relações com Estados estrangeiros;
XII-_ celebrar tratados, convenções e atos internacionais,

"ad re:ferendUl1\" do Congresso Nacional;
XIII _ declarar guerra, depois de autorizado pelo congres

so Nacional, ou, SelI\ prévia autorização deste, no caso de a
gressão estrangeira ocorrida no int~lo das sessões legisla
tivas;

XIV :fazer a paz, "ad re:ferenc1Ul1\" do Congresso Nacional
ou depois-de por este autorizado;

XV _ autorizar, nos casos previstos em lei complelllentar,
que :forças estrangeiras ou vinculadas a organismos internacio
nais transitem pelo território nacional ou permaneçam te1llpora
riamente;

XVI _ decretar a mobilização nacional, total ou parcial
mente;

XVII _ determinar, em si'tuac;:ões de crise, medidas consti
tucionais de de:fesa do Estado;

XVIII _ decretar e exec:u'tar a intervenção :federal;
XIX remeter ao Congresso Nacional l\Iensagelll sobre a si-

tuação do-Pais, por ocasião da abertura da sessão legislativa;
XX _ exercer o comando supremo das Forças Armadas;
XXI _ praticar atos que visem à cons~ da nacionali

dade brasileirãl;
XXII _ autorizar brasileiros a QCeitar pensão, emprego ou

comissão de governo estrangeiro;
XXIII prestar anUãllmente ao Congresso Nacional, dentro

de sessenta-dias após a abertura da sessão legislativa, as
contas relativas ao ano anterior;

XXIV _ conceder indulto e comutar penas, com audiência dos
órgãos instituidos em lei e nos casos por esta nf:ío vedados;

XXV _ nomear os o:ficiais-generais das Forças Armadas, o
Procurador-Geral da República e o Consultor Geral da Repúbli-
caj

XXVI _ editar medidas provisórias "ad re:ferenc1U11\" do con
gresso Nacional, nos termos desta Constitui~;

XXVII ãlutorizar que se executem, em caráter provisório,
antes de aprovãldos pelo Congresso Nacional, os atos, tratados
ou convenções internacionais, se a isto o aconselharem os in
teresses do Pais;

XXVIII _ prover e extinguir os cargos públicos :federais;
XXIX _ presidir as reuniões do Conselho de Ministros,

qUãlndo a elas comparecer;
XXX nomear os che:fes do Gabinete civil e Militar;
XXXI-_nomear o che:fe do serviço Nacional de In:formação.
§ 11! _ O Presidente da República poderá delegar qUãlisquer

........
o
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTIl11INTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-2-2-095-01-00~ <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

atribuições ao Primeiro Ministro. salvo as inerentes ao exer
cicio da Chefia do Estado.

§ 2g _ Os atos do Presidente da República devem ser refe
rendados pelo Primeiro Ministro e pelo Ministro competente.

§ 3g _ Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas
in:frações penais comuns. o Presidente da República não estará
sujeito a prisão.

EMENDA: 2P01830-1 <352 ass.>
HUMBERTO LUCENA PHDB

§ 19 - O Presidente da Re
públcia poderá delegar as atri
buições mencionadas nos incisos
VI. XXV. primeira parte. XIII.
XI. XXI e XIV. aos Ministros de
Estado ou aos Procuradores
Gerais da Repúblic::a e da União.
que observarão os limites tra
çados nas respectivas
delegações.

REF.: 4-2-2-095-02-00-~

§ zg O Presidente da
República poderá delegar :atri
buições ao Primeiro-Ministro.

REF. : C-095-01-00

l
l
l-
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO J:V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SJ:STE:HA DE GOVERNO

PROJ:":"'"'O DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO DlENDAS COLETJ:VAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-2-3-000-00-00~

SEÇÃO UI
DA RESPONSABILIDADE DO PRESI-
DENTE DA REPÚBLICA
-------------------------------
REF.: 4-2-3-096-00-00-* REF. : C-096-00-00

Art. 96. são cr:intes de ...................................................... li ......

responsabilidade os atos do DlENDA: 2P01630-1 (352 ass.>
Presidente da República que a- HUMBERTO LUCENA PHDB
tentarem contra esta Constitui- SEÇÃO III
ção e. especialmente: DA RESPONSABILIDADE DO PRESI-
------------------------------- DENTE DA REPÚBLICA

Art. 96 - sf.ío crimes de
responsabilidade os atos do
Presidente da República que a-
tentarem contra a COnstituição
Federal e. especialmente:
-------------------------------

REF.: 4-2-3-096-00-01~ REF. : C-096-00-01
I - a existência da ..............................................................

União; DlENDA: 2P01830-1 (352 ass ,»
------------------------------- HUMBERTO LUCENA PHDB

I - la existência da união;
-------------------------------

REF.: 4-2-3-096-00-02-* REF. : C-096-00-02
II - o sistema de 90- ..............................................................

verno e o livre exercicio dos DlENDA: 2P01030-1 (352 ass.>
Poderes da união e dos Estados; HUMBERTO LUCENA PHDB
------------------------------- 11 - o livre exercicio do

Poder Legislativo • do Poder
Judicilário. do Ministério Pú-
blico e dos Poderes constitu-
cionais d~s Estados;
-------------------------------

REF.: 4-2-3-096-00-03-* REF. : C-096-00-03
III - o exercicio dos ......................................

direitos individuais. sociais e EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.>
, politicos; HUMBERTO LUCENA PHDB
I ------------------------------- III - o exercicio dos di-

reitos politicos. individuais e
sociais;

............
N
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ASSEMBLÉ:IA NAC:IONAL CONST:ITUIH1'E

SECRETAR:IA GERAL DA MESA

TÍTULO :IV - DA ORGANJ:ZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIV:IDUAIS

EMENDA: 2P01B30-1 (352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PHDB

IV - a segurança in'tertm do
Pais;

EMENDA: 2P01B30-1
HUMBERTO LUCENA

V - a probidade
tração;

EMENDA: 2P01630-1 (352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PHDB

Ar't. 97 - Depois que a cs
marl:l dos Deputados decll:lrl:lr a
admissibilidade da QCUsação.
contra o Presidente dl:l Repúbli
ca. pelo voto de dois 'terços de
seus membros. ser:i ele subme'ti
do l:l julgamento perante o su
premo Tribunal Federal. nas in
:frações penais comuns. ou pe
rante o Senado Federl:ll. nos
crimes de responsabilidade.

EMENDA: 2P01630-1 (352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PHDB

Art. 97 - Depois que l:l câ
mara dos Deputados decll:lrar a
admissibilidade da acusação.
contra o Presidente dl:l Repúbli
ca. pelo voto de dois terços de
seus membros. será ele submeti
do a julgamento perante o su
premo Tribunal Federl:ll. nas in-

REF.: 4-2-3-096-00-04-*
:IV - a seguranç:a do

Pais;

REF.: 4-2-3-096-00-05-*
V - a probidade na

adminis'tração.

REF.: 4-2-3-096-99-00-*
Parágra:Eo único. Os

crimes de responsabilidade se
rão tipi:ficados em lei. que
estabelecerá as normas de pro
cesso e julgamento.

REF.: 4-Z-3-097-00-00~

Art. 97. Autorizado o
processo por dois terços dos
membros da câmara dos Deputa
dos. o Presidente será submeti
do a julgamento perante o Su
premo Tribunal Federal. nos
crimes comuns. ou perante o Se
nado Federal. nos de responsa
bilidade. :ficando suspenso de
suas :funções:

REF. :

REF. :

REF. :

REF. :

C-096-00-04

C-096-00-05

C-097-00-00

C-097-00-00

(352 ass.)
PHDB

na adminis-

..........
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHll DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-Z-3-097-00-00-* (COnt.)

EMENDAS DO O:.mRÃO EMENDAS COLETIVAS

:frações penais comuns. ou pe
rante o senado Feder:al. nos
crimes de responsabilid:õlde.

EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01830-1 (352 :ass.)
HUMBERTO LUCENA PHDB

A) nas in:Erações penais co
muns. se recebida la denúncia ou
queixa-crime pelo SUpremo Tri
bunal Federal r

EMENDA: ZP00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

11 - nos crimes de respon
sabilid:õlde. após:a instauração
do processo pelo SenQdo
Federal.

EMENDA: ZP01030-1 (352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PHDB

§ z2 Se. decorrido o prazo
de cen"to e oitenta dias. o jul
gamen"to não estiver concluido.
cessará o a:fastQJltCnto do Presi
dente. sem prejuizo do regular
prosscguimen"to do processo;

EMENDA: 2P01030-1 (352 ass.)
HUMBERTO LUCENA PHDB

§ 32 Enquan"to não sobrevier
sen"tença condena"tória nas in
:!rações comuns. o Presiden"te da
República MO es"tarã sujeito :a
prisão.

REF.: 4-Z-3-097-00-01-*
I - nos crimes comuns.

se recebida denúncia ou queixa
crime pelo Supremo Tribunal Fe
deral;

REF.: 4-Z-3-097-00-0Z-*
11 - nos crimes de

responsabilidade. após instau
ração do processo pelo Senado
Federal.

REF.: 4-Z-3-097-01-00-*
§ 12 Se. decorrido o

prazo de cento e oitenta dias.
o julgamento não estiveJ:" con
cluido, cessará o a:fastQJltento
do Presidente. sem prejuizo elo
regular prosseguimento do
processo.

REF.: 4-Z-3-097-0Z-00-*
§ Z2 O Presidente da

República, nos crimes comuns.
não estará sujeito a prisão,
enquanto a sentença condenató
ria não transi"tar em julgado.

----.- REF. :

REF ... :

REF. :

REF. :

C-097-01-00-a

C-095-01-0Z

C-097-0Z-00

C-097-03-00

I-'
I-'
.j:>.

I



ASSElIBLÉIA NACIONAL CONSTlTUltn'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO eDn'RÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-2-4-000-00-00-~

SEÇÃO IV
DO CO!'tSE1.HO DA REPÚBLICA E DO
CONSELHO DE DEFESA NACIONAL
-------------------------------
REF.: 4-2-4-098-00-00~ REF'.: C-096-01-00

SUBSEÇÃO I > ............................................
DO CONSELHO DA REPÚBLICA EMENDA: 2P00969-? (3 ..1 ass.)

Art. 98. O Conselho da EGÍDIO FERREIRA LIMA PtlDB
República é órgão superior de SEÇÃO II
consulta do Presidente dQ Repú- DOS ÓRGÃOS COHStn.TIVOS
blica e dele participam: SUBSEÇÃO I
------------------------------- DO CONSELHO DE ESTADO

Art. 96 O Conselho de Esta-
do é o órgão superior de con-
sulta do Presidente dál
República.

§ i!! Compõe o Conselho de
Estado:
-------------------------------

REF.: 4-2-4-098-00-01-* REF.: C-096-01-01
I - o Presidente da .......................................................

câmara dos Deputados; EMENDA: 2P00969-? (3 ..1 QSs.)
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PtlDB

I - O Presidente dQ câmarQ
dos Deputooos I

-------------------------------
REF.: 4-Z-4-098-00-02~ REF. : C-096-01-02

II - o Presidente do ..............................................................
Senado Federal; EMENDA: 2P00969-? (3..1 QSs.)
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PtlDB

11 - o presidente do Senado
Federal;
-------------------------------

REF.: 4-2-"-098-00-03-* REF.: C-096-01-03
!II - o Primeiro- ..............................................................

Ministro; EMENDA: 2P00969-? (3 ..1 ass.)
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PtlDB

111 - o Primeiro-Ministro;
-------------------------------

........
VI

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL COlGTITUIKrE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO J::HDmAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

IV - os líderes d:a maioria
e da minoria. na câmar:a dos De
putados;

EHENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

V - os líderes dla maiori:a e
da minoria. no Senado Federlal;

EHENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

VI - seis cid:adãos brasi
leiros natos. com mais de "trin
ta e cinco anos de idade. sendo
dois nomeados pelo Presidente
da República. dois eleitos pelo
Senado Federal e dois elei1:Os
pel:a câmar:a dos Depu1:ados. "to
dos com manda1:O de 'três :anos.
ved:ad:a Q recondução.

REF.: 4-2-4-098-00-04-.
IV - os lideres da

maioria e da minoria na câm:tta
dos Deputados;

REF.: 4-2-4-098-00-05-.
V - os lideres da mai

oria e d:a minoria no Senado Fe
deral;

REF.: 4-2-4-098-00-06-.
VI - o Hinis"tro da

JUstiça;

REF.: 4-2-4-098-00-07-.
VII - seis cidadãos

brasileiros natos. com mais de
"trinta e cinco anes de idade.
sendo ~ois nomeados pelo Presi
dente Ja República. dois elei
1:Os oe.:'::l Senado Federal e dois
elei1:os pela câmara dos Deputa
dos. todos com mandato de três
;;mos. vedada a recondução.

REF.:

REF. :

REF.:

C-096-01-04

C-096-01-0S

C-096-01-06

'"""'"'"""'"0\

I

REF.: 4-2-4-099-00-00-.
Art. 99. compete QO

COnselho da República
pronunciar-se sobre:

REF.: C-097-00-00 EMENDA: 2P01650-Z
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• SALATIEL CARVALHO PFL
EMENDA: ZP00969-7 (341 ass , > EMENDA MODIFICATIVA
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB Dar :ao :ar1:. 99 :a seguinte red~o:

~. 97 COmpete :.o Conselho Ar1: • 99 Compete :.o Conselho d:a Repúblic:;a pronunciar-se
de Est:oi'do pronunciar-se sobre: sobre.

------------------------------- I intervenção ~eder:al~II medidas de defes:a do Es"t:ado;
III_ 'tod:as:as questões relevantes p:ar:a :a es"t:abilid:ade d:as

, I ! I I



ASSEMBLÉIA NACIOWlL CONSTITUINTE
~

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODE:RE:S E DO SISTE:HA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRXO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDXVIDUAIS

instituiç(ies democráticas;
REF.: 4-Z-4-099-00-00~ <COnt.> IV questões administrativas que envolvem in1:eressse de

Estados ou Rcgiç(ics.
-------~--~------------~--------------------------------------

REF.: 4-Z-4-099-00-01~ REF. : C-097-00-01
I - dissolução da câ- ............ li .................... 'J ................ " ..

mara dos Deputados; EMENDA: 2POO969-7 (341 ass.>
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

I - Dissolução da cfunara
dos Deputados;
--------------~----~====~-=-=~-

REF.: 4-Z-4-099-00-0Z~ REF. : C-097-00-0Z
XI - nomeação e exone- ••••• ~ •••••••• " ••• Olll"~f)~t<t>e"'.".

ração do Primeiro-Ministro nos EMENDA: 2POO969-7 (341 ass.>
casos previstos no :u-'tigo 102, EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
§ 10; II - nomeação e demissão do
------------------------------- Primeiro-Hinistro nos casos

previstos na constituição;
------------------=-------~=~~-

REF.: 4-2-4-099-00-03-~ REF. : C-097-00-03
III - intervenção :Ee- ••••••••• " ••••••••• 1iI00d1.G1.q(JCI".

deral, estado de de:fesa e esta- EMENDA: 2POO969-7 (341 lllSS.>
db de sitio; EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
------------------------------- III - intervenção :federal,

estado de de:fesa e estado de
sitio;
-----------~~--~-~=-==~===-====

REF.: 4-Z-~·v99-00-04~ REF.: C-097-00-04
IV - todas as questões ••••••••• IIt ••••••••• (lQlJO •• "'."I!ICI.

relevantes para a estabilidade EMENDA: 2POO969-7 (341 1;Iss.)
das instituiç:ões democráticas. EGÍDIO FERREIRA LIliA PMDB

-~-----------------------------
IV - todas as questões ,,""e-

levantes p:u-a a estabilidade
das instituições democráticas.

--------------------=------=--~

REF.: 4-Z-4-099-99-00-~ REF. : C-097-99-00
Parágra:fo único. O ••••••• ~.IIt .... l!ltI ..... ooo"'oC>oooo .. tI

Presidente da República poderá EMENDA: 2POO969=' (341 ClSS.)

convocar Ministro de Estado EGÍDIO FERREIRA LIMA PliDB
p=a particip:u- da reunião do P:u-ágra:fo único. O P:resi-
Conselho. quando const:u- da dente da República poderá con-
pauta que~tão relacionada com o voear Ministro de Estado para

~

~

-..l

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETrRIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO--
PROJETO DE CONSTJ:TUIçÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS DlENDAS INDIVIDUAIS

respectivo Ministério. participQX' dãl reunião do COnse-
------------------------------- lho, quãlndo constQX' dãl pau'tãl

questão relacionada com o res-
pectivo Hinis'tério.
-------------------------------

REF.: 4-2-4-100-00-00-* REF.: C-09B-01-00
SUBSEÇÃO II ·.........................................................

DO CONSELHO DE EMENDA: 2POO9G9-7 (341 ass.>
DEFESA NACIONAL EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
Art. 100. O COnselho SUBSEÇÃO II

de Defesa Nacional é órgão de DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL
consulta do Presidente da Repú- Art. 9B O COnselho de Defe-
blica nos assuntos relacionados Sãl Nacional é o órgão de con-
com a soberania nacional e a sulta do Presidente da Repúbli-
defesa do Estado democrático, e ca nos ãlssuntos rel:x:ionados
dele participam como membros com ãI soberaniãl nacional e ãI

natos: defesa do estado democrático.
------------------------------- § 12 COmpõCl\\ o COnselho de

Defes:a Nacional:
-------------------------------

REF.: 4-2-4-100-00-01-* REF. : C-09B-01-01
I - o Presidente da .... ti .......................................................

cfunara dos Deputados; EMENDA: 2P009G9-7 (341 ãlSS.>
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

I - O Presidente da ~a
dos Deputados;
-------------------------------

REF.: 4-2-4-100-00-02-* REF.: C-09B-01-0Z
11 - o Presidente do ·..............................

Senado Federal; EMENDA: LPOO9G9-7 (341 ass.>
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

11 - o Presidente do Senado
Feder:al;
-------------------------------

REF.: 4-2-4-100-00-03-* REF.: C-090-01-03
III - o Pri.meiro- ........................•.....•

Ministro; EMENDA: LP009G9-7 (341 ;;\ss.>
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

111 - o Primeiro-Ministro;
-------------------------------

REF.: 4-2-4-100-00-04-* REF.: C-09B-00-04
IV - o tlinistro da ·..............................

to-"
to-"
00

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEW\ DE COVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Justiça; EMENDA: 2P00969-7 (3lf1 ass , >
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

IV - o Ministro da Justiça;
-------------------------------

REr.: 4-2-4-100-00-05-* REr. : C-09S-00-0S
V - os Ministros mili- ." " " " .... " " ." " .. -..." " ." " " " " " " " "

tares; EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

V - os Ministros Militares;
-------------------------------

NEr.: lf-Z-lf-100-00-06-* REF. : C-09S-00-06
VI - o Ministro das " .." " ."." " " " " " " " " " ." " " " " ." " " " " "

Relações Exteriores; EMENDA: 2POO969-7 (341 QSs.>
------------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

VI - o Ministro das Rela-
ções Exteriores.
-------------------------------

REr.: 4-Z-4-100-00-07~

VII - o Ministro do
Planejamento.
-------------------------------
REF.: 4-Z-4-100-01-00-* REF. : C-09S-02-00

§ 12 compete ao COnse- ...............................
lho de De:fesa Nacional: EMENDA: LPOO969-7 (341 QSs.>
---- ------------------------- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 22 COmpete ao COnselho de
De:fesQ Nacional:
-------------------------------

REr.: 4-Z-4-100-01-01-* REF. : C-098-02-01
I - opinar. nas hipó- ........................................................

teses de dec:laração de guerra e EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
de celebração da paz. nos ter- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
mos desta COnstituição; I - opinar. nos c:asos de
------------------------------- dct:laração de guerra e de cele-

bração da paz;
-------------------------------

REF.: 4-2-4-100-01-02-* REF. : C-098-02-02
II - propor os crité- ............................................................

rios e c:ondiÇÕes de utilização EMENDA: ZPOO969-7 (341 ass.>
de áreas indispensáveis à segu- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
rança do território nac:ional e II - propor os critérios e

~
~

1.0
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ASSEHBL'ÉIA NACIONAL CONSTITQJ:HTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORG1IHIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PRO..:JETO DE CONSTITUIÇÃO

opinar sobre seu e:fetivo uso.
especialmente na :f:aixa de :fron
teira e nas relacionadas com a
preservação e a exploração dos
recursos na'turais de qualquer
tipo;

REF:: ~-2-~-100-01-03~

111 - estudar. propor
e acomPanhar o desenvolvimento
de iniciativas necessárias :a
garantir :a independência nacio
n:al e a de:fesa do Es"tado
democrático ;

REF.: ~-2-4-100-01-0~-*

IV - opinar sobre a
decretação do estado de de:fesa.
do estado de sitio e da inter
venção :federal.

REF.: ~-2-~-100-02-00-*

§ 21! A lei regulará a
organioz;a<;:ão e o :funcionamento
do COnselho de De:fesa Nacion:al.

EHENDAS DO CENTRÃO Ett:mmAS COLETIVAS

condições de utiJ.izar;ão de
~s indispensláveis ;iI seguran
~ do Território Nacion:al e o
pinar sobre seu e:fetivo uso.
especialmente na :faixa de :fron
teir;as e nas relacionadas com :a
preservação e ;a exploração dos
recursos na'turais de qualquer
tipo;

REF.: C-098-02-03

Ett:mmA: 2P00969-7 (3~1 ;ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

111 - estudar. propor e :a
companh:ar proposta do Primeiro
Ministro. o desenvolvimento de
iniciatiws necessárias a ga
rantir a independênci;a nacion:al
e Q de:fes;a do estado
democrático;

REF• : C-098-02-0~

Ett:mmA: 2P00969-7 (3~1 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

IV - opinar sobre a decre
tação do es"tooo de de:fesa. do
estado de sitio e da interven
ção :federal.

REF • : C-098-03-00

Ett:mmA: '2.P00969-7 (3~1 QSs.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 31! ~A lei regulará a orga
niz:ac;áo e o :funcionamento do
Conselho de De:fes:a N::lcional.

Ett:mmAS INDIVIDUAIS

.....
~

I



JlSSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRE'I,.RIA GERAL DA MESA

TfTUi.o IV - DA ORGJUaZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-3-0-000-00-00-~

CAPÍTtn.O III
DO GOVERNO

REF.: ~-3-1-000-00-00~

SEÇÃO I
DA FORMAÇÃO DO GOVERNO

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: q-3-1-101-00-00~

Art. 101. O Governo é
exercido pelo primeiro-MinistrO
e pelos integrantes do Conselho
de Ministros.

REF.: C-098-00-08 EMENDA: 2P01657-0
••••••••••••••••••••••••••••••• JOAQUIM HAIC1<EL PHDB
EMENDA: 2P01830-1 (352 ass.) Designar o capitulo 111 do Titulo 111 de seção V
HUliBERTO LUCENA PMD8 Do Primeiro Hinis'b:o e Conselho de Hinistros e Hinis'b:os
SEÇÃO IV de Estado e
DOS MINISTROS DE ESTADO Dar ao art. 101 a seguinte~:

Art. 98-A Os Hinistros de Art. 101. O Presidente d;;a Repúblic;;a, em dez di;;as seguintes
Estlildo serão escolhidos dentre à sua posse, no~á o Primeiro Hinis'b:o, levlilDdo em cont;;a ;;as
br:llsileiros n:atos lIl:lIiores de :forças J)Qr1::idlárias e poli:tic;;as que compõem o Congresso
vinte e UIII anos e no exercicio Nacion:al.
dos direitos politicos. § 1~ _ O Primeiro Hini~'b:o, dez dilils após sua nomeação,

Art. 98S - A lei dispora comparecerá ao Congresso Hacion:al PZQ dz ciência do program
sobre a cri~. estruturação e de governo lilprovado pelo Conselho de Hinis'b:os.
atribuições dos Hinistérios. § 2~ _ Exonerando o Primeiro Hinis'b:o, em dez dias. deve o

Art. 98C - Os Ministros de Presidente da Repúblic;a nomear outro, obs~ndo o disposto
Estado são obrigados a atender neste ztigo.

lil convocação dlil câmarlil dos De- --------------------------------------------------------------putados e do Senado Federlill.
§ 12 Na sessãe ordináriQ

imediatamente pos'terior à pre
sença de Ministro de Estado
convocado. Q câmarlil Federal ou
o Senado dQ República. por ini
ciativQ de qUlllquer das lide
ranças que representem no mini
mo UIII terço da respectiva caSQ
Legislativa e pelo voto de dois
terços de seus ntentbros. poderá
votz Resolução el{J)rimindo dis
cordânci:ll ao depoimento e às
respostas do Minis'tr:o às inter
pelações dos parlamentares.

§ 22 Os Minis'b:os de Estado
poderí;ío comparecer ao Senado
FederQl, à câmarQ dos DeputQdos

....
N....



ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE:

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-3-1-101-00-00-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS

e a q\l:;llquer de suas Comissões.
por S\I:;l iniciativa e mediQnte
entendimentos com a Hesa res
pectiva parQ expor Qssunto de
relevânciQ de seu Hinistério.

Art. 9SD - Por iniciQtiva
de. no mínimo. \DI\ terço dos
seus IIIeIIlbros. a câmara Federal
poder:il apreciar moção de censu
ra a Hinistro de Estado.

§ 1~ A Qprov~ dQ moção
de censura, dar-se-:il pelQ maio
riQ de dois terços dos membros
dQ câmara Federal.

§ 'lg A moção de censura im
plica Q exoneração do Hinistro
a que se re:ferir.

§ 3g Os signatârios de mo
ção de eensuea que não :for Q

provada não poderf;\o apresentar
outrQ UQ mesma sessão legisla
ti'la • com rell;lÇão ao mesmo
Hinistro.

_ suprima-se o capitulo IrI
e respectivas Seções do Titulo
IV.

EMENDAS INDIVIDUAIS

I-'

~

I

EMENDA: 2P00969-7 <3Q1 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

Art. 100 O Governo goza da
con:fiaUÇQ do Presidente da Re
pública e dQ câmara dos
Deputados.

EMENDA: 2P00969-7 <3Q1 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 3g Não importQ obrigação
de renúncia o voto contrário da
câmara dos Deputados iia proposta
do governo. salvo se apresenta
da como questeío de con:EiallÇ;\.

REF.: 4-3-1-101-01-00-*
§ 19 O Primeiro-

Ministro e o Conselho de Minis
tros repousam UQ con:fiança da
câmara dos Deputados e
exoneram-se quando ela lhes ve
nha a :Ealtar •

REF.: 4-3-1-101-02-00-*
§ 2g Não importa obri

gõlçãO de renúncia o voto
contrário da câmara dos Deputa
dos a proposta do Conselho de
Ministros. salvo se apresentada
como q'uestão de con:Eiança.

REF. :

REF. :

C-100-00-00

C-10S-03-00



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECllETAlUA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTHÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 12 Em dez dias. contados
da nomeação. o Primciro
Ministro e todos os integrantes
do COnselho de Ministros devem
comparecer perante a câmara dos
Deputados para submeter a sua
aprovação o programa de
governo.

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
SUBSEÇÃO II
DA FORMAÇÃO

Art. 107 Na inauguração de
cada legislatura e nos demais
casos previstos na COnstitui
ção. o Presidente da República.
após ouvir o partido ou coliga
ção majoritárias de partidos na
câmara dos Deputados. :fQrá a
no~ção de candidato a
Primeiro-Ministro.

EMENDA: ZP00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ Zg Os debates em torno do
programa de governo deverão ser
iniciados no prazo de quarenta
e oito horas e não poderão ul
trapassar três dias
consecutivos.

REF.: 4-3-1-102-00-00-*
Art. 102. COmpete ao

Presidente da República. após
consulta aos partidos políticos
instituídos que compõem a maio
ria da câmara dos Deputados.
nomear o Primeiro-Ministro e.
por indicação deste. os demais
integrantes do COnselho de
Ministros.

REF.: 4-3-1-102-01-00-*
§ 151 Em dez dias. con

tados da nomeação. o Primeiro
Ministro e todos os integrantes
do COnselho de Ministros devem
comparecer perante a câmara dos
Deputados para submeter foi sua
aprovação o programa de
governo.

REF.: 4-3-1-102-02-00-*
§ Zg Os debates em

torno do programa de governo
deverão ser iniciados no prazo
de quarenta e oito horas e não
poderão ultrapassar três dias
consecutivos.

REF.: 4-3-1-102-03-00-*
§ 32 Em prazo não su-

REF. :

REF.:

REF. :

REF. :

C-107-00-00

C-107-01-00

C-107-02-00

C-107-03-00

EMENDA: 2P01649-9
BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
EMENDA MODIFICATIVA

DQr ao art. 102 a seguinte radação:
Art. 102. Se o Primeiro Ministro não :for congressista sua

indiC:ilÇão deverá ser aprovada pela maioria absoluta do COn
gresso Nacional. em sessão unacameral. no prazo de dez dias.

......
~

I



ASSEHELf:IA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

pcrior a cinco dias, con"tados
do ,;fi n da discussão, poderá a
cân\Qra dos Depu"tados, por ini
ciativa de um quinto e pelo
vo'ro da maioria absoluta, re
jei"tar o programa de governo.

REF.: ~-3-1-10Z-04-00-~

§ 4~ Rejeitado o pro
gramõl de governo, deverá o Pre
siden"te da República, em cinco
dias, nomear novo Primeiro
Ministro, observando-se o dis
posto no "caput" e nos §§ 12 a
3g deste artigo.

EMENDAS DO CEKrRÃO EMENDAS COLETI'!AS

EMENDA: 2P009G9-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 32 E1\\ pra'Z.o não superior
a cinco dias, contados do ;fim
da duscussão , poderá a câmara
dos Deputados, por inicia"tiva
de \IJI\ quin"to e pelo vo"to da
maioria absolu"ta, rejeitar o
programa de governo.

EMENDAS INDIVIDUAIS

......
~
I

EMENDA: 2P00969-7 (3~1 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 42 Ap6s a segunda rejei
ção da indicação do Presidente
da República. a câmara dos De
putados, no prazo de dez dias,
:fará, sem debate prévio, \IJI\a

votação para a escolha do
Primeiro-Minis"tro, da qual
resul"tarã eleito o que reunir a
maioria absoluta de votos.

EMENDA: ZP009G9-7 (3~1 ass.>
EGÍDIO FtRREIRA LIMA PHDB

§ 52 Reunido o eleito os
vo"tos da maioria absoluta dos
membros da câmara dos nepu"ta
dos, o Presidente da República
o nomeará em quarenta e oito
horas ..

REF.: 4-3-1-10Z-0S-00-~

§ 52 Ap6s a segunda
rejeição consecutiva do progra
ma de governo, compe"te à câmara
dos Depu"tados eleger o
Primeiro-Ministro, pelo vo"to da
maioria de seus membros e em
pr=o MO superior a dez dias.

REF.: ~-3-1-10Z-0G-OO-~

§ Gg Eleito, o
Primeiro-Ministro será nomeQdo
p~lo Presidente da República e
indicará, para nomeação, os de
mais integrantes do Conselho de
Minis"tros •

RU. :

REF.:

C-107-0~-OO

C-107-05-00
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EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ 62 Em dez dias. contados
da nomeação, o Primeiro
Ministro e todos os integrantes
do Conselho de Ministros compa
recerão à câmar:a dos Deputados
par:a dar noticia de seu progra
ma de governo.

EMENDA: ZP00969-7 (341 :ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ 72 Não conseguindo o e
leito a maioria absoluta, o
Presidente da República poderá.
ouvido o COnselho de Estado,
dissolver :a câmar:a dos Deput:a
dos. convocando eleições.

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ 92 Decretada :a dissolução
da cãmara dos Deputados. os
mandatos dos Deputados Federais
subsistirão :até o dia anterior
à posse dos novos eleitos.

EMENDA: 2P00969-7 (341 :ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ O!! Optando pela não dis
solução, o Presidente da Repú
blica indicará novo candidato a
Primeiro-Ministro, observando
se o disposto no caput deste
artigo § § 1~ a n

REF.: 4-3-1-102-07-00~

§ n Em dez dias, con
tados da nomeação, o Primeiro
Ministro e todos os integrantes
do COnselho de Ministros compa
recerão à câmara dos Deputados
para dar noticia de seu progra
ma de governo.

REF.: 4-3-1-102-00-00-*
§ O~ caso não seja e

leito o Primeiro-Ministro no
prazo previsto. poderá o Presi
dente da República. ouvido o
COnselho da República e obser
vado o disposto no § ~ do ar
tigo 71, dissolver a câmara dos
Deputa.:os e convocar eleições
extrat'rdinárias.

REF.: 4-3-1-102-09-00-*
§ 9~ Decretada a dis

solução da câmara dos Deputa
dos, os mandatos dos Deputados
Federais subsistirão até o dia
anterior· à posse dos novos
eleitos.

REF.: 4-3-1-102-10-00-*
§ 10. Optando pela não

dissolução da câmara dos Depu
tados ou veri:ficando-se as hi
póteses previstas no artigo 71.
§ 72, o Presidente da Repúbli
ca, ouvido o Conselho da Repú
blica, nomeará o Primeiro
Ministro.

REF. :

REF. :

REF. :

REF. :

C-107-06-00

C-107-07-00

C-107-09-00

C-107-00-00

EMENDA: ZPOOSZO-9
PIMENTA DA VEIGA PHD8
Emend:a modi:fic:ativa QO t\rt. 10Z, § aI?
caso não seja eleito o Primeiro-Ministro no prazo previsto,
deverá o Presidente da República dissolver a câmar:a dos Depu
tados e convocar eleições extraordinárias.

EMENDA: ZPOOS19-S
PIMENTA DA VEIGA PHDB
Emenda supressiva
suprimam-se, o § 10 e § 11 do artigo 102

....
~

I
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REF.: 4-3-1-102-11-00-*
§ 11. Na hipótese do

par~gr~ anterior. o primeiro
Hinis1:ro e os integrantes do
COnselho de Hinis1:ros devem. no
prazo de dez dias contados da
nomeação. comparecer perante a
~a dos Deputados para sub
meter Q sua aprovação o progra
ma de governo.

EHENDAS DO CENT:RÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-3-1-103-00-00~

Art. 103. Em qualquer
oportunidade. o Primeiro
Hinis1:ro poderá solicitar voto
de con:fiança li ~a dos Depu
tados. mediante declara~o ou
proposição que considere
releVõlute.

REF.: C-10Q-00-OO EMENDA: 2P016116-1
••••••••••••••••••••••••••••••• BONIFÁCIO DE ANDRADA PDS
EMENDA: 2P00969-'7 (3111 :aSSo > EMENDA MODIFICATIVA
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB Art. 103. O COngresso Nacinal poderá. em seasão unicame-
SUBSEÇÃO 111 ralo aprovar pela maioria :msoluta de seus membros. mo~o de
DAS RELAÇÕES COM O CONGRESSO censura ao Primeiro Ministro. exonerando-o. observadas as

Art. 100 O Governo. pelo seguintes:
Primeiro-Hinis1:ro. poder~ pedir I _ o requerimento motivado de moção de censura deve ter a
voto de con:fiança Q câmara dos assinatura de UlII terço dos membros do COngresso Nacional.
Deputados. 11 o Primeiro Ministro deverá ser ouvido em quarenta e
------------------------------- oito horãs sobre o conteúdo da m~o. assegurando-se-Ihe o di-

reito de cmparecer pessoalmente ao COngresso Nacional para ex
plicação;

III a votação da mo~ de censura deverá estar concluida
até c:incÕ dias após a man:üesta~o do Primeiro Ministro;

IV _ não poderá haver mais de duas moções de censura em
cada ano legistativo.

.....
~

I

EMENDA: 2P009G9-'7 (3111 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PlmB

§ 1~ O voto de con:fiança
será aprovado pela maioria dos
membros da ~a dos
Deputados.

REF.: 4-3-1-103-99-00~

Parágra:fo único. O
,. voto de con:fiança será aprovado
pela maioria dos membros da
cfunara dos Deputados.

REF. : C-106-01-00

REF.: 4-3-1-101l-00-00~

Art. 10lf. Decorridos
seis meses da posse do
Primeiro-Ministro. Q cQmara dos

REF.: C-109-00-00 EMENDA: 2P01G51-1
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• SlU.ATIEL CJlHVlU.HO PFL
EMENDA: 2P009&9-'7 (3111 ass.> EMENDA MODIFICATIVA
EGÍDIO FERREIRA LIMA PlIDR Dar ã\O art. 104 a seguinte red~:
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Deputados poderá, por iniciati
va de um quinto e pelo voto da
maioria :ilisoluta, apreciar mo
ção de censura ao Governo.

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS

Ar"t. 109 Decorridos seis
meses da posse do Primeiro
Minis"tro, a câmara dos Deputa
dos poderá, por inicia"tiva de
um quin"to e pelo vo"to da maio
ria :ilisoluta, aprovar moção de
censura ao Governo.

EMENDAS INDJ:VIDUAIS

Ar"t. 104. aprovada a moção de censura, dissolve-se o cen
selho de Hinis"tros, cuja demissão oc:orrerão com a posse do
novo Conselho.

EMENDA: ZP00969-? (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ 1~ Rejeitada a moção de
censura, seus signatários não
poderão subscrever ou"tra, an"tes
de decorridos seis meses.

EMENDA: ZP00969-? (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

§ Z~ É vedada a inicia"tiva
de mais de três moções que de
"terminem a des"ti"tuição do Go
verno, na mesma sessão
legislativa.

EMENDA: ZP00969-? (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

Ar"t. 104 O Governo cessa
com o inicio da legisla1:ura, a
moção de censura ou a não apro
vação de vo"to de con:fiança e
pela demissão, mor"te, renúncia
ou impedimen"to do Primeiro
Minis"tro.

REF.: 4-3-1-104-01-00-*
§ 1~ Rejeitada a moção

de censura, seus signa"tários
não poderão subscrever ou"tra,
an"tes de decorridos seis meses.

REF.: 4-3-1-104-0Z-00-*
§ ~ É vedada a ini

ciativa de mais de 'três moções
que determinem a des"ti"tuição do
Governo, na mesma sessão
legisla"tiva.

REF.: 4-3-1-105-00-00~

Ar"t. 105. OCOrre a de
missão do Governo, em caso de:

REF.: 4-3-1-105-00-01-*
J: - início de legisla-

1:ura;

REF. :

REF. :

REF. :

C-109-01-00

C-109-0Z-00

C-104-00-00 EMENDA: ZP0165Z-9
CID CARVALNO PHDB
EMENDA MODIFICATIVA

Dar ao ar"t. 105 • a seguin"te redação:
Ar"t. 105. Com exceção do Primeiro tlinis"tro qualquer tlinis

"tro poderá in"tegrar o novo Conselho.

~

~

I
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REF.: ~-3-1-105-00-02-*

XI - rejeição do pro-
gr::ma de governo;
-------------------------------
REF.: ~-3-1-105-00-03-*

111 - ;aprovação de mo-
ção de censura;
-------------------------------
REF.: ~-3-1-105-00-0~-*

IV - não aprovação do
voto de con:fiança;
-------------------------------
REF.: ~-3-1-105-00-05~

V - morte ou renúncia
do Primeiro-Ministro.
-------------------------------
REF.: I:-3-1-105-01-00-* REF.: C-104-99-00

§ 12 A demissão do 9'0- .............................................................
ver1\(;, nos casos dos incisos I EMENDA: 2P00969-? (341 :ass.)
a IV, não produzirá e:feitos até EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
a posse do novo Primeiro- P:arQgrQ%o único. O Governo
Ministro. cessante continu:a em :função :até
------------------------------- :a posse do novo go'l1el:no ,

limitando-se la prática dos :atos
estritamente necessários par::l
:assegurar Q gestão dos negócios
públicos.
-------------------------------

REF.: ~-3-1-105-02-00-~

§ 2g Em caso de morte
ou renúncia do Primeiro-
Ministro, responderá pelo eae-
go, ::Ité a posse do novo GoveJ:-
no, o Ministro d::l Justiça.
-------------------------------
REF.: ~-3-1-106-00-00~ REF. : C-106-00-00

Art. 106. É perIlIitid:a ...............................
ao Primeiro-Ministro e ::lOS in- EMENDA: 2P00969-? (341 :ass.)
tegr::lntes do Conselho de Minis- EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
tros a reeleição par::l mand::lto Art. 106 É permitido ::10

I-'
N
00

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

parlamentar. mesmo que es1:ejam
no exercicio do cargo.

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS

Primeiro-Hinist1:o e aos in1:e
grantes do Conselho de Hinis
t1:os a reeleição para mandato
parlamentar. meS1l\o que estejam
no exercicio do cargo.

EMENDAS INDIVIDUAIS

t-'

~

I
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REF.: 4-3-2-000-00-00-*
SEÇÃO II
DO PRIMEIRO-MINISTRO

.w
O

I

EMENDA: 2P00109-2
JOAQUIM BEVILÃCQUA PTB

Dê-se ao artigo 107 a seguinte redação:
"Art. 107 O Primeiro Ministro será nomeado dentre br:asi-

leiros natos. maiores de trinta e cinco anos."

C-10Z-01-00REF.:

EMENDA: ZP00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 12 O Cargo de Primeiro
Ministro é priv:ativo de l1lelI\bro
do Congresso Nacional. braSi-IEMENDA: 2P01219-1
leiro nato e lI\Qior de trint:a e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA PT
cinco anos. Dê-se nov:a redaç:f;ío a art. 90 do Projeto de Constituição da

Comissãod e Sistematizaç:f;ío; suprimindo-se o artigo 107:
"Art. 90. O Presidente da República é o Che:fe do Poder E

xecutivo e o comandante supremo das Forças Armadas. cabendo
lhe. com o auxilio dos Ministros de Estooo. garantir a unida
de. a independência e a de:fesa do pais. assegurar o livre e
xercício das instituições democráticas. estabelecer as dire
trizes da politica ooministrativa :federal e desempenhar a sua
direç:;;io superior. bem como exercer outras :atribuições de:fini
das nest:a Constituiç:f;ío."

REF.: 4-3-2-107-00-00-*
Alrt. 107. O primeiro

Ministro será nomeado dentre
l1lelI\bros do Congresso Nacional.
lI\Qiorcs de trinta e cinco anos.

EMENDA: ZP01664-Z
ORLANDO PACHECO PFL

Suprimir a indicaç:;;io da seç:f;ío 11 do capitulo 111 do Titulo
III. dando-se 00 art. 107 a seguinte redaç:;;io:

Art. 107 _ O Primeiro Ministro. em caso de impedimento.
será substituido pelo Ministro da Justiça.

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 32 O Primeiro-Ministro
será substituído em seus impe
dimentos pelo Ministro que
indicar.

REF.: 4-3-2-107-99-00-*
'Parágra:fo único. O

Primeiro-Ministro. elII caso de
impedime~to. indicará o seu
substituto dentre os membros do
Conselho de Ministros.________L _

REF. : C-10Z-03-00

EMENDA: 2P00969-7

REF.: 4-3-2-108-00-00-*
Art. 106. Compete

Primeiro-Ministro:
00

RSF. : C-101-01-00

(3141 assv)

EMENDA: 2P016S0-6
MANOEL MOREIRA

Emenda modi:ficativa
PHDB



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-3-2-106-00-00~ (Cont.>

EMENDAS DO eENTRÃO EMENDAS COLETIVAS

EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB
§ 19 Compete ao Governo:

EMENDAS INDIVIDUAIS

Dar ao art. 100 a seguinte redação:
Art. 100. Compete ao Primeiro Ministro:
I _ presidir as reuniões do Conselho de Ministros, obser

vado o disposto no inciso XXIX do art. .
11 _ auxiliar o Presidente da República na direção da po

lítica geral de Governo e ser co-responsável por ela;
III coordenar as atividades administrativas do Poder E-

Recutivo Q ele delegadas;
IV convocar reuniões do Conselho de Ministros;
V :::: instaurar processo legislativo que verse matéria ine

rente à competência do Conselho de Ministros, ressalvada a
precedência de iniciativa do Presidente da República;

VI _ ser ouvido pelo Presidente da República quanto à no
meação e exoneràção dos Ministros de Estado;

VII _ sugerir ao Presidente da República a exoneração de
Ministro de Estado;

VIII _ elaborar, juntamente com o Conselho de Ministros, o
Programa de Governo, dando ciência deste ao Congresso Nacio
nal;

IX promover a unidade da ação governamental, coordenando
a ação dos Ministérios;

X _ elaborar planos nacionais e regionais de desenvolvi
mento, com a supervisão do Presidente da República,
submetendo-os ao Congresso Nacional;

XI _ elabora, sob a supervisão do Presidente da República,
o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de
orçamento;

XII _ acompanhar, com a colaboração dos Ministros de Esta
do, os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional;

XIII _ comparecer a qualquer das casas do Congresso Nacio
nal, ou às SWilS Comissões, quando convocado, ou requerer data
para seu comparecimento;

XIV _ exercer outras atribuições previstas nesta consti
tuição ou que lhe :forem delegadas pelo Presidente da
República.

Parágra:fo único. Para ausentar-lhe do país, o Primeiro
Ministro às mesmas normas previstas para as viagens do Presi
dente da República ao exterior.

..
lU..-
I

EMENDA: 2P009G9-? (3~1 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

I - ERerCCr a direção supe
rior da Administração Federal;

REF.: ~-3-2-108-00-01-~

I - exercer a direção
superior da administração :fede
ral;

REF. : C-101-01-01
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EMENDA: 2P00969-? (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

111 - elaborar planos e
programas nacionais e regionais
de desenvolvimen'to, submetendo
os ao COngresso Nacional;

EMENDA: 2P00969-? (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

Art. 103 Os Hinis'tros são
nomeados e exonerados por ato
do Presidente da República, por
solicitação do Primeiro
Hinis'tro.

EMENDA: 2P00969-? (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

V - expedir decretos e re
gulall\e4\tos para a :fiel exe~o
da lei;

EMENDA: 2P00969-? (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

IV - enviar ao Congresso
nacional o plano plurianual, o
projeto de lei de diretrizes

REF.: 4-3-2-100-00-02-*
11 - elaborar o pro

grama de governo e submetê-lo à
aprovação da câmara dos Deputa
dos;
--------------------~---------

REF.: 4-3-2-100-00-03-*
111 - indicar, para a

nomeação pelo Presiden'te da Re
pública, os Hinis'tros de Estado
e solicitar sua exoneração;

REF.: 4-3-2-100-00-04-*
IV - promover a unida

de da ação governamental, ela
borar planos e programas nacio
nais e regionais de desenvolvi
mento, submetendo-os ao COn
gresso Nacional;

REr.: 4-3-2-100-00-05-*
V - expedir decretos e

regulamentos para :fiel execução
das leis;

REF.: 4-3-2-100-00-06-*
VI - enviar ao COn

gresso Nacional o plano pluria
nual, o projeto da lei de dire
trizes orçamentárias e as pro
postas dos orçamentos;

REF. :

REF. :

REF. :

REF. :

C-101-01-03

C-103-00-00

C-101-01-05

C-101-01-04

I-"
W
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orçronentárias e as propostas
REF.: 4-3-2-100-00-06~ (Cont.> dos orçamentos;

-------------------------------
REF.: 4-3-2-100-00-07-*

VII - prestar contas,
anualmente, ao Congresso Nacio-
nal até sessenta dias após a
abertura da sessão legislativa;
-------------------------------
REF.: 4-3-2-100-00-00-* REF. : C-101-01-02

VIII - dispor sobre a " " " " " " " " " " .......................... " ..............
organização e o :funcionamento EMENDA: 2P00969-7 (341 ass ,»
da administração :federal, na EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
:forma da lei; II - dispor sobre a organi-
------------------------------- zação e o :funcionamento da ad-

ministração pública :federal;
-------------------------------

REF.: 4-3-2-100-00-09-* REF. : C-101-01-06
IX - iniciar o pr:oces- ............ " ................................................

so legislativo, na :forma e nos EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.)
casos previstos nesta Consti- EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
tuição; VI - iniciar o processo le-
------------------------------- gislativo, nos casos previstos

na Constituição;
-------------------------------

REF.: 4-3-2-100-00-10-* REF.: C-101-01-07
X - acompanhar os pro- ..............................................................

jetos de lei em tramitação no EMENDA: ZP00969-7 (341 ass.>
Congresso Nacional, com a cola- EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
boração dos Ministros de Esta- VII - acompanhar os proje-
do; tos de lei em tramitação no
------------------------------- Congresso Nacional;

-------------------------------
REF.: 4-3-Z-100-00-11-* REF. : C-101-01-00

XI - prover e extin- ......................................... ti ..............

guir os cargos públicos :fede- EMENDA: ZP00969-7 (341 ass.>
rais, na :forma da lei; EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB
------------------------------- VIII - prover e extinguir

os cargos públicos :federais, na
:forma da lei;
-------------------------------

.....
ww
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA
I

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS llUlIVIDUAIS

EMElUlA: 2P00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

X - conceder. autorizar.
permitir ou renovar serviços de
radiodi:fusão e de televisão. nãl
:forma da COnstituição;

EHElUlA: ZP00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

§ 2~ O COnselho de Hinis
tros. convocado e presidido
pelo Primeiro-Ministro. delibe
ra por maioria absolu'ta. de'ten
do. o Presidcn'te do Conselho. o
voto de desempate.

EMElUlA: ZP00969-7 (341 ass.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

Art. 102 O Primeiro-
Ministro promove e coordena as
atividades do Conselho de Hi
nistros e mantém a unidade de
orient~ política e adminis
trativa do Governo, podendo.
eventualmente, acwnular qual
quer Hinistério.

REF.: 4-3-Z-10a-00-12~

XII - conceder. auto
rizar. permitir ou renovar ser
viços de radiodi:fusão e de 'te
levisão;

REF.: 4-3-Z-10a-00-13-*
XIII - convocar e pre

sidir o Ponselho de Ministros;

--------~----------------------

REF.: 4-3-2-10a-00-14-~

XIV - comparecer regu
larmen'te ao COngresso Nacionãll
ou a suas casas. e participar
das respcc'tivas sessões. na
:forma regimental;

REF.: 4-3-2-10a-00-15-*
XV - acwnular. even

tualme~'te, qualquer Ministério;

REF.: 4-3-2-10a-00-16~

XVI - integrar o cen-

REF.:

REF.:

REF.:

C-101-01-10

C-101-0Z-00

C-102-00-00

......
w
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

selho da República e o COnselho
de Defesa Nacional;
---i---------------------------

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

IX - enviar mensagem ao
COngresso Nacional ou a qual
quer de suas casas;

EHENDA: 2P00969-7 (3111 QSS. >
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

XI - apresentar mensagem ao
COngresso Nacional por ocasião
da abertura da sessão legisla
tiva,

EMENDA: 2P00969-7 (341 ass.)
EGÍDIO FERREIRA LIMA PMDB

XV - exercer outras atri
buições previstas na COnstitui
ção e MIei.

REF.: 4-3-2-108-00-17-*
XVII - enviar mensagem

ao COngresso Nacional ou a
qualquer de suas casas;

REF.: 4-3-2-108-00-10-*
XVIII - apresentar

mensagem ao congresso Nacional
por ocasião da abertura de ses
são legislativa, expondo a si
tuação do Pais e solicitando as
providências que julgar
necessárias, devendo avaliar a
realização, pelo Governo, das
metas previstas no plano plu
rianual de investimentos e nos
orçamentos da União;

REF.: 4-3-2-108-00-19-*
XIX - exercer outras

atribuições previstas nesta
constituiç.'ío ou que lhe :forem
delegadas pelo Presidente da
República.

REF.: 4-3-2-108-99-00-*
Parágra:fo único. O

Primeiro-Ministro deverá compa
recer mensalmente ao COngresso
Nacional, para apresentar rela
tório sobre a execução do pro
grama de governo ou expor as
sunto de relevância para o
Pais.

REF. :

REF. :

REF. :

C-101-01-09

C-101-01-11

C-101-01-15

......
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTlTUINl'E

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-3-3-000-00-00~

SEÇÃO III
DO CONSELHO DE MINISTROS

REF.: 4-3-3-109-00-00~

Ar't. 109. O COnselho
de Ministros. in'tegrado por 'to
dos os Ministros de Estado. é
convocado e presidido pelo
Primeiro-Ministro.

REF.: 4-3-3-109-99-00-*
Parágra:fo único. O

COnselho· de Minis'tros decide
por maioria absolu'ta de vo'tos.
'tendo prevalência. em caso de
empa'te , o vo'to do Presiden'te.

REF.: 4-3-3-110-00-00-*
Ar't. 110. COmpete ao

COnselho de Ministros:

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01656-1
ALEXANDRE COSTA PFL

suprimir a indicação Seção III" e
Dar ao art. 109 a seguinte redação:
Art. 109. Ao Conselho de Ministros, :formado pelo Primeiro

Minis'tro e pelos Minis'tros de Estado, compete:
I _ elaborar o programa de governo e :formar medidas rela

tivas à sua execução.
II _ apreciar proje'to de lei de diretrizes orçamentárias e

propos'tas de Orçamen'to da União.
III apreciar planos nacionais e regionais de desenvolvi

mento; -
IV _ opinar sobre ques'tões encaminhadas pelo Presidente da

República.
§ 12 As decisões do COnselho de Ministros seri;ío 'tomadas

pelo voto-da maioria absoluta de seus membros.
§ 22 As decisões do COnselho de Hinis'tros obrigam a 'to

dos os seÜs membros, que :ficam por eles solidária e coletiva
men'te responsáveis.

§ 32 _ O COnselho de Hinis'tros será convocado pelo presi
dente da República. pelo Primeiro Minis'tro ou pela maioria ah
solu'ta dos Hinis'tros de Es'tado.

EMENDA: 2P01655-3
ÁLVARO lrnTÔNIO PliDB

Dar ao art. 110 ti seguinte redação:
Art. 110. O COnselho de Ministros dissolver-se-á:
I _ tiO inicio dtl nova legislatura;
II _ pela renúncia cole'tiva dos Hinis'tros de Estado;
III Peltl v:i\cância do cargo do Primeiro Minis'tro;
IV _-pela posse do novo Presidente da República.

·1
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITu:rÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

--------------------------------------------------------------
REF.: 4-3-3-110-00-01-*

I - opinar sobre as
questões encaminhadas pelo Pre-
sidente da República;
-------------------------------
REF.: 4-3-3-110-00-02-*

II - aprovar os decre-
tos. as propostas de lei e exa-
minar as questões suscitadas
pelo Primeiro-Ministro ou pelos
Ministros de Estado;
-------------------------------
REF.: 4-3-3-110-00-03-*

III - elaborar progra-
ma de, governo e apreciar a ma-
téria referente à sua execução;
-------------------------------
REF.: 4-3-3-110-00-04-*

IV - elaborar o plano
plurianual de investimentos. a
lei de diretrizes orçamentárias
e as propostas dos orçamentos
previstos nesta constituição;
-------------------------------
REF.: 4-3-3-110-00-0S~

V - deliberar sobre as
questões que a:fetem a competên-
cia de mais de Ult\ Ministério.
-------------------------------
REF.: 4-3-3-110-01-00-*

§ 1~ O COnselho de Mi-
nistros indicará ao Presidente
da República os secretários e
subsecretários de Estado. que
responderão pelo expediente do
Hinistério durante os impedi-
mentos dos Ministros de Estado.
-------------------------------

....
~
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-3-3-110-0Z-00~

§ zg A lei disporá so
bre a criação, estrutura e a
tribuições dos Ministérios, bem
como sobre o secretariado per
manente, organizado em carrei
ra, com recrutamento mediante
concurso público de 'titulos e
provas.

REF. : C-099-02-00 EMENDA: ZP0020lt-6
.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... JORGE BORt-lFlAUSEII PFL
EMENDA: ZP00969-? (3lt1 ass.> Dê-se ao § ~ do :art. 110, Q redação seguin'te:
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB "serão no mximo 12 os Ministros de Estado, assistidos

§ zg A lei disporá sobre a c:adQ qual por Secre'tários Gerais, de ac:ordo com a lei, que
criação, es'trutura e atribui- dispodrá, também, sobre Q criação, es'trutura e atribuição dos
ções dos Minis'térios, bem como ministérios, bem como sobre o secretariado permanente, organi
sobre o Secre'tariado permanen- zado em carreira com recru1:;;unen'to median1:e concurso público de
te, organizado em Cãlt'reira, com titulos e provas."

recrutamen'to mediante concurso --------------------------------------------------------------
público de titulos e provas.

EMENDA: ZP00969-? (3lt1 QSs.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

ParágrQ;fo \Ínico. O lider da
minoria e seus Vice-lideres,
au'torizados Q responder pelos
assun'tos crrespondentes aos Mi
nis'térios, gozarão, no que cou
ber, na :forma regimental, de
tratamen'to compativel com o
concedido iõlo Primeiro-Ministro
e aos demais in'tcgran1:es do
COnselho de Minis'tros.

REF.: lt-3-3-110-03-00~

i § 3g O lider da mino
ria e lo colégio de seus vice
lid~s au'torizados a responder
pelos assuntos corresponden'tes
aos Minis'térios exis'ten'tes go
zarão, no que couber, na :forma
regimen'tal, de tratamen'to com
pativel com o concedido em lei
ao Primeiro-Ministro e aos de
mais in'tegrantes do COnselho de
Ministros.

----~~-------------------------I

REF. : C-111-99-00

....
~
00

I

REF.:: lt-3-3-111-00-00-*
: Art. 111. Os Ministros

de E~tado serão escolhidos den
tre cidadãos maiores de vin'te e
um a~os, que estejam no gozo
dos direitos póliticos.

REF.: C-103-99-00 EMENDA: ZP016S3-?
.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... CID CARVALIIO PIfDR
EMENDA: ZP00969-? (3lt1 ass. > EMENDA MODIFICATIVA
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB Dar ao ar't. 111 Q seguin1:e redação:

Parágra:Eo \Ínico. Os Minis- Art. 111. COmpe1:e ao Ministro de Es'tado:
tros de Estado serão escolhidos I _ atuar segundo as diretrizes e em harmonia com as deli-
dentre brasileiros, maiores de berações emenadas do COnselho de Ministros;
vinte e cinco anos e no exerci- II _ exercer Q orien'tação, coordenação e supervisão dos
cio dos direi'tos politicos. órgãos e entidlõldes da administração :federal na área de sua
------------------------------- competência e re:ferendar Q'tos e decre'tos Qssinados pelo Presi-

den1:e da República e pelo Primeiro Ministro;
III _ expedir instruções parQ execução das leis, decre'tos

e regualQll\Cntos;
IV _ apresen'tar:lO Presiden'te d:a República e ao Primeiro

Ministro relQi:ório semestrQl dos serviços realizados no Minis
'térios;

V _ pratic::ar os Q'tos pertlnen'tes às atribuições que lhe



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUJ:NTE

SECRETARIA Q:RAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES I: DO SIsnHA DI: GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUJ:ÇÃO

REF.: 4-3-3-1'1'1-00-00~ (Cont.>

EMENDAS DO CEKTRÃO EHENDAS COu:TIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

:forem outo~as ou delegadas pelo P~sidente da Repúblic:a.
pelo Primeiro Hinistro ou pelo Conselho de Hinistros;

VI _ comparecer QO plenário do Congresso Nacional ou de
qualquer das casas que o compõem. para debater proposiçéSes le
gislativ:as e razões de voto do Executivo.

Parágrltto único. Ao Hinistro de Estado. sempre que compa
recer às sessões do Congresso Nacional ou de qualquer de SUQS

casas. convocado ou Mo. é reconhecido o direito de tomar par
te nos debates sobre proposições que envolv:am matéria suiei'tla
à área de SUQ compe1:ência.

EMENDA: ZP00969-1 (34'1 QSs.>
EGÍDIO FERREIRA LIMA PHDB

Art. 'I '1'1 Os membros do Go
verno têm acesso às reuniões do
Congresso Nacional. de :ambas as
casas que o compõem e de suas
Comissões. e a elas comparece
rão sempre que" convocados. na
:fOrlnQ que dispuser os respecti
vos Regimentos.

REF.: 4-3-3-1'1'1-99-00-~

Parágra:fo único. Os ,
Hinistros de Estado têm acesso
às sessões de ambas as casas do
Congresso Nacional e às ~un

iões de suas comissões. com di
re~:to à palavra.

RU. : C-'I'I'I-OO-OO
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETlIRIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGJ\HIZAçKO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIçítO

REF.: 4-4-0-000-00-00~

CAPÍTULO IV
DO PODER .JUDICIÁRIO

REF.: 4-4-0-999-00-00~

EMENDAS DO CENTRÃO EHDmAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EHENDA: 2P00003-6
SARNEY FILHO PFL
Emenda Aditiva

Incluam-se onde couberem, no capi1:ulo re:fe.1:ente ao Poder
Judici6rio, os seguintes dispositivos:

I _ Art. O Poder Judiciário é exercido pelos órgãos:
Tribunal Federal de Recursos, JUizes Federais e Juizes

Agr6rI'os;
IX _ "SeçQo _ Dos JUizes Agr6rios
Art. Os JUizes Agr6rios serão nomeados pelo Presidente ela

Rep\lbli=.
parágra:Eo 6nico. Para o provimen'to do cargo o candida'to

deverá pres"tar concurso p\lblico de provas e ti1:ulos, organiza
do pelo "tribunal Federal de Recursos e atender aos requisi'tos
de idoneidade moral, de idade superior a vinte e cinco ;mos,
além dos especi:Eicados em lei.

Art. será consti"tuida uma seção Judiciária em cada Es'tado,
Dis'tri"to Federal e Terri1:6rios Federais, COI\\ sede na respecti
va <:;api"tal, e var:as onde a lei es"tabelecer.

§ 1!l O Térri"tório Federal de Fernando de Noronha
compreender-se-á na Seção Judiciária do Es"tado de Pernambuco.

§ 2!l Poderão ser criados por lei ou'tros órgãos da JUstiça
Agrári:a.

Art. A lei poderá :a"tribuir a juizes agrários exclusiVQlllen
'te :funções de substi"tuiç;ío em UII\Q ou lItQis seções Judiciárias
e, ainda, a de QUKilio a juizes tl"tulares de varas. C(UQndo não
se encon"trarem no exercicio de subs"ti"tuic;ão.

Art. Aos juizes ;agrários compete processar e julgar, em
primeira ins"tância. 'todas as ques'tões oriundas de~s re
guladas pela legislaçQo agrária, especialmente:

I _ causas re!a"tivas às terras públicas e parti~s,
quan'to ao dominio, posse ou ocupação;

11 _ ques"tões relacionadas com a Re:forma Agrária;
III _ causas originárias de discriminação e ti1:ulação de

terras;
IV _ causas pertinentes às QÇÕes de usuc:apião de terras

particulares ;
V _ questões relativas QOS meios de acesso à propriedade.

COI\\O: desapropriação por in"teresse social, doação, compra e
venda, :arrecadação dos bens vagos. reverão à posse do Poder

I-~
I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CóNSTlTUINTE
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-0-999-00-00-* <Cont.>

REF.: 4-4-1-000-00-00~

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GE'RAIS

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS CóLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

público de 'terras de sua propriedade e herQ~ ou legado;
VI _ causas re:Eerentes às :ações de divisão e ded~

das terras particulares;
VII _ questões relacionadas com o Imposto Territorial Ru

ral;
VIII _ causas relativas aos programas de colonização;
IX _ questões :fundadas em con"tratos agrários compreendidos

os de arrend:;mento ou parc:eri:;a e demais vinculados às ativida
des de produção e os de comercialização agricola.

X os dissidios individuais ou coletivos eni:re "trabalha-
dores e-empregadores rurais e qualquer ou1:ra coni:rovérsia re
lativa ao "trabalho rural;

XI _ os litigios relacionados com acidente do "trabalho eu
ral;

XII _ questões relativas à :;assistência e previdênci:;a so
cial rural;

XIII _ causas relacionadas com a assistência e proteção Q
econolllia rural. COlllO as que versarem sobre crédito e seguro
rural.

Páragra:fo Único. A lei especi:ficará as hipóteses em que :;as
decisões. nos dissidios coletivos. poderão estabelecer normas
e condições de "trabalho.

Art. A lei poderá permitir que as causas sejam prolllOvidas.
nas COlllart:QS do interior. que não tenham vara do juizo
agrário. perante a justiça do Estado ou do Território. e com
recurso para o Tribunal Federal de Recursos.

Art. Das decisões do juiz agrário caberá recurso para o
"tribunal Federal de Recursos".

.....

.j:>......

NEF.: 4-4-1-11Z-00-00-* IREF.: 110-00-00-*
Art. 11Z. O Poder Art. 110. IDÊNTICO. ...." .

Jud~c~ar~o e exerc1do pelos se- -------------------------------
guintes órgãos:

NEF.: 4-4-1-11Z-00-01~ IREF.: 110-00-01~
• A

Federal; I - Supremo Tr1bunal :_:_:~:~:~~ _

~-
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REF.: 4-4-1-112-00-02~ REF.: 110-00-02-*
II - superior Tribunal II - IDÊm'ICO

de Justiça; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-1-112-00-03~ REF.: 110-00-03~

III - Tribunais Regio- III - IDÊNTICO
nais Federais e Juizes Fede- -------------------------------
rais;
-------------------------------
REF.: 4-4-1-112-00-04~ REF.: 110-00-04~

IV - Tribunais e JUi- IV - IDÊNTICO
zes do Trabalho; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-1-112-00-0S~ REF.: 110-00-05~

V - Tribunais e Juizes V - IDÊNTICO
Eleitorais; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-1-112-00-06~ REF.: 110-00-06~

VI - Tribunais e JUi- VI - IDÊNTICO
zcs Militares; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-1-112-00-07-* REF.: 110-00-07-*

VII - Tribunais e JUi- VII - IDÊNTICO
zes dos Estados e do nistrito -------------------------------
Federal e Territórios.
-------------------------------
REF.: 4-4-1-112-99-00~ REF.: 110-99-00~

Parágrõl:fo único. O su- Parágrõl:fo único. InÊNTIco
premo Tribunal Federal e os -------------------------------
Tribunais Superiores têm sede
na capital Federal e jurisdição
em todo o território nacional.
-------------------------------
REF.: 4-4-1-113-00-00-* REF.: 111-00-00-*

Art. 113. O Estatuto Art. 111. O Estatuto da H:a-
da Magistratura obedecerá a lei gistratura obedecerá a lei com-
complementar. observados os se- plementar, de iniciativa do Su-
guintes principios: premo Tribunal Federal, obser-
------------------------------- vados os seguintes principios:

I-'
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DlENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

NEr.: 4-4-1-113-00-01-* REr.: 111-00-01~

I - ingresso na eaz-- I - ingresso na carreira,
reira. através de concurso pu- através de concurso público de
blico de provas e titulos, com provas e titulos, com a parti
a participação da Ordem dos Ad- cipação da Ordem dos Advogados
vogados do Brasil em todas as do Brasil, obedecendo-se, nas
suas :fases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classi:fi
nomeações, à ordem de classi:fi- cação;

cação; -------------------------------

NEF.: 4-4-1-113-00-02~

11 - promoção de en
trância para entrância, alter
nadamente, por :m"tiguidade e
lIIerecimento • observado o
seguinte:

REr.: 111-00-02~

II - IDÊNTICO

I-'"

ti
I

REF.: 4-4-1-113-00-02-a IREr.: 111-00-02-a
:a) é obrigatória a a) IDÊNTICO

promoção do juiz que :figure por
três vezes consecutivas, ou
cinco alternadas, em lista de
merecimento;

EMENDA: 2P01883-1
NELSON AGUIAR PHDB

Dá nova red:ação QO :art. 113, II, a) do Projeto de COnsti
tuição, nos seguintes termos:

Salvo se não houver com tais requts:i:tos quem aceite o lu
gllr vago, só poderá ser promovido por merecimento o Juiz que
contar com dois :anos de e:fetivo exercício e integr:ar la. pr:i.mei
r:a quinta parte d:a lista de :antiguidade da entrânc:i.:a.

REF.: 4-4-1-113-00-02-b
b) a promoção por me

recimento pressupõe dois anos
de exercicio na respectiva en
trância e integrar o juiz o
primeiro quinto da lista de an
tiguidade. salvo se não houver.
com tais requisitos, quem acei
te o lugar vago;

REr.: 111-00-02-b
b) a promoção por mereci

mento pressupõe dois anos de
exercício na respectiva entrân
cia, salvo se não houver, com
tal requisito, quem aceite a
vaga;

NEr.: 4-4-1-113-00-02-e REF.: 111-00-02-e
c) a a:ferição do 1'l\Cn- c) :a a:ferição do merecimen-

cimento pelos critérios de to pelos critérios d:a prestez:a
presteza e segurança no exerci- e seguranç:a no exercicio d:a ju
cio da jurisdição e, ainda, risdição e, aind:a, pela
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pela :freqüência e aproveitronen- :freqüência e aproveitamento.em
to e.'II cursos ministrados pelas cursos reconhecidos de aper:fei
escolas de :formação e aper:fei- ço:;unento;
çoronento de magistrados; -------------------------------

REF.: 4-4-1-113-00-0Z-d
d> na apuração da an

tiguidade, o 'tribunal somente
poderá recusar o juiz mais an
tigo pelo voto de dois terços
de seus membros, con:fOrme pro
cedimento próprio. repetindo-se
a votação até :fixar-se a indi
cação;

REF.: 4-4-1-113-00-03~

III - o acesso aos
'tribunais de segundo grau :far
se-á por antiguidade e mereci
mento, alternadamente, apurados
na última entrância ou, onde
houver, no Tribunal de Alçada,
quando se tratar de promoção
para o Tribunal de Justiça, ob
servados o inciso II e a classe
de origem;

REF.: 111-00-02-d
d> IDÊNTICO

REF.: 111-00-03~

III - o acesso aos tribu
nais de segundo grau :far-se-á
por antigüidade e merecimento,
alternadamente, apurados na/úl
tima entrância ou. onde houver,
no Tribunal de Alçada, quando
se tratar de promoção para o
Tribunal de Justiça. observados
o inciso lI;

.,,; f

EMENDA: 2P00863-1
SÍLVIO ABREU PHDB

Emenda supressiva la parte do inciso III, lartigo 113, titu
lo IV, capitulo IV, seção I.

Suprime-se ao :final do inciso III lar't. 113 la espressão ne
a classe de origem".

EMENDA: ZP00866-6
PLÍNIO MARTINS PHDB

Dê-se la redQÇão seguinte ao inciso III. do :artigo 113 do
Projeto:

III _ o .-cesso aos Tribunais de segundo grláu :f:ar-se-á por
antiguidade e merecimento, alternadamente, :apurados na última
entrância e. onde houver. no Tribunal de Alçada, quando se
tratar de promoção paria o Tribunal de Justiça, observando o
inciso II e o disposto no :artigo 114.

I
I-'

t
I

REF.: 4-4-1-113-00-04-* REF.: 111-00-04-*
IV - previsão de cur- IV - previsão de cursos a-

sas o:ficiais de preparação e :ficiais de preparação e aper
aper:feiçoamento de magistrados :feiçoamento de magistrados como
como requisitos ou incentivos requisitos para ingresso e pro
para ingresso e avanços na eae- moção na carreira;
reira;

REF.: 4-4-1-113-00-05~

V - os vencimentos dos
magistrados serão :fixooos com

REF.: 111-00-05~

V - IDÊNTIcO
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di:ferença não sUlJerior a dez
por cento de uma para outra das
categorias da carreira. não po
dendo. a q~lquer ti'tulo. exce
der os dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal;

EMENDAS DO eEm'RÃo ElIENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-1-113-00-06-* REF.: 111-00-06~

VI - a aposentadoria VI - a aposentadoria com
com vencimentos integrais é vencimentos integrais é compul
compulsória por invalidez. ou sória por invalidez. ou aos se
aos setenta anos de idade. e tenta anos de idade. e :faculta
:facultativa aos trinta anos de tiva aos trinta anos de servi
serviço. após cinco anos de e- ço;
xercicio e:fetivo na judica'tura; -------------------------------

REF.: 4-4-1-113-00-07~ REF.: 111-00-07~

VII - o juiz titular VII - o juiz ti'tular
residirá na respectiva comarca. residirá na respectiva comarca.
O ato de remoção. disponibili- O ato de ren\OÇão. disponibili
dade e aposentadoria do magis- dade e aposentadoria do magis
trado • por interesse público. trado. por interesse. :fundar
:fundar-se-á em decisão. por se-á em decisão. por voto de
voto de dois terços do respec- dois terços do respectivo tri
tivo tribunal. assegurada ampla bunaã , assegurada ampla de:fesa;

de:fesa; -------------------------------

.....
~

I

REF.: 4-4-1-113-00-08-*
VIII - todas as ses

sões ou julgamentos dos órgãos
do Poder JUdiciário serão pú
blicos, e :fundamentadas todas
as decisões, sob pena de nuli
dade; se o interesse público o
exigir, a lei poderá limitar a
presença, em determinados atos,
às próprias partes e seus advo
gados, ou somente a estes;

REF.: 4-4-1-113-00-09-*
IX - as decisões admi-

REF.: 111-00-08-*
VIII - IDÊNTICO

REF.: 111-00-09-*
IX - IDÊNTICO

EMENDA: 2P007S8-9
ANTONIO CARLOS KONDER REIS PDS
Emenda ao Projeto de Consti'tuição

Dê-se aos incisos VIII e IX do artigo 113, a seguinte
redação:

"VIII _ todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário ser~ público. e :fundamentadas todas as decisões,
sob pena de nulidade; se o interesse público o exigir. lã lei
poderá limitar Q presençã. em determinã\dos Qi:os. às própriQs
pari:es e seus 9dvogados. ou someni:e la esi:es;"

IX as decisões administrativas dos tribunais serão moti
vadas. Sendo que as disiciplinares serão i:omQdas pelo voto dla
maioria absolui:a de seus membros;"
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nistr~tiVrtS dos tribunais ser~ol------------------------------

motivadas. identi.:ficados os vo-
tantes. sendo que as discipli-
nares serão tomadas pelo voto
da maioria absoluta de seus
membros;

REF.: 4-4-1-113-00-10-*
X - nos tribunais com

número 'Superior a vinte e cinco
julga~ores será constituído ór
gão I"special. com o mínimo de
onze e o máximo de vinte e cin
co membros. para o exercicio
das atribuições admínistrati~s

e jurisdicionais da competência
do tribunal pleno.

REF.: 4-4-1-113-00-11-*

REF.: 111-00-10~

X - IDÊNTICO

EMENDA: 2P01290-6
MESSIAS GÓIS PFL

AC%escente-se o i'te1ll ;ao ;art. 113 do Projeto da Comissão de
sist~tiz~. nos seguintes termos:

Art. 113 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
XI _ Os Hinistros dos Tribunais SUperiores e os Deselllb:u:

gadores dos Tribunais Estaduais ;ao :im de doze anos de exerci
cio como Ministro ou Deselllbargadores serão compulsoriamente
aposentados com vencimentos integrais. salvo se antes comple
tar setenta anos de id:ade.

I....
~

I

REF.: 4-4-1-114-00-00~ REF.: 112-00-00-*
Art. 114. um quinto Art. 112. Um quinto dos lu-

dos lugares dos Tribunais Re- gares dos Tribunais Regionais
gionais Federais. dos Tribunais Feder:ais. dos Tribunais dos Es
dos Estados e do Distrito Fede- tados e do Distrito Feder:al e
ral e Territórios será composto Territórios será composto de
de membros do Ministério Públi- mClllbros do Ministério Público e
co e de advogados de notório de advogados de notório saber
saber juridico e reputação ili- jurídico e reputação ilibada.
bada e com mais de dez :anos de com mais de dez :mos de carrei
carreira ou de e:etiva ativida- ra ou de e:fetiva atividade pro
de pro:fissional. indicados em :fissional. indicados em lista
lista sêxtupla pelos órgãos de triplice pelos respectivos tri
representação das respectivas bunais e submetida. para nomea
classes. ção • ao Che:fe do Poder
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------------------------------- E:xecu1:ivo•
REF.: ~-4-1-114-00-00-* <Cont.> -------------------------------
REF.: ~-4-1-114-99-00-lIi

Parágrafo único.
Recebida a indicação. o tribu-
nal :formará lista tr:iplice.
enviando-a ao Poder Executivo.
que, nos vinte dias
subseqüentes. escolherá um de
seus integrantes para nomeação.
-------------------------------
REF.: ~-4-1-11S-00-00_* REF.: 113-00-00-*

Art. 115. Os juizes Art. 113. IDÊNTICO
gozam das seguintes garantias: -------------------------------j------------------------------
REF.: ~-4-1-11S-00-01_* REF.: 113-00-01_*

I - vitaliciedade. não I - vitaliciedade;
podendo perder o cargo senão -------------------------------
por sentença judicial. com
e:ficácia de coisa julgada;
-------------------------------
REF.: ~-4-1-11S-00-02-* REF.: 113-00-02_*.

II - inamovibilidade. rI - inamovibilidade. salvo
salvo por motivo de interesse por motivo de interesse públi- .
público, na :forma do inciso co. na :forma do inciso VII. do
VII. do artigo 113; artigo 111;
------------------------------- -------------------------------
REF.: ~-4-1-11S-00-03_* REF.: 113-00-03~

111 - irredutibilidade IrI - IDÊNTICO
de vencimentos. sujeitos. en- -------------------------------
tretanto. aos impostos gerais.
inclusive o de renda e os
extraordinários.
-------------------------------
REF.: ~-4-1-115-01-00-*

.
REF.: 113-01-00~

§ 19 Aos juizes é § 19 IDÊNTICO
vedado: -------------------------------
------~------------------------

REF.: ',-4-1-11S-01-01-lIi REF.: 113-01-01_*
I - exercer. ainda que I - IDÊNTICO

t-'

~

I
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em disponibilidade. outro cargo -------------------------------
ou :f"lnçáO. salvo o magistério;

-----~-------------------------

REF.: ~-~-1-115-01-02~ REF.: 113-0'-02~

II - receber. a qual- II - IDÊNTICO
quer titulo ou pretexto. parti- -------------------------------
cdpação ou custas em qualquer
processo;
-------------------------------
REF.: 4-4-1-115-01-03~ REF.: 113-01-03~

III - dedicar-se à a- III - IDÊNTICO
tividade político-partidária., -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-4-1-115-02-00-* REF.: 113-0Z-00~

§ 2~ No primeiro grau. § Zg IDÊNTICO
a vitaliciedade será adquirida ------------------------------
após dois anos de exercício.
não podendo o juiz. nesse pe-
riodo. perder o cargo senão por
proposta do tribunal a que es-
tiver vinculado.
-------------------------------
REF.: 4-4-1-116-00-00-* REF.: 114-00-00~

Art. 116. Compete pri- Art. 114. IDÊNTICO
vativamente aos tribunais: --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-1-116-00-01-* REF.: 114-00-01-* EMENDA: ZP01407-9

I - eleger seus 6rgãos I - IDÊNTICO MAX ROSENMANN PHDB
diretivos e elaborar seus regi- ------------------------------- Emenda Hodi:ficativa
mentos internos. com observân- Dê-se ao inciso I. do QI:"t. 116. ;l seguinte red;ação:
cia das normas de processo e "I _ elegar. nos termos de lei complementar. seus 6rgãos
das garantias processuais das diretivos e eleborar seus regimentais internos. com observân-
partes. dispondo sobre a compe- cia das normas de processo e das garantias processuais das
tência e o :funcionamento dos partes dispondo sobre a competêncitl e o :funcionamento dos res-
re~pectivo~ ~rgãos. jurisdic:io- poctivos 6rgãos juridicionlilis e administrativos."
na~s e adm~n~strativos; --------------------------------------------------------------
------------------------------- EMENDA: 2P0100Z-3

NELSON AGUIAR PHDB
O art. 116 passar:á :a ter ;l seguinte redaç:f;lo. com ;l inclu

são de um parágra:fo 'Único ressalvado no inciso I:
Art. 133 Compete privativamente aos Tribunais:
I. eleger seus orgãos... e administrativos. ressalv:ado o

.....
~

I
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REF.: ~-~-1-116-00-01~ (COn~.)

EHENDAS DO CENTRÃo EHEHDAS COLETIVAS EHEHDAS INDIVIDUAIS

disposw no par~a:fo único deste õrgão.
11.. ..,, .. 404o .... 4o4o ........ 4o4o,, ..... 4o .. 4o,,'''''''''''''''''''''',,.,,.,,''''''''''''''''''''''''''''
111" " " " " " " " "" " " " , " " " " " " " " " " • " " " " " " " " " " li " " " " " " " " " " " " " " " " "

XV" """"""""""""""""""""""""""""""""" '" " " .." "" "" " " " " "" " " " " " "
§ único. Os órgãos de direção dos Tribunais que tiverem

juízes de pdmeiro grau a eles subordinados, inclusive o Orgão
Especial, onde houver, serão compostos por membros do Tribunal
eleitos por todos os 1I\QgÍs1:rados vitalícios a ele vinculados.

REF.: ~'-q-1-116-00-0Z~ IREF.: 11q-OO-OZ~

•II - o~niZQE'.~s U - l:DÊHTlCO
secre~ar1as e serv1çoS aUK1l1a- -------------------------------
res e os dos juizos que lhes
:forem subordinados, velando
pelo exercício da :atividade
correicional respectiva;

REF.: ~-q-1-116-00-03-* IREF.: 11q-OO-03~

lU - conceder licen- l:U - l:DÊNTl:CO
ça. :férias e ou~s a:fastamen- -------------------------------
tos a seus I1lC1Ilbros e aos juizes
e servidores que lhes :forem i
mediatamente subordinados;

REF.: q-q-1-116-00-0q~

IV - prover, por con
curso público de provas, ou de
provas e ti~os, obedecido o
disposto no parágra:fo único do
artigo 198, os cargos
necessãrios à adminis1:ração da
JUstiça. exceto os de con:fiança
assim definidos em lei.

REF.: q-q-1~116-00-0S~ EHEHDA: ZP019Sq-q
NELSON JOBIM PHDB

Emenda aditiva
Acrescente-se ao artigo 116 o inciso V, seguinte:
"V _ prover, pela:forma previs~a nes~a constituição, os

cargos ~e juizes de carreira da respec1:iva jurisdição."

~

~

I
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REF.: ~-~-1-117-00-00_* REF.: 115-00-00_*
Art' • 117. Compete Art. 115. IDOOICO

privativmnen'te: --------------------------------------------------------------
REF.: ~-4-1-117-00-01-~ REF.; 115-00-01-'"

I - ao SUpremo Tribu- I - ao SUpremo Tribun:al Fe-
nal Federal. aos Tribun:ais SU- deral. aos Tribun:ais SUperiores
periores e aos Tribunais de e aos Tribunais de Jus'tiça pro-
Justiça propor ao Poder Legis- por ao Poder Legislativo. ob-
lativo • observado o parágrafo servado o ~go 198:
unico do artigo 198: -------------------------------
-------------------------------
REF.: 4-4-1-117-00-01-a REF.: 115-00-01-a

a) a al'teraç50 do nu- a) IDOOICO
mero d~ seus 11lel1\bros e dos 'tri- -------------------------------
bunais, inferiores;
-------------------------------,
REF.: ~-~-1-117-00-01-b REF.: 115-00-01-b EMENDA: 21'00295-1

b) a c:riação e a ex- b> IDÊNTICO JOSÉ FERNANDES PDT
'tinçãd de ~s e a ~ixação de ------------------------------- EMENDA SUPRESSIVA
vencimen'tos dos seus ltIeltIbros. SUprima-se no ar'tigo 117. Inciso I e Ali1lleQ "b" do proje'to de
dos juizes. inclusive dos 'tri- Consti'tuiçfio. a seguinte expressão;
bunais inferiores. onde houver. "b> ....... ,. .................................................... inclusive dos 'tr:ibu-
e dos serviços auxili~sJ n:ais i~eriores".

------------------------------- --------------------------------------------------------------
REF.: ~-~-1-117-00-01-c REF.: 115-00-01-c

c) a criação ou extin- c) IDÊNTICO
ção dos 'tribunais i~eriores; --------------------------------------------------------------
REF.: ~-~-1-117-00-01_d REF.: 115-00-01_d

d) a ~l'ter~ da or- d> IDÊNTICO
ganização e da divisQo -------------------------------
judiciárias;
-------------------------------,

REF.; 4-~-1-117-00-02_* REF.: 115-00-02_* EMENDA: 21'00000-9
II - aos Tribun:ais de II - IDOOICO CARLOS ALBERTO PTB

Jus'ti~ o julgmnen'to dos juizes ------------------------------- Art. 117 ............ ., .......... .,.,.,., ., .................................. .,......................
es'ta~~is e do Distri'to Federal I (mantido>
e Terri'tórios. bem como dos II-_A lal'ter;ação do nÜltlero dos 11lel1\bros dos Tr:ibun:a:is In:Ee-
membros do Hinis'tério Público dores e a c:ri.:ação e tm'tinção de ~s dos seus serviços au-

I....
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARrA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

q\Ie I lhes são OOstri'tos, nos
crill)es comuns e de resl'onsabi
lidáde, ressalvada la compe'tên
cialda Justiça Elei'toral.
-------------------------------,

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

xiliares e de Órgãos das ins'tâncias in:feriores com os seus
respec'tivos cargos dependerão sempre de iniciativa do Tribunal
respec'tivo.

111 _ (O inciso 11 do proje'to passa a ser inciso 111).

EMENDA: ZP01156-0
AIRTON' CORDEIRO PFL

O inciso II , do Ar'tigo 117, passa la 'ter a seguin'te
redação:

Ar't. 11' ,. .
I ..
II-_A al'teração do número dos membros dos Tribunais In:fe

riores e a cri~o e ex't:inc;:ão de cargos dos seus serviços au
xiliares e de órgãos das ins'tâncias in:feriores com os seus
respectivos cargos dependerão sempre de iniciativa do Tribunal
respectivo.

REF.: 4-4-1-116-00-00-. IREF.: 116-00-00-.
Ar't. 11E1. Somen'te pelo Ar't. 116. IDÊNTICO

vo'to da maioria absolu'ta de -------------------------------
seus membros ou dos membros do
respec'tivo órgão especial pode
rão os 'tribunais declarar ãl in
constitucionalidade de lei ou
ato normativo do Poder Público.

....
t.JI....

REF.: 4-4-1-119-00-00-.
, Ar't. 119. A Justiça

dos Es'tados deverá ins'talar
juizados especiais, providos
por juizes 'togados, ou 'togados
e leigos, para o julgamento e a
execução de causas civeis de
menor complexidade e in:fraçées
penais de menor potencial o:fen
sivo, median'te procedimen'to
oral e sumarissimo, permitida a
transação e o julgamen'to de re
cursos por 'turmas de juizes .de
primeiro grau.

REF.: 4-4-1-119-01-00-.
§ 1!! Os Es'tooos pode

rão criar a JustiÇál de Paz, re-

REF.: 11'-00-00-'
Ar't. 117. IDÊNTICO

REF.: 11'-01-00-*
§ 1!! IDÊNTICO

EMENDA: 21"00740-6
LOURIVAL BAPTISTA PFL
Emenda ao Proje'to de constituição
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,,,
,
i

munerada, compos'tãl de cidadãos
eleitos pelo voto direto, uni
versal e secreto, com mandai:o
de quatro anos e competência
para celebrar casalllentos, além
de outxas prevista.s em lei.

REF.: 4-q-1-119-02-00~ IREF.: 'I17-02-00~

§ zs As providênc::i.as § zg IDÊNTICO
de instalação dos juizados es- -------------------------------
peciais e de criação da Justiça
de paz no Dis'trito Federal e
nos Terrii:órios cabem à União.

REF.: ~-q-1-120-00-00~ REF.: 110-00-00-~

Art. 120. Os processos Ari:. 110. sãllvo nos cril\\es
judiciais serão iniciados por dolosos contra a vida os pro
audiência preliminar na qual as cessos judiciãlis serão inicia
partes, segundo o principio da dos por audiência preliminar na
oralidade, levarão ao juiz as qual as partes, segundo o prin
suas razões, e este, no prazo cipio da oralidade, levarão ao
de quarenta. e oii:o horas. juiz as suas razões. e esi:e, no
proferirá a serrtença, cuja im- prazo de quaren"tQ e oii:o horas,
pugnação, por qualquer das par- pro:ferirlSl seni:ença, cuja impug
tcs, imprimirá ao processo o nação. por qualquer clQS pllr'tes.
rito comum previsto na respec- imprimirá ao processo o ri'to
tiva lei. COlllUll\ previsi:o na respecti~

------------------------------- lei.

Dê-se ao § 12 do art. 'J19, la seguini:e redação: \
,,§ 12 - li. União, no Dirtrito Federal e nos Terri't6rios. e os:
Estados poderão criar a Justiça de Paz, remunerada, compos"ta\
de cidadãos eleitos pelo voi:o dire'to. universal e secre'to, com \
manda'to de quatro anos e competência para celebrar casameni:os. \
ver.fi~ de o:ficio ou :face à impugnação apresentQ(fa. do pro- \
cesso de habili~, além de ou'tras previstas em lei."

EMENDA: 2P0006~-O

SÍLVIO ABREU PHDB
Emenda Hodi:ficati~ do § 1~ do Art. '1'19, do Projei:o de

Constituição
Art. 119
§ 12 _ Os Estados criarão a Justiça de Paz, remuneradãl.

composta. por cidadãos elei'tos pelo voi:o direi:o e secre'to. com
manda'to de quatro anos e competênciãl para celebrar Cãlsmneni:os,
além de atribuições conciliatórias. sem caráter jurisdicional,
e outras que vierem a ser previstas em lei :federal.

EMENDA: 2P00700-1
MARCONDES GADELHA PFL

Acresceni:e-se :ao ar"t. 119 o parágrãl:fo zg. ren\llllerando-se o
seguini:e:

Art. 119 .• """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
§ zg _ A-lei poderá criar juizados de pequeruas CãlUSãlS. em

\inico grau de jurisdição, competeni:es parãl conciliação e juJ.
gamen'to de causas civeis de pequena relevância de:Einidãl em lei
e julgamen'to de contravenções.

EMENDA: 2P01036-9
PAULO ROBERTO PHDB

Emenda supressi~

Dispositivo Emendado: Artigo 120
SuprilllQ-se do Projei:o de Constituição, o Art. 120.

EMENDA: 2P0125S-0
HANOEL CASTRO PFL

suprilllQ-se o Artigo 120.

EMENDA: 2P013QO-1
ROBERTO D ÃVILA PDT

EMENDA SUPRESSIVA
SuprilllQ-se, por inteiro, o artigo 120 do Projei:o ele Cons

tituição aprovado pela Comissão de Sisi:ematiZQÇão.

....
~

I



ASSEHBLÉIA NACIONAL CO~ITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA
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PROJETO DE CO~ITUJ:ÇÃO EHENDAS DO <:ENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHElmAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-~-1-121-00-00-* REF.: 119-00-00~

Art. 121. Ao Poder Art. 119. IDÊNTICO
Judiciário é assegurada au1nno- -------------------------------
mia administrativa e
:financeira.
-------------------------------
REF.: ~-4-1-121-01-00-* REF.: 119-01-00-*

§ 1~ Os tribunais ela- § 1~ IDÊNTICO

borarão suas propostas -------------------------------
orçamentárias, dentro dos limi-
tes estipulados conjuntamente
com os demais Poderes, na lei
de diretrizes orçamentárias.
-------------------------------
REF.: 4-4-1-121-02-00~ REF.: 119-02-00-*

§ 2~ O encaminhamento § 2l! IDÊNTICO
da proposta, ouvidos os demais -------------------------------
tribunais interessados,
compete:
-------------------------------
REF.: ~-4-1-121-02-01-* REF.: 119-02-01~ EMENDA: 2P01G07-3

I - no âmbito :federal, :r - IDÊNTICO ANNA MARIA RATTES PHDB
aos Presidentes do SUpremo Tri- ------------------------------- Dê-se ao item I do art. 121 do Projeto de Constituição "A". ~
hunal. Federal e dos Tri~unais seguinte redação:
Super~ores) com Q aprovaçao dos Ar~. 121 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
respectivos tribull.a.is; § 1~ _ .
------------------------------- § 2~ - : .....•.•....•..•....•.•.•..••.....••.•.....•.•••.•..•

I _ no âmbito :federal, aos Presidente do supremo Tribunal Fe
deral e dos Tribunais superiores.
II _ .•..........................•............•.••...••.•.•.

--------------------------------------------------------------
REF.: 4-~-1-121-02-02~ REF.: 119-02-02-*

:rI - no âmbito esta- :tI - IDÊm'ICO
dual e no do Distrito Federal e ------------------------------
Territórios, aos Presidentes
dos Tr- }lUnais de Justiça. com a
aprova~5o dos respectivos
trib' !'ais.
-------------------------------
REF.: 4-~-1-122-00-00-* REF.: 120-00-00-* EMENDA: 2POOG2G-4

Art. 122. Os pagamen- Art. 120. IDÊNTICO MENDES RIBEIRO PHDB

.....
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENfRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

tos devidos pela Fazenda Fede-·------------------------------
ral, Estadual ou Municipal, em
virtude de sentença judiciQria,
:far-se-ão exclusivamente na or-
dem cronológica de apresentação
dos precatórios e a conta dos
créditos respectivos, proibida
a designação de casos ou de
pessoas nas dotações
orçamen~ias e nos créditos
adicionais abertos par:-a este
:fim, à exceção dos casos de
crédito de natureza
alimentícia.

EHENDA ADITIVA
Hodi:Eicativa o ncaput" do Ar't. 1Z2 do Proje'to de Consti

'tuiçáo lõlprovado pela Comissão de sis'tema1::i.zaçáo, qeu pass:-a 'ter
a seguinte redlõlção:

Ar't. 122 - Os p~ntos devidos pela FlõlZenda HG!Cioanl,
Estadual ou Municipal, em vir'tude de sentença judicial, :far
se-Qo de :forma a'tualizada e na ordem d:-a apresen'taçliío dos pre
ca'tórios, respei'h1dos , no en'tanto, o privilégio das pessoas
:fisicas com mais de cinsquen'ta e cinco anos de idade, e os
créditos de natureza alimen'tn'tícia. nos quais se incluem ven
cimento, slõllários. proven'tos de apsen'tadoria e pensões.

EHENDA: 2P00717-1
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA P1'IDB

Emenda Hodi:Eicatiw
Dê-se ao ~. 122 do Projeto de Consti'tuiçliío Q seguinte

redlõlção:
Art; 1Z2 _ Os plõlg:mentos devidos pela Fazenda Federlõll, Es

'tlõldual ou Municp:-al. emvirtude de se1:naça judiciárilõl, :far-se-ão
exclusiVlõlmente na ordem cronólogica de apresen'tlõlçQo dos preca
'tórios e á conta dos crédi'tos respectivos. proibida a designa
ção de ClõlSOS ou de pessoas MS dotações orçamentárias e nos
créditos extraorçamentários abertos para este :fim, à execução
dos . ClõlSOS de crédito de na'tureza alimenticia. Os preClõl'tórios
consi~narão as impor"tQncias com correçliío monetária, a serem
pagas ;até o limi'te da do'tação orçamentária. Aqueles que esce
derem Q esse limite, Qutomaticamente passarão ao exercício se
guinte, na estrita ordem de suas apresentações.

_ SUprima-se do § 12 Q expressão :final: ''O pa:E:mento :far
se-á obrigatoriamente Qté o :final do exercício seguinte."

EMENDA: ~p013aO-S

PAULO MACARINI PHDB
Al'tera a redaçliío do ClõlPUt do artigo 12Z e do § 19
Art. 122 _ Os plõlgamentos devidos pela FlõlZenda Federal, Es

tadual ou Municipal, em vir'tude de setenc;:a judicial. :far-se
ão, devidamente atualizados, exclusivamente na ordem cronoló
giClõl de apresentação dos preClõltórios e a conta dos créditos
respectivos, proibida Q designaçQo decasos ou de pessoas nas
dotações orçamcn'tárias e nos créditos adicioMis abertos para
este :fim, ia exceçliío dos casos de crédito de na'tureza
alimentícia. •

§ 12 _ É obri~tória a inclusão, no orçamento das entida
des de direito público. de verba necessQria ao plõlgamento dos
seus débitos cons'tantes de preClõl'tórios. judiciQrios, apresen
tados até 12 de julho. O plõlgamento :far-se-á, obrigatóriamente.
até o :final do exercicio seguinte.

I-'
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ASSEliBLÉIA m.CIONl\L CONSTITU:INTE

SECRETARiA GERAL DA tlESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODEHES E DO SISTEMA DE GOVERNO

Ar't.. 122" .""."""".,,"""""""""""""",, .. ,,"""""""",,""""""""""""
§ 1!! _ É obriga'tório a inclus;io. no orçamento das entida

des de direito público. de verba necessária ao pagamento dos
seus débitos constantes de preca'tórios judiciários. ;aposenta
dos até 12 de julho. O p~ento :far-se-á obrigatoriamente até
o :final do exercicio seguinte. ;atualizados os valores ;até a
d&lta do e:fetivo p~gamento.

§'2g_ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••
§ 32 _ p;ara os e:feitos previstos no paragrá:fo 12 deste ar

tigo. atriwir-se-à às dot:açêSes orçamentárias própri&ls par1:e
proporcional resultante do excesso da larrecad&lÇáo veri:fiC&l<lo
no exercicio.

Ar~. 12Z"".",,"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
§ 1!! _ É obrigatórila &l inclus;io. no orçamento d;as entidla-

des de direito público. de verbla necessária ao pagamento dos
seus débitos constantes de precatórios judiciários. apresenta
dos até 12 de julho. O pagamento :far-se-á obrigatoriamente até
o :fiMI do exercicio seguinte. atualizados os Vlalores ;até la
d&lta do e:fetivo pagamento.

§ 22 " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ••••••••••••••
§ 3g ::: Plara os e:feitos previstos no par€lgr~o 12 deste lar-

tigo, atribuir-se-á às dotac;:ões orçamentãr:ia própri&lS plarte
proporcional resultante do exesso da larreC&l<l&lÇáo veri:ficada no
exercício.

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-1-1ZZ-01-00~

§ 12 É obrigatória a
inclus5o. no orçamento das en
tidade:- de direito público. de
verba necessária ao pagamento
dos __cus débitos constantes de
precatórios judiciários, apre
sentados até 12 de julho, data
em que terão atualizados os
seus valores. O pagamento :far
se-á obrigatoriamente até o :fi
nal do exercicio seguinte.

REF.: 4-4-1-1ZZ-0Z-00-*
§ Z2 As dotações

orçamentárias e os créditos a
bertos serão consignados QO Po
der Judiciário, recolhendo-se
as importâncias respectivas à
repartição competente. caberá
ao presidente do Tribunal que
pro~erir a decisão exeqüend&l
determinar o pagamento, segundo
as possibilidades do depósito,
e autorizar. a requerimento do
credor e exclusivamente para o

EMEtmAS DO CENTRÃO

REF.: 120-01-00-*
§ 12 IDÊNTICO

REF.: 120-02-00~

§ as IDÊNTICO

EMEtmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP00010-1
CARLOS ALBERTO

EMENDA: 2P01115-2
GUILHERME PALMEIRA

Entend&l ao ;art. 122

PTB

PFL
.....
~
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ASSEHlILÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

caso de preterimento do seu di
reito de precedência, o
seqüestro da quantia necessária
à satisfação do débito.

REF.: 4-4-1-122-03-00-*

REF.: 4-4-1-123-00-00-*
Art. 123. Os serviços

notariais e registrQis s50 e
xercidos em carQter privado,
por delegação do Poder Público.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 121-00-00-*
Art. 121. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01261-2
VIRGÍLIO GALASSI PDS

ACRESCENTE-SE AO ART. 122 :
Parágrafo 3 _ ser50 incluídos na lei orçamentária os valo

res dos precatórios, em moeda corrente e em unidooes indexado
ras, para atualização ;até ;a d;ata do pagamento, :ficando o Poder
Executivo obrigooo Q consignar ao trib~nal competente as quan
tias necessárias;ao integral cUlllprimento dQS requisições, in
clusive atr;avés de eventuais opcr;;ções de créditos
adicionais."

EMENDA: ZP00195-S
JESUALDO CAVALCANTI PFL

Emenda SUbstitutiva
SUbstitua-se ;a red:ação do art. 123 e seus parágra:fos pela

seguinte:
Art. 123 _ As erventi;as de :foro judicial e extrajudicial

s50 providQS na :fOJ:'ltla dQ legislação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Territórios, observado o critério de nomeac;50
exclusivamente mediante concurso público de provas e titulos.

EMENDA: ZPOOaZ3-Z
AÉCIO DE BORBA PDS
Art. 123 _ Os servios notariais e de registro s50 exercidos em
t:arQter privado, por delegação do Poder público.
§ 12 _ Lei complClllCnt'ar regulará civil as atividades.
disciplinar~ a responsabilidade civil e criminal dos notários,
registradores e seus prepostos. e disporQ sobre a :fiscalização
de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ ~ _ I ingresso nos serviços notariais e de registros
dependerá, obrigatoriamente de concurso público de provas e
títulos, sendo obrigatória, em caso de vacância, Q investidurQ
dos novos titulares em UlII prazo de até seis meses que
compreenderá a aberturQ e Q conclusão de concurso de provimen
to ou remoção.
§ 32 _ Lei :federal estabelecer:á noJ:'ltlaS gerQis parQ :fixação dos
emolumentos relativos aos atos prQ"ticados pelos serviços not;a
riais e de registro.

EMENDA: 2P00937-9

.....
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUIKI'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PHDB
d:i\ orgraniz:ação dos Poderes e do Sistell\a de

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-~-1-1Z3-00-00-* <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

HARLAN GADELHA
Ti"tulo - IV-

Governo.
capi"tulo - IV - do Poder Judiciário.
scção _ I - Disposições Gerais.
Propõe-se tl modi:fi~ n:a redação do Ar'ti:fo 123. §§ 12.

2!! e 32
Art. 123. Os serviços notraritlis e registrais são exercidos

elI\ caráter privado. por delegação do Poder Público.
§ 111 Lei complell\cntrar regulará as atividades. disciplinará

tl responsabilidade civil e criminal dos notários. registr:i\do
res e seru prepostos. e de:finirá a :fiscalização de seus atos
pelo Poder Judiciário.

§ 22 O ingresso na atividade notraritll e registral
dependerá. obrigatiriamente. de concurso público de provas e
ti"tulos. não se pcrndtindo que qualquer serventia :fique vagra.
Sell\ aber"turtl de concurso público de provilnento ou relllOÇão. por
lI\:i\is de seis meses. .

§ 211 Lei :feder:i\l estabelecerá normas gertlis partl :fix:ação
de elI\olWltentos relativos tIOS atos praticados pelos servidores
notariais e registrais.

Hodi:fique-se para:
Art. 123. Os serviços notarias e registrtlis do :foro extra

judicial, belI\ COll\O as serventitls do :for judicial. serão exer
cidos pelo Poder Judiciário. respeitados os direitos dos seus
atuais titul:ilres:

§ 12 Lei complementar regulará a o:fici:i\lização. de:finirá
as atividades •• disciplinará a responsabilidade civil e cri
minal dos serventuários da justiça do :foro judicial e do :foro
extrajudicial. por erros ou excessos cometidos.

§ "o. O ingresso na carreirtl de serven"tuários de justiça
:frar-se-á mediante concurso público de peevas e titulos. e tIOS
titulares dos O:ficios de JUstiça a obrigatoriedade de diplom:a
de bacharel elI\ Direito.

§ 32 Passam tl constituir renda do Poder Judiciário as cus
tras e elI\Olumentos relativos tIOS lóItoS prlóltiClóldos pelos
serven"tuários de justiça. devidaemente recolhidos tIOS co:fres
públicos lóItr:avpes de gui:a especi:fica emitid:a pelo Poder
Judiciário e pagas em btlnco o:ficial.

suprim:a-se:
Art. 11. Parágra:fo único. do Ato daiS Disposições Constitu

cionais Gertlis e Transitórias. por entrerell\ elI\ con:flito com os
dispositivos ora propostos. .

EMENDA: ZP01213-2
IRMA PASSONI PT
Dê-se novtl red:ação tIO rartigo 123 do Projeto de Constituição da

.....
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SECRETARIA ÇERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-4-1-123-00-00~ <COnt.>

EMENDAS DO CEmRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

comissão de Sistematização e respectivos par:ágra:fos:
"Art. 123 - Os serviços notoriais e regis1:rais são de compe
tência do Poder Público, que os pode exercer diretamente ou
por delegação.
§ 12 - Lei complementar regular:á as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, regis1:radores
e seus prepostos, e de:finirlá a :fiscalização de seus atos pelo
Poder Judiciário.
§ 22 - O ingresso na atividade notarial e regis1:rQI dependerá,
obrigatoriamente, de concurso público de provas e titulos, :não
se permitindo que qualquer serventia :fique vaga, sem abertura
de concurso de provimento ou remoção, por mais de seis meses.
§ 32 - Lei :fedcrQI estabelecerá normas gerais pa:ra :fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços nota
riais e registrais".

EMENDA: 2P01230-2
VLADIMIR PALMEIRA PT I

Dê-se nova redação ao art. 123 do Projeto de constittUçOO
da comissão de sistematização, suprimindo-se os respectivos
parágra:fos:

"Art. 123. Os serviços notariais e regis1:rais serão exer
cidos diretamente pelo Poder Público, con:forme Q lei."

EMENDA: 2P01329-5
JOSÉ PAln..O BISOL PHDB

EMENDA SUPRESSIVA
Suprima-se o Artigo 123 e seus parágra:fos.

EMENDA: 2P01630-a
VIVALDO BARBOSA PDT

EMENDA MODIFICATIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: a:rtigo 123.
Dê-se a seguinte redação ao a:rtigo 123:
"Art. 123 _ As serventias judiciais e extrajudiciais soo

o:ficiais, remunerados os seus titulares e servidores exclusi
vamente pelos co:fre públicos, dispondo as leis de organização
judiciária sobre as respectivas ca:rreiras e dependendo o pro
vimento inicial de aprovação em concurso de provas e titulos".

I-'
{.J>
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REF.: ~-4-1-1Z3-01-00~ REF.: 121-01-00-*
§ 12 Lei complementar § 12 Lei complementar:

regulará as atividades, regulará as :atividades,
disciplinará a resPonsabilidade disciplinará a responsabilidade
civil e criminal dos notários, civil e criminal dos notários,
regis"tradores e seus prepostos, dos o:ficiais de regis"tro e seus
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PRO.lETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

e definirá a
seus atos
Judiciário.

:fiscalização deIprepostos. e de:finirá a :fisca-
pelo Poder lizaçáo de seus atos pelo Poder

JUdiciário.

PTB
12'1 do Projeto de Constituição que 4

REF.: 4-'1-1-123-02-00-* IREF.: 121-02-00-*
§ ~ O ingresso na a- § 22 IDÊNTICO

tividade notarial e registral ------------------------------
dependerá. obrigatoriamente. de
concurso público de provas e
titulos. não se permitindo que
qualquer serventia :fique vaga.
sem abertura de concurso de
provimento ou remoção. por mais
de seis meses.

REF.: 4-4-1-123-03-00-;l;
§ 32 Lei ~deral

estabelecerá normas gerais para
:fixação de emolumentos relati
vos aos atos praticados pelos
serviços notariais e
registrais.

REF.: 4-'1-1-12'1-00-00-* REF.: 122-00-00-*
Art. 124. A lei criará Art. 122. Lei :federal

juizados de instrução criminal. estabelecerá normas gerais para
:fixando-lhes atribuições e :fixação de emolumentos relati-
competências. vos ~s atos p:a!icados pe~os

------------------------------- Serv1çoS notar1a1S e de reg1s-
tro mencionados no artigo
anterior.

EMENDA: 2POOOOS-3
FARABULINI JÚNIOR

suprimir o artigo
assim redigido:

Art. 12'1. A Lei criará juizados de instrução criminal.
:fixando-lhes atribuições e competências.

EMENDA: 2P00079-7
UBIRATAN SPINELLI PDS

suprima-se o Art. 12'1 do Projeto de Constituição.

EMENDA: 2P01132-2
ANTÔNIO DE JESUS PHDB

EMENDA ADITIVA
Dê-se a seguin~ redação ao Artigo 124 do projeto de

Constituição:
"Art. 125 - Ficam sintituidos Juizados de Ins1:nlç:ão crimi

nal. :fixando-lhes a lei a competência."
§ 12 - a autorização judiciaria requisatará à Policia di-

ligências necessáias à instrução criminal. :
§ ~ - As infrações penais de autoria desconhecida serão in-

I-'
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SECRETlrnIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-1-124-00-00~ <COnt.>

REF.: 4-4-1-999-00-00~

EliENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

vestig;;was de plano ~ polich, in:fort1lQ(Ja a autorida
judiciM:iel competente".

EMENDA: 2P004SS-5
RAUL FERRAZ PtmB

Acrescente onde couber na Seção I do capitulo IV. do Titu
lo IV <A> o seguinte artigo:

"Art. _ Os Serventuários da Justiça serão organizados elI.

carreira, assegurando-lhe a lei, remunerQ.Ç50 i~l em todo o
Território NQcional.

to-'
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-4-Z-000-00-00~

SEÇÃO :-r
DO S~tREMO TRIBUNAL FEDERAL

REF.: 4-4-Z-125-00-00-*
Art. 125. O SUpremo

Tribunal Federal compõe-se de
onze ministros, escolhidos den
tre cidadãos com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e
cinco anos de idade, de notável
saber juridico e reputação
ilibada.

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 1Z3-00-00~

Art. 123. IDÊm'ICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01916-1
ULDURl:CO Pl:NTO PHDB

Substitua-se o artigo 125, alterando-se simultaneamente o
seguinte, pelo que segue:

O Tribunal Constitucional, com sede na capital da União e
Jurisdição em todo o território nacional, é composta por de
zesseis Ministros nomeados pelo Presidente da Rep'Ública, sendo
dois designados pelo Senado Federal, dois pela câmara dos De
putados, quatro pelo Conselho Nacional de Magistratura, dois
pela Ordem dos Advogados do Brasil, dois pelo Ministério P\i
blico da União e quatro de livre nomeação do Che:Ee do Poder
Executivo.

parágra:Eo único Os Ministros designados pelo Conselho
Nacional de Magistra1:Üra serão obrigatoriamente escolhidos
dentre juizes dos restantes tribunais e os demais dentre pro
:fessores de Direito, advogados de reconhecida competência,
comprovada prática democrática ê em de:fesa dos Direitos Hunla
nos, que contém mais de quinze anos de exercicio pro:fissional.

Os membros do Tribunal Constitucional serão designados por
um período de oito anos, desde que o pleno exercicio desse
mandato não ultrapasse a idade-limite de setenta anes , vedada
a recondução.

Ar1:. 126 _ Não poderá ser escolhido Ministro do Tribunal
Constitucional que esteja no exercicio de mandato executivo ou
legislativo, de cargo de Ministro ou Secretário de Estado, ou
tenha. exercido qualquer dessas :func;:óes até quatro anos antes
da escolha, sendo que lei complementar es1:abelecerá outros ca
sos de incompatibilidade.

§ 19 O Presidente do Tribunal Constitucional é eleito
dentre seus-membros, para mandato de dois anos, vedada Q

recondução.
§ zg _ Compete ao Tribunal Constitucional:
I _ por solicitação do Presidente da Rep'Ública:
a) examinar previamente a constitucionalidade de qualquer

norma const::mte de tratados, acordos e atos internacionais ~

b) autorizar a decretação do estado de sitio ou de estado
de emergência;

II _ declarar, mediante provocação de parte:
a) a inconstitucionalidade, em tese, de lei ou norma com

:força de lei;

'a.
I-"



JlSSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODEHES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-2-125-00-00-* <COnt.>

REF.: 4-4-2-125-0Z-00~

EHENDJIS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

b> O não CUlIIPri1llento da COnstituição por omissão das medi
das legislativas ou executivas necessárias para tornar exequi
veis e e:fetivas as normas consti'tuc:ionais. assinalando ao ór
gão do Poder Público competente prazo para a adoção dessas
providências. sob pena de responsabilidade e suprimento pelo
Tribunal constitucional.

III _ processar e julgar originariamente:
a> as controvérsias relativas li legitimidade consti'tuc:io

nal das leis e atos com :fo1:'9õ' de lei. emanadas da União e dos
Estados;

b> os con:flitos de atribuições entre os poderes da união,
ou lõlqueles entre lõl União e os Estados, ou entre estes e os M\l
nicipios;

c> as acusações :Eeitas contra o Presidente da Rep\iblica e
os Ministros de Estado;

d> as demais matérias que lhe atribua a lei complelllentar;
IV _ JUlgar em grau de recurso as decisões dos Tribunais

que:
a> recusem Q aplicaçSo de qualquer norma. com :Eundamento

na sua inconstitucionalidade;
b> apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido

suscitada durante o processo.
§ 3g _ O procedil1lento de laCUsação contra o Presidente dQ

Rep\iblica ou Ministro de Estado, com o objetivo de alcançar a
declaração de sua destituição do car:gb, por violação in'terna
cional da constituição. será o:Eerecida pelo Presidente do Se
nado Federal e deverá ser procedido de moção subscrita pela
quar'ta parte e aprovadãl por l\\ãIis dois 'terços dos membros de
Cãlda casa do COngresso Nãlcional.

§ lIg Os recursos para o Tribunal COnstitucional são res
tritos à ~stão da inconsti'tuc:ionalidãlde.

§!5~ Quando a corte declara a ilegitimidade constitucio
nal de umi norma legal ou de um ato com :E01:'9õ' de lei. a norma
deixa de 'ter e:ficácia a partir do dia imediato li publicação da
sentenÇa.

§ 6g Não tem e:Eeito retroativo a sentença do Tribunal
que declara-a inconstitucionalidade de uma norma, no todo ou
em par'te.

§ ']g _ No exercicio de suas lõltribuições. o Tribunal COns
titucionãll poderá dividir-se em câmaras.

A renovação dos membros do Tribunal COnsti1:ucional :Ear-se
á. por quar'tãls partes, a cada dois anos.

EHENDA: 21'01233-7
PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO PT

Acrescen'tc-se o seguinte parágra:Eo ao ar't. 125, que passa

....
Rj

I
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SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-2-125-0Z-00-* (Cont.>

REF.: 4-4-2-125-99-00~

Parágrafo único. Os
ministros do SUpremo Tribunal
Federal sert;io nomeados pelo
presidente da República. depois
de aprovada a escolha pelo Se
nado Federal.

REF.: 4-4-2-12&-00-00~

Art. 1Z&. Compete ;ao

SUpremo Tribunal Federal, pre
cipuamente, a guarda da Consti
tuição. cabendo-lhe:

REF.: 4-4-2-12&-00-01-*
I - processar e jul

gar. originariamente:

EMENDAS DO CEm'RÃO

REF.: 123-99-00~

Parágrafo único. Os minis
tros do SUpremo Tribunal Fede
ral serão nomeados pelo Presi
dente da RepúbliCQ. depois de
aprovada a escolha pela maioria
absoluta do Senado Federal.

REF.: 1'24-00-00~

Art. 124. IDÊNTICO

REF.: 124-00-01-~

I - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

a se constituir no plarQgrafo segundo. passando o ;atual
par:ilgra:fo único a ser o parQgra:fo primeiro:

"Al:'"t'" 125 • " ..

§ zj;! _ É de doze anos o mandato de ministro; o preenchi-
mento de cada vaga observará o critério do seu preenchimento
inicial."

EMENDA: 2P01953-&
NELSON JOBIM PMDB

Emenda substitutiva
Substitua...se Q redação do Parágra:fo único do QX"'t. 125,

pelo seguinte:
"Parágra:fo único. Após ;a audiênciQ pública e aproVQÇão

pelo Senado. por voto de dois terços de seus membros, os mi
nistros serão nomeados pelo Presidente da República. sendo:

I _ quatro. indicados pelo Presidente da RepúbliCQ;
II _ quatro, indicados pela câmara dos Deputados, pelo

voto secreto da maioria absoluta dos seus membros;
III _ três, indicados pelo SUpremo Tribunal Federal, den

tre magistrados de carreira."

EMENDA: 2POO&4?-?
OSCAR CORRÊA PFL

Emenda SUpressiva/Aditiva
Dispositivos Emendados: Art. 129, I, g e QX"'t. 126, I.
suprima-se a alinea g do art. 129, I.
Acrescente-se ;ao art. 1Z6, I, onde couber, Q seguinte

alinea:
Art. 126. Compete ao SUpremo Tribunal FederQ}, precipua

mente, a guarda da Constituição. cabendo-lhe:
I _ processar e julgar, originariamente: as causas sujei

tas à sua jurisdição processadas perante quaisquer juizes e
tribunais, cuja aprovação de:ferir, a pedido do Procurador
Geral da República, quando ocorrer imediato perigo de grave
lesão à ordem. à saúde. à segurança ou às :finanças públicas.
para que sejam suspensos os e:feitos da decisão pro:ferida e
para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;

.....e
I
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍ~O IV - DA ORCAN!%AÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.~ 4-4-Z-1Z6-00-01-a IREF.: 1Z4-00-01-a
a) a ;lção direta de a) IDÊNTICO

inconstitucionalidade de lei ou ------------------------------
ato normativo :federal ou esta-
dual;

REF.: q-q-Z-1Z6-00-01-b REF.: 1ZQ-OO-01-b
b) nas infrações pe- b) nas infrações pena:í.S co-

nais comuns. o presidente da muns. o Presidente dia Repúbli
República. o Prill\eiro-Ministro ea , o Prillleiro-Ministro e os
e os Ministros de Estado. os Ministros de Estado. os lI\elI\bros
melt\bros do Congresso Nacional. do Congresso Nacional. seus
seus próprios Ministros. o próprios Ministros e o
Procurador-Ceral da República e Procurador-Geral da República r

os membros do Conselho Nacional -------------------------------
de .JUstiça;

I.....
~

I
REF.: 4-4-Z-1Z6-00-01-e

c) nas infrações pe
nais comuns e de responsabili
dade. os membros dos Tribunais
SUperiores. os do Tribunal de
Contas da UniQo e os che:fes de
missão diplomática de caráter
perm.anente;

REF.: 1Z4-00-01-e
c) IDÊm'ICO

REF.: 4-4-Z-1Z6-00-01-d IREF.: ~Z4-00-01-d
d) o "habeas corpus". d) IDÊNTICO

sendo paciente qualquer das -------------------------------
pessoas re:feridas nas alineas
Qnteriores r o m:;andado de segu
rQnça. o "habe:;as data" e o man
dQdo de injunçOO contra atos do
Presidente da República. do
Primeiro-Ministro. das Mesas da
câmara dos Deputados e do Sena
do Federal. do Tribunal de Con
tas da união. do Procurador
Ceral da República. do SUperior
Tribunal de Justiça e do pró
prio Supremo Tribunal Federalr

EHENDA: %P01043-1
KOYU IHA PHDB
SUprime. na aline "d" do inciso I do ar1:. 126. la expressão "do
SUperior Tribunal de Jus'tiça".
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ASSEMBLÉIA NACIOrnu. CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO' IV - DA ORGANIZAçiO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EJ;mNDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDVAIS

REF.: ~-~-Z-1Z6-00-01-e IREF.: 12~-OO-01-e

e) o litigio entre Es- e) IDÊNTICO
tado estrangeiro ou organismo --------------------------~----
internacional e a união. o Es-
tado. o Distrito Federal ou o
Território;

REF.: 11-~-Z-1Z6-00-01-:f REF.: 1Z~-OO-01-:f

:f) as causas e os con- :f) os con:flitos de ~"b::il'\li-

:flitos entre a Vnião e os Esta- çães entre autoridades adminis
dos, a União e o Distrito Fede- trativas e judiciárias da Un~

ral, ou entre uns e outros. in- ião, ou entre autoridades
clusive as respectivas entida- judiciárias de um Estado e 93

des da administração indireta; administrativas de ou'h:o. ou d~

------------------------------- Distrito Federal e Territórios
ou entre as destes e da Uni2Q~

REF.: ~-q-2-1Z6-00-01-g

g> a extradição requi
sitada por Estado estrangeiro;

REF.: 1Z4-00-01-g
g) IDÊNTICO

~
I

"EMENDA: 2P01447-0
CHAGAS NETO PMDB
Emenda ao Projeto de eonstituiç$ío

Suprima-se a parte :final "e ainda quando houver perigo de
se consumar a violência, antes que outro juiz ou tribunal pos
sa conhecer do pedido". da alinea "i" do inciso I do art. 126.

REF.: ~-4-Z-1Z6-00-01-h IREF.: 1Z4-00-01-h
h) a homologaç$ío das h) IDÊNTICO

sentenças estrangeiras e a con-
cessão do "exequatur" às cartas
rogatórias, que podem ser eon-
:feridas ao seu Presidente, pelo
regimento interno;

___o a e-, I I
REF.: ~-4-Z-1Z6-00-01-i REF.: 1Z4-00-01-i

i) os "h:ilieas corpus", i) os "habeas cor!='lJS" o

quando o coator ou o paciente quando o coator ou o paciente
:for tribunal. autoridade ou :for tribunal, autorid~d~ ou
:funcionário cujos atos estejam :funcionário cujos atos esteja",
sujeitos diretamente à jurisdi- sujeitos diretamente à jurisdi
ção do Supremo Tribunal Fede- ção do SUpremo Tribunal Fede
rClI, ou se trClte de crime su- rClI. ou se trate de crime su-
jei'to à mesma jurisdição em \IlllQ jeito à mesma jurisdição em 'L=
únicia instância; e ainda quando única instância;
houver perigo de se consumar a --------------------------=-===
violência, antes que outro juiz
ou tribunal possa conhecer do
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

pedido;

EMENDAS DO CENTRÃO EHDmAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-Z-126-00-01-j \REF.: 1Z4-00-01-j
j) a representação do j) IDÊNTIco

Procurador-Geral da República, -------------------------------
nos casos de:finidos em lei com-
plementar, para interpretação
de lei ou ato normativo :fede
ral;

EMENDA: 2P01007-5
PAULO PIMENTEL PFL

EMENDA SUPRESSIVA / ADITIVA
suprima-se a alinea J do inciso I do art. 126, do Projeto

de Constituição (A>. acrescentado-lhe no art. 129, inciso I, Q

seguinte a.linea:
"Art.. 126 " '" ..
I ..
J :::: suprimir".
"Ar't.. 129 ..
I _ processar e julgar, originariQll\ente:

i) _ a representação do Procurador-Geral da República, nos
casos de:finidos em lei complementar, para interpretação de lei

;~;~~~;;;:~::~::~~::------------------------------------I~
MESSIAS GOlS PFL

Emenda ao Projeto de constituição
suprima-se a alinea "j' do inciso I do art. 126, do Proje

to de COnstituição (A), acrescentando ao ar't. 129, inciso I, Q

seguinte alínea "i:'
tlh"t.. 126 _ li li " ..

I ..
j :::: SUprimir
Art" 129 _ li __ " 'li " ..

I _ processar e julgar, originariamente:
,. li '" ..

i a representação do Procurador Geral da. Repúbli~, nos
casos ddinidos em lei complementar, para interpretação de lei
ou ato normativo :federal.'

EMENDA: ZP01440-0
CHAGAS NETO PHDB
Emenda ao Projeto de constituição

Inclua-se, em sequência à a.'tua.l Qlínea "j" do inciso I do
art. 126. a. seguinte:

" ••• > As causas processada.s perante quaisquer juízos ou
1:ribuna.is, cuja avoe:ação de:ferir, a pedido do Procurador Gera.l
da República., quando ocorrer imedia.to perigo de gra.ve lesão à
ordem, à saúde, à segura.1\Ça ou às :finanças públicas, parQ que
se suspendam os e:feitos da. decisão pro:ferida e paria que o co
nhecimento integral da lide lhes seja. devolvido".

Suprimir, em conscquência, a. alinea. "g" do inciso I do
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJ'ET·.· DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-~-Z-1Z6-00-01-j (COnt.>

REF.: ~-~-2-1ZG-OO-01-1

1> a revisão crilllinal
e a :lção :rescisória de seus
julgados;

REF.: ~-~-Z-1Z6-00-01-m

11I) a :recl~o para a
pzeseevação de sua compe'têncda
e gar:mtia da autoridade de
suas decisões;

EMENDAS DO eENl'RÃO

REF.: 1Z~-OO-01-1

1> IDÊNTICO

REF.: 1Z~-OO-01-m

11I) IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

art. 129.

EMENDA: 2P0150~-2

MÁRIO LIMA PKDB
EMENDA MODIFICATIVA
SUprima-se a :llinea J do inciso I do art. 126. do Projeto

de constituição (A>. :acrescentando-lhe ao art. 129. inciso I.
seguinte alinea "I":

"Art.. 126 - to .

I - ..

J - suprimir'''.
"Ar"'t.. 129 - '" ..

I - processar e julgar. originariamente:

i> - a :representação do Proc:urQ(1or-Geral da República. nos
casos de:Einidos ClI\ lei colllplementar. para interp:retQÇão de lei
ou ato normativo :federal".

EMENDA: 2POZ028-3
NALMOR DE LUCA PKDB

suprima-se a alinea "i" do inciso I do art. 126. do Proje
to de COnstituição (A>. acrescentando-lhe ao art. 129. inciso
I. a seguinte alinea "i":

"Art.. 126 _ ..
I _ ..
j> _ (suprilllir>
"Ari: .. 129 " ..
I _ processar e julgar. originarialllente:

i> a representação do Proc:urQ(1or-Geral da República. nos
casos de:Einidos eIII lei colllplelllentar. para interpretação de lei
ou ato normativo :federal".

~

~

I
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I

fROJETO DE COHSTITUIÇKo EHENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

i

REF.: 4-4-Z-126-00-01-n REF.: 1Z4-00-01-n
n> a execução de sen- n> a execução de sen1:e~

te~ MS causas de sua compe- nas causas de sua competência
tência originária, :facuJ.tada a originária. :facultada a delega-
delegação de atribuições para a ção de atribuições para a
prática de atos processuais: prática de atos p.roc:essuais J

------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-4-Z-126-00-01-o REF.: 124-00-01-0

o> a ãlÇão em que todos o> IDÊNTICO
os membros da magistratura se- -------------------------------
jam dücta ou--in<1:l.'-retQltlCnte in-
teressados, e ôlQUela em que
l\\Qis da metade dos membros do
"tribunal de origem estejam im-
pedidos ou sejam direta ou in-
diretamente interessados;
-------------------------------,

I REF.: 4-4-Z-126-00-01-p REF.: 124:00-01-p
I p> os con:EJ.itos de ju- p> IDENTICO
i risdição entre o SUperior Tri- -------------------------------
I bunal de Justiça e quaisquer
, "tribunais, entre Tribunais Su-

periores. ou entre estes e
qualquer outro tribunal;
-------------------------------
REF.: 4-4-Z-126-00-0Z~ REF.: 124-00-02-*

II - julgar, em recur- IJ: - IDÊm'ICO
so ord-:nário: --------------------------------------------------------------
REF7i' 4-4-Z-126-00-02-a REF.: 124-00-02-a

a> o "habeas corpus". a> IDÊNTICO
o mandado de segurança,

o -------------------------------"habeas data" e o mandado de
injunção decididos em única
instância pelos TribuMis SUpe-
riores, se denegatória a deci-
são:
-------------------------------

, REF.: 4-4-Z-126-00-0Z-b REF.: 124-00-02-b
b> o crime politico; b> IDÊNTICO

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

....
0\

.00

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHEHDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-~-Z-1Z6-00-03~ IREF.: 1Z~-00-03~.. -
recurso ~;~rJ~~.m::1~~----:::-=-:~~:~- _
sas decididas em única ou últi
ma instância. quando a decisão
recorrida:
---j---------------------------
REFf: 4-4-Z-126-00-03-a IREF.: 124-00-03-a

, a) contrariar disposi- a) IDÊNTICO
ti~ desta Constituição; -------------------------------
---~---------------------------

REFr : 4-4-2-126-00-03-b IREF.: 124-00-03-b
b) declarar a incons- b> IDÊNTICO

titucionalidade de tratado ou ------------------------------
lei :federal;

~~].: ~-~-~-'~b-UU-U~_c IREF.: 124-99-00~

I c) julgar válida lei parágra:fo único. IDÊNTICO
ou ,ato do governo local contes- -------------------------------
tado em :face desta
co~stituição•
--,----------------------------

I

R~.: 4-4-Z-127-00-00-* IREF.: 125-00-00-*
I Art. 1Z7. São par~s Art. 125. IDÊNTICO

legitimas para propor ação de ------------------------------
inconstitucionalidade:

REF.: 4-4-2-127-00-01~ IREF.: 125-00-01~

Re~ública~ - o Presidente da :_=_:~~:~~ _
REF.: ~-4-Z-1Z7-00-0Z-* IREF.: 125-00-0Z~. . -Ministro;II - o Pr1me1rO- ::_:_:~~:~~ _

R~.: 4-4-2-127-00-03~ IREF.: 125-00:03-*
Federal; III - a Mesa do Senado :::_=_:~~:~~ _

EMENDA: ZP00439-3
PAULO mNCARONE PHDB
SUBSTITUA-SE O ART. 127 PELO SEGUINTE:

Art. 127 _ Qualquer pessoa natural ou jurídica é p~ le
gitima parõl prpor~ de insconstituc:ionalidade.
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-------------------------------
REF.: 4-4-2-127-00-04-* REF.: 125-00-04~

IV - a Mesa da câmara IV - IDDrrICO
dos Deputados; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-2-127-00-05-* NEF.: 125-00-05~

V - a Mesa de Assem- V - IDÊNTICO
bléia Legislativa; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-2-127-00-06~ REF.: 125-00-06-*

VI - o Governador de VI - IDDrrICO
Estado; -------------------------------
-------------------------------
REF',: 4-4-2-127-00-07-* NEF.: 125-00-07~

VII - o conselho Fede- VII - IDÊNTICO
ral da Ordem dos Advog:ados do -------------------------------
Brasil;
-------------------------------
REF.: 4-4-2-127-00-08-* NEF.: 125-00-08-*

VIII - partido po1iti- VIII - IDDrrICO
co ~II\ representação no COn- -------------------------------
gre so Nacional;

---~---------------------------I

R~.: 4-4-2-127-00-09~ REF.: 125-00-09~,
IX - o Procurador- IX - o Procurador-Geral da

~al da República e o República;
Procurador-Geral da Justiça nos -------------------------------
Estados e no Distrito Federal;
-------------------------------

!

REf.: 4-4-2-127-00-10-* REF.: 125-00-10-*
X - con:federação X - as con:federações sindi-

sindical. cais e as entidades de classe
------------------------------- de âJnbito nacional.,, -------------------------------

I ,

NEF.: 4-4-2-127-01-00-* REF.: 125-01-00-*
§ 1ll O Procurador- § 1ll IDDrrICO

~al da República deverá ser -------------------------------
p.l!'eviamente ouvido 1\;IS ações de
i~nstitucionalidadee elIl '00-

!::io
I
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PROJETO DE CONSTITUJ:ÇÃO

dos os processos de competência
do SUpremo Tribuna~ Federal.

REF.: ~-~-2-127-02-00~

§ Zg Declarada Q in
constitucionalidade por omissão
de medida para tornar efetiva
norma constitucional. será dada
ciêneia ao Poder competente
para a adoção das providências
necessárias e. em se tratando
de órgão administrativo. para
fazê-lo em trinta dias.

REF.: 4-4-2-127-03-00-*
§ 3g Quando o Supremo

Tribunal Federal declarar a in
constitucionalidade. em tese.
de norma legal ou ato normati
vo. comunicará o teor desta ao
Senado Federal para cumprimento
do disposto no artigo 65. X.

REF.: 4-~-2-999-99-00-*

EHENDAS DO CENTHÃO

REF.: 125-02-00~

§ zg IDÊNTICO

REF.: 125-03-00~

§ 3g IDÊNTICO

EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: ZP01a~7-5

ROBERTO BRANT PHDB
EMENDA SUBSTITUTIVA
Dê-se a seguinte redação aos §§ zg e 3g do art. 127:

"Art. 127 " " " .
§ Zg _ Declarada a inconstitucionalidade por omissão de

::1to legislat:i.va necessário li eficácia de norma consti"tucional.
o SUpremo Tribunal Federal assinará prazo aos órgãos competen
tes para o seu suprimento."

§ 3g _ Decorrido o prazo. sem que seja suprida Q omissão.
o Presidente do SUpremo Tribunal Federal determinará ao Legis
lativo que aprove proposição a respeito. em noventa dias. Ul
trapassado este prazo. nenhUltl:1 outra matéria poderá ser vota
da. antes que se ultime a aprovação do ato legislativo
omitido."

EMENDA: 2P00393-1
MAURÍCIO CORRÊA PDT
Emenda Modificativa

Dê-se ao § 3g do ar1:. 127 do projeto de Constituição. Q

seguinte redação:
"Ar't.. 127 " ..

§ 3g _ Quando o SUpremo Tribunal Federal declarar a in
constitucionalidade. em tese. de norma legal ou a1:o normativo.
de1:erminará se eles perderão a eficácia desde a sua en1:rada em
vigor. ou a partir da publicação da decisão decJ.arat6ria."

EMENDA: 2P01009-0
AFONSO ARINOS PFL

Emenda Aditiva
Disposi1:ivo Emendado: Ti1:ulo IV. capi1:ulo IV. Seção 11.
Inclua-se. onde couber. o parágrafo seguin1:e:
§ Quando o supremo Tribunal Federal declarar a inconsti

tucionãlidade. em 1:ese. de norma legal ou ato normativo.
de1:erminará se eles perderão a eficácia desde a sua entrada em
vigor. ou a partir da publicação da decisão declara1:ória.

H
-....J
H



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E 00 SISTEMA DE GOVEmIO
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PROJETO DE CONSUTUIÇÃO

REF.: Q-Q-3-000-00-00-*
SEÇÃO 111
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENDAS DO cnrrRÃO EMENDAS COLE'rJ:VAS EMENDAS INDIv:tDUAIS

REF.: Q-4-3-1Ze-00-oo-* IREF.: 126-00-00-*
Art. 128. O SUperior Art. 126. IDÊNTIco

Tribun.-':ll de JUstiça compõe-se ------------------------~~-=-~--
de. no minill1O. trint1;l e 'três
Ministros.

EMENDA: 2P012S9-1
FERNANDO CUNHA PHDB

Substitua-se o caput do art. 128 do Projeto da comissão de
sistematizQÇão:

Art. 1Z8 _ O superior Tribunal de JustiÇQ compõe-se de no
minilllO trinta e seis Ministros."

REF.: 4-4-3-128-99-00-*
Parágra:fo único. Os

Ministros do Superior Tribunal
de JUstiça serão nomeados pelo
Presidente da República. dentre
brasileiros com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e
cinco anos. de notável saber
jurídico e reputação ilibada.
depois de aprovada a escolha
pelo Senado Federal. sendo:

REF.: 126-99-00-*
Par!lgra:fo único. IDÊNTICO

EMENDA: 2P018Se-1
FLÁVIO ROCHA PL

O Art. 128 d1;l seção III. do Q;lpitulo IV _ Do Poder
JUdiciário _ em seu ParágrlÚo único, passa a ter Q seguinte
redação, e por consequêneâa, em razão d1;l correlação de maté
rias. :ficam também Il1Odi:ficados. na :forma 1;l seguir, o "Q;lpu1:"
do Art. 131. da Seção. IV, e o § 12 do Art. 135, da SeçQa V,
ambos do mesmo capítulo IV:

Ar't.. 128 •••••• ti " ..

parágrlÚo único _ "Os Ministros do superior Tribunal de
JUstiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, não aplicável este últill10 limite a juiz de carrei
ra. de notável saber jurídico e reputação ilibada. depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:"
SEÇÃO IV

Art. 131 _ "Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de,
no mínimo. sete juízes, recrutados. quando possível. na res
pectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre
brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco a
nos, não blplicável este últilllO limite a juiz de carreira,
sendo:"
SEÇÃO V

Art. 135 ..
§ 1~ _ "O Tribunal superior do Trabalho compor-se-A de

vinte e sete Ministros. escolhidos dentre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessent1;l e cinco anos, não
aplicável este últill10 limite a· juz;i de carreir:a, nomeados pelo
Presidente da República após ::.provação pelo Senado Feder1;ll.
sendo:"

....
t:3
I
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO eEN'l'RÃO EMENDAS COLETI'OAS EMENDAS INDI'01DUAIS

REF.: ~-4-3-12e-99-01~ IREF.: 126-99-01~

• • I -. um •terço ~ent:e I - IDÊNTICO
JU1zes dos Tr1buna1s Reg1ona1S -------------------------------
Federais e um terço dentre de-
sembargadores dos Tribunais de
Justiça indicados em lista 'tri
plice elaborada pelo próprio
Tribunal;

REF.: ~-4-3-12e-99-0z~ REF.: 126-99-02~

II - um terço, em p:1r- 11 - um terço, em partes
tes iguais. dentre advogados e iguais, dentre ladvogados e mem
membros do Ministério público bros do Ministério Público Fe
Federal, Estadual, do Distrito deral, Estadual, do Distrito
Federal e dos Territórios, al- Federal e dos Territórios, ;al
ternadamente, indicados na :for- ternadamente, indit:;;;\(}os na :for-
ma do artigo 114. ma do artigo 112.

....
~

I
REF.: 4-4-3-129-00-00~

Art. 129. Compete ao
superior Tribunal de Justiça:

REF.: 12)-00-00-.
Art. 121. IDÊNTICO

------------------------------,

REF.: ~-4-3-129-00-01~ IREF.: 12)-00-01~

• ~ -. processar e jul- I - IDÊNTICO
gar. or1g1nar1amente: -------------------------------

REF.: ~-4-3-129-00-01-a REF.: 12)-00-01-a
a) nos crimes comuns, a) nos crimes comuns os Go-

os Governadores dos Estados e vernadores dos Estados e do
do Distrito Federal, e, nestes Distrito Federal, e nestes e
e nos de responsabilidade, os nos de responsabilidade, os de
desembargadores dos Tribunais sembargadores dos Tribunais de
de Justiça dos Estados e do Justiça dos Estados e do Dis
Distrito Federal, os membros tri'to Federal, os atembros dos
dos Tribunais de Contas dos Es- Tribunais Regionais FederQis,
tados e do Dis'trito Federal, dos Tribunais Regionais Eleito
bem como dos Tribunais Regio- rais e do Trabalho e do Minis
nais Federais, dos Tribunais tério Público da união que o:fi
Regionais Eleitorais e do Tra- ciem perante tribunais;
balho e do Ministério Público ------------------------------
da União que o:ficiem perante
'tribunais;



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA. DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-3-129-00-01-b
b> os mandados de se

gurança, os "habeas data" e os
mandados de injunção con'tra ato
de Ministro de Estado ou do
próprio Tribunal;

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 127-00-01-b
b> IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-3-129-00-01-c IREF.: 127-00-01-e
c> os "habeas corpus", c> IDÊNTICO

quando o coator ou o paciente -------------------------------
:for qualquer das pessoas men-
cionadas na alinea "a" , ou
quando o coator :for Ministro de
Estado, ressalvada a competên
cia da Justiça Eleitoral;

REF.: 4-4-3-129-00-01-d REF.: 127-00-01-d
d> os con:flitos de ju- d> os con:flitos de jurisdi-

risdição entre quaisquer 'tribu- ção entre quaisquer 'tribunais,
nais. ressalvado o disposto no ressalvado o disposto no artigo
artigo 126, I, "j", entre "tri- 124, I, ''P'', entre 'tribuM! e
bunal e juizes a ele não vincu- juizes a ele não vinculados e
lados e entre juizes vinculados entre juizes vinculooos Q 'tri-
a tribunais diversos; bUMis diversos;

--, I I I I
REF.:.4-4-3-129-00-~1:e •• REF.: 1Z7:00-01-e

e> as reVJ.soes er:l.ltu,- e> IDENTICO
nais e as ações rescisórias de
seus julgados;

~

~

I

REF.: 4-4-3-129-00-01-:f
:f> a reclamação para a

preservação de sua competência
c garantia da autoridade de
suas decisões;

REF.: 127-00-01-:f
:f> IDÊNTICO

REF.: 4-4-3-129-00-01-g REF.: 1Z7-00-01-g
g> as causas sujeitas g> as causas sujeitas li sua

à sua jurisdição, processadas jurisdição, cuja Qvocaç:OO de:fe
perante quaisquer juizes e 'tri- rir, la pedido do Procurooor-

EMENDA: 2P00647-7
OSCAR CORRÊA PFL

Emenda SupressivQ/Aditiv:a
Dispositivos Emendados: Art. 129, I, 9 e ;art. 126, I.
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO OOS PODERES E DO SISTEWl. DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLE'rIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

bunais, cuja. avocação de:ferir. Ger:ill da República. quando 0

a pedido do Procurador-Geral da correr imediato perigo de grave
República, quando ocorrer ime- lesão à ordem, ia saúde. à segu
diato perigo de grave lesão à rança. ou às :finança.s públicas,
ordem, à saúde, à segurança. ou para que sejam suspensos os e
às :finanças públicas, para que :feitos da decisão pro:ferida;
sejam suspensos os e:Eeitos da ------------------------------
decisão pro:ferida e para que o
conhecimento integral da lide
lhe seja devolvido;

REF.: 4-4-3-129-00-01-h
h> os conflitos de a

tribuições entre autoridades
administrativas e judiciárias
da União, ou entre autoridades
judiciárias de um Estado e as
administrativas de outro, ou do
Distrito Federal, ou entre as
deste e da União;

REF.: 4-4-3-129-00-01-i

suprima-se la alinea g do art. 129, I.
Acrescente-se ao art. 126 , I , onde couber, la seguinte

alinea:
Art. 126 • Compete ao SUpremo Tribunal Federal, precipW1

mente, a gW1rda da Constituição, cabendo-lhe:
I _ processar e julgar, originariamente: as causas sujei

tas ia SW1 jurisdição processadas perante quaisquer juizes e
'tribunais, cuja aprovação de:ferir, a pedido do Procur:ildor
Geral da República, quando ocorrer imediato perigo de grave
lesão ia ordellt, à saúde, à segurança ou às :finanças públicas,
para que sejam suspensos os e:feitos da decisão pro:Eeridla e
para que o conhecimento integral da lide lhe seja devolvido;

EMENDA: 2P01007-S
PAULO PIMENTEL PFL

EHENDA SUPRESSIVA / ADITIVA
Suprima-se la lalinea J do inciso I do art. 126, do Projeto

de Constituição <A>, acre.scent:ado-lhe no art. 129, inciso I, a
seguinte lalinea:

"Ar"t.. 126 ..
I ..
J : suprimirn•
"Art. 1Z9 _ ..
I _ processar e julgar, originariamente:

i> _ a represen"tayão do Proc:urador-<>eral da República, nos
casos de;finidos elIt lei complementar, para interpretação de lei
ou lato normativo :federaln•

EMENDA: 2P0133e-~

MESSIAS GÓIS PFL
Emenda ao Projeto de Constituição
Suprima-se a alinea "j' do inciso I do ar't. 126, do Proje

to de Constituição <A>, acrescentando ao art. 129, inciso I. a
seguinte lalinea "i:'

I-'
-..l
UI

I.
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SECRETMlIA GERAL DA MESA

TÍTULe, IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO
1-----. i

PROJETO DE CO~ITUIÇÃO

REF.: q-q-3-129-00-01-i <Con~.)

EHENDAS DO CENl'R10 EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

"Ar't.. 126 _ " " ..
I 'lo ..

j := suprimir
Ar"t; .. 129 ..
I _ processQr e julgar. originar~n~:
...................................................................................................................
i _ la represen't~ do Procurador Geral da RepúbliCla. nos

ClaSOS de:finidos em lei complemen'tQr. para in~re~ de lei
ou Ia'to norntlativo :federlal.'

EMENDA: 2P01S0Q-2
HÂRIO LIMA PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
SUprima-se a lalinel1 J do inciso I do ~. 126. do Proje'to

de constituição <A>. acrescen'tlando-!he QO ~. 129, inc:iso I,
seguin1:e alineõl "I":

"Jlr1:.. 126 - ..
I - " " ..

J - SUprimir".
"Ar't. 129 

I - processar e julgar. originariQl\len1:e:

....
~
\

REF.: Q-Q-3-129-00-02~

IX - julgar, em recur
so ordinário:

REF.: 127-00-02""*
IX - IDÊNTICO

i> - la represen't~ do Procurador-Ger:al da RepúbliCla, nos
ClaSOS de:finidos em lei complemen'tQr, paria in~re'tação de lei
ou a'to normativo :federal".

EMENDA: 2P02020-3
NALHOR DE LUCA PHDB

SUprima-se la alinel1 "j" do inciso I do ~. 126, do Proje
~o de Constituição <A>, acrescen'tando-lhe ao ~. 129, inciso
I, a seguin'te alineõl "i":

"~.. 126 _ " """ .." "..""" .. ,,",, ,,""",, ,,""""
I " " " " " " " .. " " " " " " " " " " "
j> -_<suprimir>
"A.!:'"t .. 129 """".... """"""..""".."""""""".."..""..""""".."...... """""
I _ proceSSQr e julgar, originariamen~:

i> a represen~ do Procurooor-Gerlal da República, nos
ClaSOS de:finidos em lei complemen'tQr, para in~re~aç:ão de lei
ou a1:o norma'tivo :federla1" ••
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REFI.: lf-lf-3-129-00-02-:a IREI'".: 127-00-02-:a
Q> os "habeas corpus" a) IDÊNTICO

deckdidos em única ou última ------------------------------
ins~ância pelos Tribunais Re-
gionais Federais ou pelos 'b:'i-
bu~is dos Est"iildos, do Dis'b:'ito
Federal e Terri'tórios, quando a
decisão :for denega"tória;

REF.: lf-!f-3-129-00-02-b
b> os mandados de se

gurança decididos em única ins
tância pelos Tribunais Regio
nais Federais ou pelos tribu
nais dos Estados. do Dis'b:'ito
Federal e Terri'tórios, quando
denegatória a decisão;

REI'" .: 127-00-02-b
b) IDÊNTICO

....
:::}

I
REI'".: lf-IJ-3-129-00-02-e IREF.: 127-00-02-<:

I c) as causas em que c) IDÊNTICO
:forem partes Es'tado es'b:'angeiro
ou organismo in'ternacional, de
\I1l\ lado, e, do eutze , Município
04 pe~soa residen"te ou domic:i-

:~~:_~~-~:~~:_----------------
I

REF.: lf-IJ-3-129-00-03-* IREF.: 127-00-03-*
I III - julgar, em re- III - IDÊNTICO

curso especial, as causas dec:i- -------------------------------
didas, em única ou última ins-
tância. pelos Tribunais Regio
nais Federais ou pelos tribu
nais dos Es"tados. do Distrito
Federal e Terri'tários, quando a
decisão recorrida:

-~-----------------------------

REF.: lf-IJ-3-129-00-03-a
Q) contrariar tra'tado

ou lei :federal, ou negar-lhes
vigência;

REF.: 127-00-03-Q
a) IDÊNTICO



'ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECNETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO <:ENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-3-129-00-03-b IREF.: 127-00-03-b
b) julgar válida lei b) IDÊNTICO

ou ato do governo local. con- -------------------------------
testado em :face de lei :federóll;

REF.: 4-4-3-129-00-03-c IREF.: 127-00-03-e
c) der à lei :federal e) IDÊNTICO

interpretação divergente da que -------------------------------
lhe haja atribuido outro
tribunal.

REF.: 4-4-3-129-99-00-*
Parágra:fo único.

Funcionará junto ao Superior
Tribunal de JustiÇól o Conselho
da Justiça Federal. cabendo
lhe. na :forma da lei. exercer a
supervisão administrativa e
orçamentária da Justiça Federal
dc primciro e segundo graus.

REF.: 1Z7-99-00~

Parágra:fo único. IDÊNTICO

~

-J
00

1
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-4-000-00-00~

SEÇÃO IV
DOS TRIBUNAIS REGIONJl.IS FEDE
RAIS
E DOS JUíZES FEDERAIS

REF.: 4-4-4-130-00-00-*
Art. 130. Os órgãos da

JUstiça Federal são os
seguintes:

REF.: 4-4-4-130-00-01-*
I - Tribunais Regio

nais Federais;

REF.: 4-4-4-130-00-02~

11 - JUizes Federais.

REF.: 4-4-4-131-00-00-.
Art. 131. Os Tribunais

Regionais Federais compõem-se
de. no minimo. sete juizes. re
crutados. quando possivel, na
respectiva região e nomeados
pelo Presidente da República
dentre brasileiros com mais de
trinta e menos de sessenta e
cinco anos. sendo:

EMENDAS DO CENTRÃO

REF.: 128-00-00-.
Art. 126. IDÊNTICO

REF.: 128-00-01-*
I - IDÊNTICO

REF.: 120-00-0Z~

11 - IDÊNTICO

REF.: 129-00-00-*
Art. 129. IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P018S8-1
FLÁVIO ROCHA PL

O Art. 1Z8 da Seção III. do Capí'tulo IV _ Do Poder
Judiciário em seu Parágra:fo único. passa a te:r a seguinte
redação. e-por consequência, em r;;rz;ão da correlação de maté
rias, :fical1\ também modificados, M :forma Q seguir, o "Caput"
do Art. 131, da Seção, IV, e o § 12 do Art. 135, dQ seção V,
ambos do mesmo Capí'tulo IV:

Ar"t. 120••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágra:fo único _ "Os Ministros do Superior TribuMl de

Justiça serão nomeados pelo Presidente da RepúbliCQ, dentre
brasileiros com mais de trint;a e cinco e menos de sessenta e
cinco anos, não aplicável este último limite Q juiz de carrei
ra, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de
aprovada a escolha pelo Senado FederQI, sendo:"
SEÇÃO IV

Art. 131 _ "Os TribuMis Regionais Federais compõem-se de,
no minimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na res
pectiva região e nomeados pelo Presidente dQ República dentre
brasileiros com mQis de trintQ e menos de sessenta e cinco Q

nos, não aplicável este último limite a juiz de carre;irQ,
sendo:"
SEÇÃO V

I-"
-..J
\C

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-~-~-131-00-00~ <Cont.>

EHEHDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Art. 135 ••••••••••••••• "•••••••.•••••••••••••••••••••••.••
§ 12 _ "O Tribunal superior do TrQb::llho compor-se-Q de

vinte e sete Hinist:ros, escolhidos den'tre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, não
aplic::ávcl este úl"timo limite a juzi de carreira, nomeados pelo
presidente da República após aprovação pelo Senado Federal,
sendo:"

-------~----------------------------------------------------

REF.: ~-~-~-131-00-01~ ,REFo: 129-00-01~

I - um quinto dentre I - IDÊNTICO
adVOQQdos com mQis de dez Qnos -------------------------------
de e:fetiv::I ::Itividade pro:fissio-
nal e mentbros do Hinistério Pú
blico Federal com ll\Qis de dez
Qnos de carreira:

REF.: ~-4-4-131-00-0Z-* REF.: 1Z9-00-02-*
11 - os demQis, me- 11 - os dCl1\:;lis, medi:mte

di:lnte promoção de Juizes Fede- pro~ de Juizes Federais,
r:lis, com ll\Qis de dez anos de com mQis de cinco :lnos de exer
exercicio, metade por :antigui- cicio, metade por :mtigüidade e
d:lde e met::lde por merecimento. metade por merecimento.

REF.: ~-4-4-131-01-00-* REF.: 1Z9-01-00-*
§ 19 Em todos os ea- § 12 Em todos os eases , :a

sos, :I nomeação serQ preeedid:a nomeação ser!l preeedid:l de ela
de elaboraç;Qo de list::l tripliee bora~ de list::l triplice pelo
pelo Tribunal, a p:artir, CJU::lndo Tribunal, na :forma da lei o

:for o caso, de lis"ta sêxtupla -------------------------------
organizada pelo órg~ competen-
te da Ordem dos Advogados do
Brasil e do Hinistério Público
Federal.

REF.: 4-4-~-131-02-00~ IREF.: 129-0Z-00-*
§ Z2 A lei § Zg IDÊNTIco.. .. ." ,."

d~~pl~nara a remoça0 ou a -------------------------------
permuta de juizes dos Tribunais
Regionais Federais e
determinar!l sua jurisdi~ e
sede.

-~
I
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REF.: q-q-q-13Z-00-00-* REF.: 130-00-00-*
Art. 132. Compete aos Art. 130. IDÊNTICO

Tribunais Regionais Federais: --------------------------------------------------------------
REF.: ~-q-q-132-00-01~ REF.: 130-00-01~

I - processar e jul- I - IDÊNTICO
g;lr. originariamente: --------------------------------------------------------------
REF.: q-Q-4-13Z-00-01-a REF.: 130-00-01-a

a> os Juizes Fedmis a> IDÊNTICO
da área de sua jurisdição, in- -------------------------------
clusive os da Justiça Militar e
do Trabalho, nos crimes comuns
e de responsabilidade, e os
membros do Ministério Público
da União, ressalvada a compe-
tência da Justiça Eleitoral:
-------------------------------
REF.: 4-4-4-13Z-00-01-b REF.: 130-00-01-b

b> as revisões crimi- b> IDÊNTICO
mais e as ações rescisórias de ------------------------------.
seus julgados ou dos juizes :fe-
derais da região:
-------------------------------
REF.: q-Q-4-13Z-00-01-c REF.: 130-00-01-c

c> os mandados de se- c) IDÊNTICO
gurança, os "habeas data" e os -------------------------------
mandados de injunção contra ato
do próprio Tribunal ou de Juiz
Feder:al;
-------------------------------
REF.: Q-4-4-13Z-00-01-d REF.: 130-00-01-d

d> os "habeas corpus", d) IDÊNTICO
quando a autoridade COQ'tor:a :for -------------------------------
Juiz Federal~

-------------------------------
REF.: 4-4-Q-13Z-00-01-e REF.: 130-00-01-e

e> os con:f1itos de ju- e) IDÊNTICO
risdiçáo entre juizes :federais -------------------------------
vinculados ao tribunal: ,

II
.......

IT
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-------------------------------
REF.: 4-4-4-132-00-02-* REF.: 130-00-02~

II - julgar. em grau 11 - julgar. ent grau de re-
de recurso. as causas decididas curso. as causas decididas pe
pelos juizes ~ederais e pelos los juizes est~uais no exerci
juizes estaduais no exercicio cio da competência ~ederal da
da com~et~nc~a~~ederal da área área de sua jurisdição.
de sua Jur~sd~çao. --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-4-133-00-00-* REF.: 131-00-00~

Art. 133. Aos juizes Art. 131. IDÊNTICO

~ederais compete processar e -------------------------------
julgar: .
-------------------------------
REF.: 4-4-4-133-00-01-* REF.: 131-00-01~ EMENDA: 2P00913-1

I - as causas em que a I - IDÊNTICO VIEIRA DA SILVA PDS
União. entidade autilrquica ou ------------------------------- Emenda aditiva de expressão ao oinciso I. do art. 133. da
empresa pública ~ederal ~orem Sec;:OO IV, do capitulo IV, do Titulo IV.
interessadas na condição de au- Acrescente-se ao inciso I. do art. 133. a expressão
toras, rés, assisten'tes ou opo- seguinte:
entes, excetO:\5 de blência, Art. 153 .
de acidentes de trabalho e QS I _ ••••:-. bem como as QÇÕes civeispUblicas e outras pro-
sujeitas à Justiça Eleitoral e postas pelo Ministério Públcio Federal.

à Justiça do Trabalho; ---------------------------------------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-4-133-00-02-* REF.: 131-00-02~

II - as causas entre 11 - IDÊNTICO
Estado estrangeiro ou organismo -------------------------------
internacional e Municipio ou
pessoa domiciliada ou residente
no Brasil;
-------------------------------
REF.: 4-4-4-133-00-03~ REF.: 131-00-03-*

III - as causas ~unda- 111 - IDÊNTICO

das em tratado ou contrato da -------------------------------
União com Estado estrangeiro ou
organismo internacional;
-------------------------------
REF.: 4-4-4-133-00-04-* REF.: 131-00-04~

~V - o~ crimes .politi- IV - IDÊNTICO
cos e as ~~raçoes pena~s pra- -------------------------------

I-'

~

I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

ticadas em detrimento de bens.
serviços ou interesse da União
ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públi
cas. excluidas as contravenções
e ressalvada a competência da
Justiça Militar e da Justiça
Eleitoral;

REF.: ~-4-~-133-00-05-*

V - os crimes previs
tos em tratado ou convenção in
ternacional, quando, iniciada a
execução no Pais, o resultado
ocorreu ou deveria ter ocorrido
no estrangeiro, ou reciproc:a
,mente;

REF.: ~-4-4-133-00-06-*

VI - os crimes contra
a orga~ização do trabalho e,
nos ca~)s determinados por lei,
contr~ o sistema :financeiro e a
ozelen- econômico-:financeira;

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 131-00-05-*
V - IDÊNTICO

REF.: 131-00-06-*
VI - IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

....es
I

REF.: ~-4-4-133-00-07-* IREF.: 131-00-07-*
VII - os "habeas VII - IDÊNTICO

corpus", em matéria criminal de ------------------------------
sua competência ou quando o
constrangimento provier de au-
toridade cujos atos não estejam
diretamente sujeitos a outra
jurisdição;

REF.: ~-4-~-133-00-00-*

VIII - os mandados de
segurança, os "habeas data" e
os mandados de injunção contra
ato de autoridade :federal, ex
cetuados os casos de competên
cia dos tribunais :federais;

REF.: 131-00-00-*
VIII - IDÊNTICO



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUJ:NTE

I
SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANJ:ZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

P~ DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRKo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 14-14-14-133-00-09-* IREF.: 131-00-09-*
IX - os crimes cometi- IX - IDÊNTICO

dos a bordo de navios ou QerO- -------------------------------
naves, ressalvada a competência
da Justiça Militar;

REF.: 1J-1J-1J-133-00-10-;t IREF.: 131-00-10-;t
X - os crimes de in- X - IDÊNTICO

~ . .
gresso ou permanenc~a 1rregu1Qr -------------------------------
de estrangeiro, a execução de
~ rogatória, QPÓS o
"exequatur" , e de sentenç:a eS
trangeira, Qpós Q homolog~o,

as CQusas referentes Q n::lCiona
lidade, inclusive a respectiVQ
opção, e à naturalização;

REF.: 14-14-14-133-00-11-* IREF.: 131-00-11-;t
os direit~; i~i:e~:~uta sobre ~_:_~~~:~~ _

REF.: 1J-1J-1J-133-00-1Z-;t EMENDA: 2P00335-1J
ASDRUBAL BENTES PHDB

Ar't. 133 _ Aos juizes :federais compete processar e julgar:

I a XI _ Om:i.ssis
XII _ As questões de direito agrário na :foX1l\Q de lei.

I
1-

~

I

REF.: 1J-1J-1J-133-01-00-;t IREF.: 131-01-00-;t
§ 19 As CQUSQS em que § 19 IDÊNTICO

a União ~or autora serão afora- ------------------------------
das na seção judiciária onde
tiver domicilio a outra parte;
QS intentadas contrQ a União
poderão ser :a:forQdas na seção
judiciária em que ~or domici-
liQdo o :;mtor, naquela onde
houver ocorrido o ato ou ~Qto

que deu origem Q deltlQnda ou
onde esteja situQda a coisa ou,
ainda, no Distrito Federal.

'--o _" -.



ASSEl·í.:LÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHEHDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 132-00-00-.
Art. 132. IDÊNTICO,

REF.: 4-4-4-133-02-00-. IREF.: 131-02-00-.
§ Zg Serão processadas § zg IDÊNTICO

e julgadas na justiÇQ estadual, ------------------------------
no ~oro do domicílio dos segu-
rados ou bendiciários, as cau-
sas em que:forem parte insti-
tuição de previdência social e
segurado, sempre que a comarca
não seja sede de vara do juizo
~ederal. Veri~icada essa condi-
ção, a lei poderá permit:ir que
outras causas sejGUl\ 'também pro-
cessadas e julgadas pela justi-
ça estadual. O recurso cabível
será sempre para o Tribunal Re-
gional Federal em cuja juriSdi-
ção situar-se o juiz de primei
ro grau._1 _

i-'

1_';'" - .. .. .. 'm;-:-.:o;:::;-:==--=-=-~-----' ~_ 1 ,1. 1

-7-----------------------------
REF.: 4-4-4-134-99-00~

I Parágra:fo único. Nos
Territórios Federlais, a juris
dição e as atribuições cometi
d4s laOS juízes ~ederais caberão
aos juízes da justiÇQ local., na
~orma que a lei dispuser, ~i

cando o Território de Fernando
de No.t'Onha compreendido na Se
~o Judiciária do Estado de
P&-nalIlbuco •

REF.: 132-99-00-.
PQrágra:fo único. IDÊNTICO

REF.: 4-4-4-999-00-00-.
-j-----------------------------

EMENDA: ZP00968-9
EGÍDIO FERREIRA LIMA

Emendla aditiv::l
PHDB

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: Q-4-Q-999-00-00-. (Cont.>

EMENDAS DO CEHrRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

1 seç50 IV, do c:ap1tulo IV _ Do Poder JUdiciário sej:a :a
e:rescent:ado ;artigo, com :a seguinte red~:

Art. A lei substi'tuirá v:ar:as region:ais de Justiça
Agrári:a com compet@nci:a exclusiwa pa:a di.r:ind.r conflitos
:fuDd:i.Qrios, cuj:as sedes poderão ser remov:i:as. com tr:ans:ferên
ci:a de seus ti1:ul:ares. as qwds serão preenchid:ls por juizes
:Eeder:ais, com curso de especialização, ou provid:ls medi:an'tes
concurso plibl:i.co especial.

§ 12 N:a conciliação das p:artes e na i~o dos proces
sos, pa'ticipaão represent:lntes dos tr:lba1hadores e dos
proprietários Z'Urais.

§ 2! Os Tribunais Regionais instituirão seç8es ou 't'urlMs
especi:ll:i.zac1:1s em Justiça Agrár:i:a.

Aprovada apresenta emeDda. suprim;a-se o art. 150 e seu
paágr:a:o ánico. do projeto.

-~
I



ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTlTUIN'I'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISttHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-5-000-00-00-~

SEÇÃO V
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRA
BALHO

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-5-135-00-00-~ IREF.: 133-00-00-'
Art. 135. Os órgãos da Art. 133. IDÊNTICO

Justiça do Trabalho são os -------------------------------
seguintes:

REF.: 4-lI-5-135-00-01-~ IREF.: 133-00-01-'
• • À

do Trabal~o;- Tr~bunal SUper10r ~_:_~~~~~ _

REF.: 4-lI-5-135-00-0Z-~ IREF .: 133-00-0Z~. ... -
nais do T;~ai~~1buna1s Reg1o- ~~_:_~~~~~~ _

REF.: 4-4-5-135-00-03-~ IREF.: 133-00-03-*
111 - Juntas de Conci- 111 - IDÊNTICO'

liação e Julgamento. -------------------------------

REF.: 4-lI-5-135-01-00-~ IREF.: 133-99-00-.
§ 12 O Tribunal supe- parágra:fo unico. IDÊNTICO

rior do Trabalho compor-se-á de ------------------------------
vinte e sete Hinistros, dentre
brasileiros com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e
cinco anos. nomeados pelo Pre-
sidente da RepUblica após apro-
vação pelo Senado Federal.
sendo:

EMENDA: ZP018S0-1
FLÁVIO ROCHA PL

. O Art. sze da seção III, do capí'tulo IV _ Do Poder
JudiciQrio _ ClI\ seu parágr;d:o Único, passa a ter Q seguinte
redação, e por consequência, ClI\ razão da correlQÇ!';lo de maté
rias, :fical\\ tambêl'll lI\Odi:ficados, na :forma la seguir, o "caput"
do Art. 131, da Seção, IV, e o § 12 do Art. 135, da seção V,
;;mbos do mesll\O capítulo IV:

Ar"t.. 1Za " ..
Parágra:fo único _ "Os Hinist'ros do superior Tribunal de

Justiça serão nomeados pelo Presidente da Rep'Úblic:a, dentre
brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessent:a e
cinco anos, não aplicável este ultilllO limite a juiz de carrei
ra, de notável saber jurídico e reputação :ilibada, depois de
aprovada a escolh:a pelo senado Federal, sendo:"
SEÇÃO IV

Art. 131 _ "Os Tribunais Regionais Federais compÕClll-se de,
no mínimo, sete juizes, recnltados, quando possível. na .res-

....
~

I



ASSEMBLÉIA, NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHl DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-5-135-01-00~ <Cont.>

EHENDAS DO CEHTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

pec1:iv:a região e no~os pelo presidente da República dentre
b~sileiros com _is de trin1:a e menos de sessent~ e cinco a
nos, não :JPlicQvel este úl'timo limite a juiz de CQrreira,
sendo:"
SEÇÃO V

Art. 135 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 12 _ no Tribunal SUperior do TrabQlho compor-se-6 de

vinte e se1:e Hinis'tros, escolhidos dentre brasileiros com lll;Iis
de 1:rin1:Q e cinco e menos de sessen1:a e cinco ;llnoS, não
apJ.icQvel es1:e último limi1:e a juzi de CQrreira, nomeados pelo
Presidente da República :õlpós :JProvação pelo Senado Feder:õll,
sendo:"
--------------------------------------------------------------

REF.: 4-4-S-13S-01-01~ IREF.: 133-99-01~

I - dezesse1:e "togados I - IDÊNTICO
e vitQlicios. dos quQis onze -------------------------------
escolhidos den1:xe juizes dQ llIQ-

gistrQ'tura 1:rabQlhis1:;l. 'três
den1:re advogados com pelo menos
dez anos de experiência pro:fis
sional e três dentre membros do
Hinis'tério público do Trabalho I

REF.: 4-4-S-135-01-0Z~ IREF.: 133-99-0Z~

11 - dez cl~ssis1:;ls 11 - IDÊNTICO
temporários. com represen1:l;lçQo ------------------------------
pari1:ária dos empregados e
empregadores.

REF.: 4-4-S-135-02-00~

§ ZJi! O Tr:ibun:al
encaminhará ao Presidente dQ
República lis1:as 1:ríplices.
observando-se. quQn1:o às vagas
destinadas aos advogados e aos

EMENDA: 2P01623-5
OTTOMAR PIKI'O PTB

El\\enda SUbStitutiV;II
SUstitua-se ~ red~ do inciso I do parigrlõl:fo 12 do ~.

135 pela seguin1:e:
I _ dezesse1:e ~os e vi'talicios. dos quais onze esco

lhidos den1:re os juizes dos Tribunais RegioMis do Trabalho,
três dentre Advog;ldos, com peJ.o menos de experiência pro:Eis
SiOMl e três dentre membros do Hinis'tério Público do
Tr:abalho.

EHENDA: 2P01'709-6
DOMINGOS JUVENIL PHDB

EHENDA ADITIVA AO ART. 135
No item I do § 12 do Art. 135 do Proje1:o de Constituiç50

<A> d:õl Colllissão de Sis1:elllQtizaç50 dQ Asselllbléi~ Nacional COns
tituin1:e. no trecho "escolhido dentre juizes dãlltlõlgis1:ra1:ura
1:r=alhis'ta". IõlCrescen~ ;11 expressão "de CQZ'reira".

I',
I-"

, 00
00
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ASSEMBLÉIA mCIONAL CONSTITUINTE

SEalETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE COVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

membros do Ministério Público.
o disposto no artigo 114 e.
para 1;IS de c11;lssistas. o resul
tado de indicação de colégio
eleitoral integrado pelas dire
torias das con:federae;:ões nacio
nais de trabalhadores ou p:a'tro
nais. con:fo.rme o caso.

REF.: 4-4-5-135-03-00~

EMENDAS DO Cl:NTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01573-5
JARBAS PASSARINHO PDS

EMENDA ADITIVA AO J\RT. 135
Acrescentar ao :art. 135. do Projeto dIa coDStituição (A>,

dIa COmissão de EsiS"t'em:atização dIa AssembléiQ N:acioMl COnsti
tuinte, \Ilt\ plarl'ágrado que será o 3~, nos seguintes termos:

cAJrt. 135 - •••• li". li ••••••••••••••••••••••••• li •••••••••••••

§ 1~ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 22 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 311 - As listas 'b:iplices piara o provinien'te de c:argos

destin:ados aos juizes dIa mlagistr:atura trab:alhista de carreira
deverão ser el:aborados pelos minis'tros torglados e vitalicios".

....
, 00

\O

: I

EMENDA: 2P01840-e
NELSON JOBIM

Emenda :aditiv:a:
Acrescente-se § ~ ao Qr't.

com a seguinte redação:

PHDB

135 do Projeto de COnstituição,

Ar"t. 135. _ ••.•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••.••

§ 3!! _ "A lei disporá sobre :a competência do 'tribuMl su
perior do Trab:alho, limitados os recursos das decisaes dos
Tribun:ais Regionais, nos dissidios individuais, aos cases de
o:fensas a literal dispositivo constitucioMI ou de lei
:fcderlõll. ' ,

EMENDA: 2P0117S-6
JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL

Dê-se ao Q,rtigo 136 a seguinte redQÇ$o:
"Haverá um Tribunal Rcgion:al do Trab:alho n:a capital de

cada Estado e no Distrito Federal. A lei inrtituirá as . jun'tas
de conciliação e julgamento podendo MS comarcas onde não :fo
rem :instituíd:as, Qtribuir sua jurisdição ao J'u:iz de Direito"

REF.: ~-4-5-136-00-00-~

Art. 136. A lei :fixará
I) número dos Tribun:ais Regio
nais do Tr:abalho e respectivas
sedes e instituirá as Juntas de
conciliação e Julgamento. po
dendo. nas comarcas onde não
:forem instituídas, atribuir sua
jurisdição aos juizes de
direito.

EMENDA: 2P014S2-6
NELSON AGUIAR PMDB



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-5-136-00-00-* <COnt.>

EliENDAS DO CENTRÃO EliENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Dê-se QO Q,rt. 136 do Projeto de constituição la seguinte
redação:

nHêlverá pelo lIIenos UlI\ Tribunal Regional do Trabalho em
cada Estiado e no Distri'to Federal, e a lei instituirá as Jun
'têls de conciliação e Julgamento, podendo, nas comarcas onde
não :forem insti"tu:idas, atribuir sua jurisdição QOS juizes de
direito. n

REF.: Q-4-5-136-99-00-* REF.: 134-00-00~

P3'ágra:Eo único. A lei Art. 134. A lei, disporá
disporá sobre a constituição, sobre a constituição, investi
investidura. jurisdição. compe- dura. jurisdição, compe'tência,
tência, garantias e condições garantilas e condições de excr
de exercício dos órgãos e 1tlCl1I- cicio dos órgãos da Justiça do
bras das Juntas de conciliação Trabalho, assegurada a p3'idade
e Julgamento. assegurada a pa- de representação de empregado
ridade de representação de em- res e trabalhadores.
pregados e empregadores. -------------------------------

REF.: Q-4-5-137-00-00-* REF.: 135-00-00~

Art. 137. COmpete Q Art. 135. COmpete à Justiça
Justiça do Trabalho conciliar e do Trabalho conciliar e julgar
julgar os dissídios individuais os dissídios individuais e co
e coletivos entre empregados e letivos entre empregados e em
empregadores, inclusive de ntis- pregadores, inclusive, quando
sões diplomáticas acreditadas :for o caso, da administração
no Pais, e da administração pú- pública direta e indireta dos
blica direta e indireta dos Mu- Municipios. do Distrito Fede
nicípios, do Distri'to Federal, ralo dos Estados e da União, e.
dos Estados e da União, e, na na :forma da lei, outras con'tro
:forma da lei. outras con'trovér- vérsias decorrentes da relação
sâas decorrentes da relação de de trabalho, bem como os liti
trabalho. bem como os litígios gios que 'tenham origem no CUlI\

que tenham origem no cumprimen- primento de suas próprias sen
'to de suas próprias sentel1ÇãlS, tenças. inclusive coletiVêls.

inclusive coletiVêls. -------------------------------

EMENDA: 2P00042-6
ALOYSIO CHAVES PFL

Dê-se ao :ar't. 137 do Projeto de COnstituição, gprovado
pela COmissão de Sis'tematização. a seguinte redação:

nAri:. 137-COmpe'te à Justiça do Trabalho conciliar e julgQ,r
os dissídios individuais e coletivos entre empregados e empre
gadores, inclusive de entes de Direito Público ex'terno, e dia
administraç..-l'ío pública direta e indire'ta, dos Municípios. do
Distrito Federal, dos Es'têldos e da União, e, na :forma da lei,
outras controvérsias decorrentes dia relação de trablalho, bem
como os litigios que tenham origem no cumprimento de suas pró
prias sen'tenças, inclusive coletivas.

EMENDA: 2P00361-3
OSVALDO SOBRINHO PHDB

Dê-se ao c::apu't do :ar't. 13'7 la seguinte redação:
Art. 137. compete à Justiça do Trabalho concili:ar e julgar

os dissidios individuais e coletivos entre empregados e empre
gadores. inclusive de missões diplomáticas ac:reditóldas no
País. e da óldministração pública direta e indire'têl dos Municí
pios, do Distrito Federal, dos Estados e da união. e. na :forma
da lei, outras controvérsias decorrete da relação de trabalho
e previdência social. bem como os litigios que tenhQm origem
no cUl1lprimento de suas próprias sentenç:as, inclusive
coletivas.

I
I-'s
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SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES ~ DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

HEF.: 4-4-5-137-00-00-. <COnt.>

EMENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P00710-4
DIVALDO SVRUAGY PFL

Stibstitua-seo caput do art. 137, pelo seguinte:
Artigo 137 _ COmpete à Justiça do Trabalho, conciliar e

julgar dissidios individUólis e coletivos entre empregados e em
pregadores, de missões diplomáticas acreditadas no Pais, e da
administração pública direta e indireta dos Municípios, dos
Estados, da União e do Distrito Federal, inclusive decorrentes
de acidentes do trabalho e, na :forma da lei, outras controvér
sias decorrentes da relação de 'trabalho, bem como os litigios
que tenham ori§Clll no CUIIlprimento de SUólS próprias sentenças.

EMENDA: 2P01029-6
HÉLIO DUQUE PHDB

Inclua-se no art. 137 do Projeto de constituição, da co
missão de sistematização. após a expressão "e outras contro
vérsias oriundas de relaç1;lo de 'trabalho", a seguinte

"inclusive entre sindicato e empresa". .....
\O.....

HEF.: 4-4-5-137-01-00-* REF.: 135-01-00-*
§ 1~ Havendo impasse § 1~ Fru~1:rada a negociação

nos dissídios coletivos, as coletiva. as partes poderão e-
partes poderão eleger árbitros. leger árbitros.

HEF.: 4-4-5-137-02-00-'
§ 2~ Recusando-se

quaisquer das partes à negocia
ção ou à arbitragem, é :faculta
do aos respectivos sindicatos
ajuizar dissídio coletivo, po
dendo a Justiça do Trabalho es
tabelecer normas e condições,
respeitadas as disposições con
vencionais e legais minimas de
proteção ao trabalho.

REF.: 4-4-5-137-03-00-*

-----------------------------~-

REF.: 135-02-00-*
§ ~ IDÊNTICO

EMENDA: 2P01206-0
JOÃO PAULO PT
Acrescente-se Parágra:fo ao art. 137 do Projeto de constituição
da comissão de sistematizaç1;lo:
"Art. 137.
§ - As decisões normativas da Justiça do Trabalho deverão ter
cumprimento imediato, não cabendo e:feito suspensivo."



ASSEMBLÉIA NAaONAL CONSTITUJ:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-5-137-03-00-' (Con~.)

EHENDAS DO ttHTlÚÍo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 'ZP0195'Z-e
NELSON JOBIM PHDB

Emend:a lõlditiva:
Acrescente-se § 32 :ao :art. 137 do Projeto de Constituição.

com seguinte .red:ação:
Art. 137••••• "' ..

§ 32 "D:as decisões nos dissidios coletivos só caberá re
curso para o mesmo órg~ prolator da sente~. n:as hipóteses
.regullõld:as em lei."

REF.: 4-4-5-138-00-00-. IREF.: 136-00-00-~

Art. 138. Os T.r:ibun:ais Art. 136. IDÊNTICO

Region:ais do Trabalho serQo -------------------------------
compostos de juizes nomeados
pelo Presidente da República.
sendo ~ois terços de juizes to
gados "l~alicios e um terço de
juizes classistas temporários.
EntrE. os juizes togados
observar-se-á a proporcion:ali
dade estabelecid:a no artigo
135. § 1~. I.

EMENDA: 'ZP00973-5
ALBÉRICO CORDEIRO PFL

Dê-se :ao art. 138 :a seguinte redação:
"Art. 138. H:averá em cQ(}a EstQdo um Tribun:al Region:al do

Trabalho. conforme dispuser a lei."

'"""s
I

REF.: 4-4-5-138-99-00-'
Parágr:a:Eo linico. Os

juizes dos Tribun:ais Region:ais
do Trabalho serQo:

REF.: 136-99-00-~

PQrágra:fo único. IDÊNTICO

REF.: 4-4-5-138-99-01-' IREF.: 136-99-01-~

I - IIlãlgistrados esco- I - IDÊNTICO

lhidos por promoção. dentre -------------------------------
Juizes do Tr:abalho. por anti-
guidade e merecimento. :aItern:a
damente;

REF.: 4-4-5-136-99-02-' REF.: 136-99-02-*
II - advogados e mem- Il: - lõldvogados e membros do

bros do Ministério Público do Ministério Público do Tr:ab:alho
Trabalho indicados com obser- obedecido o disposto no artigo
vSncia do disposto no artigo 112;

114; -------------------------------
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRA0 EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-5-138-99-03-* REF.: 136-99-03~

111 - classistas indi- 111 - classistas indicados
cados em listas tríplices peJ.as em listas tríplices pelas di:re
diretorias das :federações e dos torias das :federações
sindicatos respectivos. com respectivas.
base territorial na :região. -------------------------------

REF.: 4-4-5-139-00-00~ IREF.: 13'-OO-00~

I Art. 139. A Junta de Art. 137. IDÊNTICO
Conciliação e Julgamento será ------------------------------
CiOmposta por um juiz do traba-
lho. que a presidirá. e por
~ois juizes classistas
temporários. representantes dos
~pregados e dos empregadores.

]------------------------------

EHENDA: 2P00452-1
JOSE CARLOS VASCONCELOS PHDB
Emenda modi:Eicativa ao item III do parágra:Eo único. do Art.
138 do Projeto de Constituição <A) da Comissão de
sis"tematiz:ação.

Dê-se ao item III do parágra:fo único do Artigo 138 do Pro
jeto de Constituição <A> da Comissão de sistematização a se
guinte redação:

Art. 138 Os Tribunais Regionais do Trabalho serão com
postos de Juizes togados vitalicios e um terço de Juizes clas
sistas temporários. Entre os juizes todados observa-se-á a
proporcionalidade estabelecida no Artigo 135. § 12. ;alinea
na' .

_ P;arágr;a:fo único _ Os juizes dos Tribunais Regionais do
Tr;abalho serão:

I ++

11

II _ Classistl:ls indic:ados em lista tríplices pelas di:re1:o
rias das :federações com base "territorial na região.

EMENDA: 2P00792-9
MANOEL RIBEIRO PHDB

Emenda ao p;arágr:a:fo 6nico do Art. 139. do Projeto de cons
tituição (A):

Parágra:fo Único _ Os Juizes Classistas das Juntas de COn
ciliação e Julgamento e seus suplentes serão nol1lCados pelo
P:residente do Tribunal Regional do Tr;abalho dentre os nomes
constantes de listas tríplice. :formadas pelos Sindicatos da
Jurisdição. através de eleição di:reta.

EMENDA: 2P00809-7
CARLOS ALBERTO PTB

Parágra:fo único _ Os Juizes Classistas das Juntas de Con-
v

....
\C
VJ

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CO~ITUIÇÃO

REF.: 4-4-5-139-99-00-~ <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

cili~o e julg~nto e seus suplentes ser&> no~dos pelo
Presidente di Tribunal Regional do TrMalho dentre os nomes
constantes de lis'tlõls triplices. :formados pelos sindiCóltos da
jurisdição. :através de eleição dire'tlõl.

EMENDA: 2P00999-9
CARREL BENEVIDES PHDB
Emenda :ao parágr:l:fo único do :art. 139

Parágra:fo único _ Os juizes Classist:as das Juntas de Con
ciliação e julg,mento e seus suplentes serQo nomeados pelo
Presidente do Tribunal. Regional do TrMalho dentre os nomes
constantes de listas triplices. :formadas pel.os sindiCóltos da
Jurisdição. através de el.eição direta.

REF.: 4-4-S-140-00-00-~ REF.: 13a-OO-Oo-~

Art. 140. Os juizes Art. 130. Os juizes clas-
classistas. em todas as ins'tân- sistas. em todas as instâncias.
eãas , 'terão suplentes e manda- terQo suplentes e mandatos de
'tos de três anos. permitida uma três anos.

recondução. -------------------------------

EMENDA: 2P00565-9
MOVSÉS PIMENTEL PHDB
Emenda

Hodi:fique-se no :art. 140 :a expressQo ''Permitida \lIIIQ

recondução". par:a "permitida a recondução".

EMENDA: 2P01122-5
DORETO CAMPANARI PHDB

Acrescente-se :ao Art. 1'*0 do Projeto de constituiçQo <A>
elaborado pela comissão. o seguinte:

Art. 140 - Os Juizes Classistas. em todas as instâncias.
terão suplentes e mandatos de três anos. permitida uma recon
dução. e serQo eleitos por voto direto e escrutinio secreto.
pela maioria Msoluta dos associados da entidade sindiCóll.

EMENDA: 2P0146?-4
HAURÍCIO NASSER PHDB

Emenda SUbstitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 140
SUbstitua-se a :atual pela seguinte redação do :artigo 1'40:
Art. 1'40. Os juizes clãlssistas. em todas as instânci:as.

ter&> suplentes e mandatos de três anos. permitid:a a
recondução.

....
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-6-000-00-00-*
SEÇÃO VI
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITO
RAIS
-------------------------------
REF.: 4-4-6-141-00-00-* REF.: 139-00-00-*

Art. 141. A JUstiça Art. 139. IDÊNTICO
Eleitoral é composta dos se- ------------------------------
guintes órgãos:
-------------------------------
REF.: 4-4-6-141-00-01-* REF.: 139-00-01-*

I - Tribunal SUperior I - IDÊNTICO

Eleito:,l; -------------------------------
-------~------------------------

REF.: 4-4-6-141-00-02-* REF.: 139-00-02-*
XI - Tribunais Regio- II - IDÊNTICO

nais Eleitorais; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-6-141-00-03~ REF.: 139-00-03-*

III - Juízes Eleito- III - IDÊNTICO

rais; --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-6-141-00-04-* REF.: 139-00-04-*

IV - Juntas IV - IDÊNTICO

Eleitorais. --------------------------------------------------------------
REF.: 4-4-6-141-99-00-* REF.: 139-99-00-*

Parágrafo único. Os Parágrafo único. IDÊNTICO
juizes dos tribunais eleito- ------------------------------
rais , salvo motivo justi:ficado,
servirão obrigatoriamente por
dois anos, no mínimo, e nunca
por mais de dois biênios conse-
cutivos; os substitutos serão
escolhidos na mesma ocasião e
pelo mesmo processo, em nÚlltero
igual para cada categoria.
-------------------------------

.-
~

I



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA HESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHEHDAS DO CENTRÃO EHEHDAS COLETIVAS EHEHDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-~-6-1~Z-OO-OO~ REF.: 1qO-OO-OO~

Art. 1~2. O TribUD:ll Art. 1lfO. IDÊNTICO
SUperior Elei1:oral compor-se-li. -------------------------------
no minimo. de sete melIlbros:
-------------------------------
REF.: 4-q-6-14Z-00-01~ REF.: 1QO-OO-01~

I - mediante eJ.eic;ão. I - IDÊNTICO
pelo voto secreto: -------------------------------
-------------------------------
REF.: Q-q-6-1QZ-OO-01-a REF.: 1QO-OO-01-a

a) de três juizes. a) IDÊNTICO
dentre os Ministros do SUpremo -------------------------------
Tribunal Federal;
-------------------------------
REF.: II-Q-6-1qZ-OO-01-b REF.: 1QO-OO-01-b

b) de dois juizes. b> IDÊNTICO
dentre os membros do superior -------------------------------
Tribunal de Justiça;
-------------------------------
REF.: II-Q-6-1QZ-OO-OZ~ REF.: 1QO-OO-OZ-~

II - por nomeaçQo do II - por no~ do Presi-
Presidente da Repúblic:.l. de dente da RepúbJ:ic:a. de dQis
dois membros. observado o dis- membros entre seis advogõldos de
posto no artigo 1111. indic:;dos notlivel sQber juridico e ido-
pelo SUpremo Tribunal Feder:.:ll. neidade mor:.:ll. indic:ados pelo
------------------------------- SUpremo Tribunal Federal.

-------------------------------
REF.: 11-4-6-1QZ-99-00-~ REF.: 1QO-99-00-~

parágra:Eo único. O Padgra:fo único. IDÊNTICO
Tri.bunal superior Eleitoral -------------------------------
elegerá seu Presidente e vice-
Presidente dentre os Ministros
do SUpremo TribuMl Federal. e
o COrregedor Elei1:oral dentre
os Ministros do SUperior Tribu-
nal de Justiça.
-------------------------------
REF.: ~-Q-6-1Q3-00-00-* REF.: 1Q1-00-00~

Art. 1~3. Haverli um Art. 1111. IDÊNTICO
Tribunal Regional Elej,1:oral na -------------------------------

I-~
I
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNe

PROJETO DE CONSTITUIÇ1(O EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

<:apitaI de Cãlda Es'tado e no
Distrito Federal. Os Tribunais
Regionais Eleitorais compor-se-
ão:
-------------------------------
REF.: q-q-6-1q3-00-01~ REF.: 1~1-00-01-~

I - mediante eleição I - IDÊNTICO
pelo voto secreto: --------------------------------------------------------------
REF.: ~-~-6-1q3-00-01-a REF.: 1q1-00-01-a

a) de dois juizes. a> IDÊNTICO
dentre os desembargadores do -------------------------------
Tribunal de Justiç;a;
-------------------------------
REF.: q-~-6-1~3-00-01-b REF.: 1~1-00-01-b

b> de dois juizes. b> IDÊNTICO
dentre juizes de direito. esco-

---------------------~---------lhidos pelo Tribunal de Justi-
ç;a~

-------------------------------
REF': ~-q-6-143-00-02~ REF.: 1~1-00-0Z~

II - de um juiz do II - IDÊNTICO
Tribunal Regional Federal com -------------------------------
sede na Capital do Estado. ou.
não havendo. de juiz :federal.
escolhido, em qualquer caso.
pelo Tribunal Regional Federal
respectivo ;
-------------------------------
REF.: 4-4-6-1~3-00-03-* REF.: 1~1-00-03~

III - por nomeação do 111 - por nomeação do Pre-
presidente da República. de sidente da República. de dois
dois ~ membros, observado o dis- membros en"tre seis advogados d",
posto no artigo 11~. notável saber juridico e ~-

----~-------------------------- neidade moral. indiCãldos lo
I

Tribunal de Justiça.
-------------------------------

REF.: ~-~-6-1~3-99-00~ REF.: 1~1-99-00~

Parágra:Eo único. O Parágra:Eo único. IDÊNTICO
Tribunal Regional Eleitoral -------------------------------
elegerá dentre os Desembargado-

.....
~
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

rcs seu presidente e vic:e-
Presidente.
-------------------------------
REF.: 4-4-6-144-00-00-* REF. : 142-00-00~ EMENDA: 2P01Z3Z-9

Art. 144. Lei comple- Art. 142. IDÊNTICO PLÍNIO ARRUDA SAHPAIO PT
mentar disporá sobre a organi- ------------------------------- Dê-se nova red~ QO a.rt. 14 .. do Projeto de consti:tuiçIio:
za<;ão e competência dos tribu- "Art. 144 O Poder Legislativo :fiscalizará Q aplicação
nads , dos juizes e das Juntas dos recursos destinados ao Poder Judiciário e ao Hinis"tério
eleitorais. Público, realizando, semestralmente. audiências p'Úblicas com a
------------------------------- participação de órgãos da sociedade civil. para exame do de-

sempenho administrativo e :financeiro de mnblas :as
instituições. 11

--------------------------------------------------------------
REF.: U-4-6-144-01-00~ REF.: 14Z-01-00~

§ 12 Os lI\el1Ibros dos § 19 IDÊNI'Ico
tribunais, os juizes e os inte- -------------------------------
grantes das Juntas eleitor:ais,
no exercicio de suas :funções, e
no que lhes :for aplicável, go-
zarão de plenas garantias e se-
rão inamoviveis.
-------------------------------
REF.: 4-4-6-144-02-00~ REF. : 142-02-00~

§ 22 siiío irrecorr:iveis § zs IDÊNI'ICO
as decisões do Tribunal SUpe- -------------------------------
rior Eleitoral. salvo as que
contrariarem esta constituição.
e as denegatórias de "habeas
corpus" ou mandado de
segurança. --
-------------------------------
REF.: 4-4-6-145-00-00-* REF. : 143-00-00~

Art. 145. Das decisões Art. 143. IDÊNTICO
dos Tribunais Regionais Eleito- -------------------------------
rais somente caberá recurso
quando:
-------------------------------
REF.: 4-4-6-145-00-01-* REF. : 143-00-01-llE

I - :forem pro:feridas t - :forem pro:feridas contra
contra expressa disposição de express:a disposiçIio dest:a COns-
lei; tituição ou de lei;
------------------------------- -------------------------------

....
~

I
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REF.: 4-4-6-145-00-02-. IREF.: 143-00-02-'
II - ocorrer divergên- II - IDÊNTICO

cia na interpretação de lei en- ------------------------------
tre dois ou mais tribunais e-
leitorais;

REF.: 4-4-6-145-00-03-~

III - versarem sobre
inelegibilidade ou expedição de
diplomas nas eleições :federais
ou estaduais;

REF.; 4-4-6-145-00-04-~

IV - anularem diplomas
ou decretarem a perda de manda
tos eletivos :federais ou esta
duais;

REF.: 4-4-6-145-00-05-'
V - denegarem "habeas

corpus". mandado de seguran~.

"habeas data" ou mandado de
injunção.

REF.: 4-4-6-145-99-00-.
Parágrafo único. O

Território Federal de Fernando
de Noronha :fica sob a jurisdi
ção do Tribunal Regional de
Pernambuco •

REF.: 143-00-03-.
III - IDÊNTICO

REF.: 143-00-04-.
IV - IDÊNTICO

REF.: 143-00-05-*
V - denegarem "habeas

corpus". mandado de seguranç:;l.
"habeas data" e mandado de
injunção.

REF.: 143-99-00-.
Parágrafo único. IDÊNTICO

I.....
~
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TÍnn..O IV - DA ORGANIZAÇXO DOS PODERES E DO SIsttHA DE GOVERNO

PRWETO DE CONSTITUJ:ÇXO

REF.: ~-~-'-OOO-OO-OO~

SEÇÃO VII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES HILITA
RES

EMENDAS DO CENTRXO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: ~-~-'-1~6-00-00~ IREF.: 1~~-OO-OO~

Art. '146. são órgãos Art. 1lflf. IDÊNTICO
da Justiça Militar o superior -------------------------------
Tribunal Militar e os Tribunais
e Juízes Militares insti'tuidos
por lei.

REF.: 4-4-'-'I4'-OO-00~ IREF.: 145-00-OO~
Art. 14'. O SUperior Art. 1~5 • IDÊNTICO

Tribunal Militar compor-se-á de -------------------------------
quinze Ministros vitalicios,
nomeados pelo Presidente da Re
pública, depois de aprovada a
indicação pelo Senado Federal,
sendo 'três dentre o:ficiais
generais da Marinha, quatro
dentre o:ficiais-generais do E
xército. 'três dentre o:ficiais
generais da Aeronáutica. 'todos
da ativa e do posto mais eleva
do da carreira. e cinco dentre
civis.

I
~
I

REF.: 4-4-'-14'-99-00~

Parágra:fo único. Os
Ministros civis serão escolhi
dos pelo Presidente da Repúbli
ca dentre brasileiros maiores
de trinta e cinco anos. sendo:

REF.: 145-99-00~

P:arágra:fo único. IDfHTICO

REF.: 4-4-'-14'-99-01~ IREF.: 145-99-01~

I - três dentre advo- I - IDÊNTICO
gados de notório saber jurídico ------------------------------
e conduta ilibada. com mais de
dez anos de e:fetiva atividade
pro:Eissional;

EMENDA: 2POO'04-0
ACIVAL GOMES PHDB

Os Incisos: "I" e "U" do parágra:fo ún:ico do art. 141 do
Proje'to de Consti1:uição passa Q ter Q seguinte redQÇão:

Arl. 1"" " .
§ único " ".. " " ..
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tíTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

~ROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: q-q-7-1~7-99-01~ <COnt.>

EMENDAS DO CEm'RÃo EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

I> 'três Juizes-Auditores da Justiç;l Militar; e
lI) dois. em escolha par'tidária. den'tre membros do Minis

'tério Público da Justiça Militar e Advogados de notório saber
juridico e condutla ilibida. com mais de dez anos de atividade
pro:fissional.

REF.: q-q-7-1q7-99-0Z~ IREF.: 1q5-99-0Z~

II - dois. em escolha IJ: - IDÊNTICO
paritária. dentre auditores e ------------------------------
membros do Ministério público
da Justiça Militar.

REF.: ~-~-7-1~a-oo-oo-~ IREF.: 1~6-00-00~

, Art. 1~a. À Jurtiç;l Art. 1q6. IDÊNTICO

Militar compete processar e -------------------------------
\julgar os crimes militares de-
finidOS em lei.

r------------------------------
I

I
!

EMENDA: 2P0120S-6
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Dê-se nova redação aó "caput" do art. 1lfa do Projeto de COns
tituição da Comissão de sistematização. I\\antendo-se o respec
tivo parágra:fo único:
"Art. 1qa. À Justiç;l Militar compete processar e julgar os mi
litares nos crimes militares de:finidos em lei.

I
~....
I

REF.: Q-Q-7-1Qa-99-00-*
Parágrafo único.· A lei

disporá sobre a competência. a
organização e :funcionamento do
Superior Tribunal Militar.

REF.: 1~6-99-00~

Parâgra:Eo único. IDÊNTICO
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TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-S-000-00-00~

SEÇÃO VIII
DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ES
TADOS
E DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS

EHENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-4-0-149-00-00~ IREF.: 147-00-00~

Art. 149. Os Es~os Art. 147. IDÊNTICO
.. IV ...

org,lnJ.zarao sua Justiça. obser- -------------------------------
vades os principias estabeleci'-
dos nest:õl eonstitui~.

REF.: 4-4-a-149-00-01~ EMENDA: ZP01001-6
STELIO DIAS PFL
ElIlcnd:õl Qditiva
Dispositivo emendado: incluir no Artigo 1119.

Inclua-se no Artigo 149 do Projeto de eonstituiç50 da co-
missão de sis1:ematiz~ os seguintes itens:

Çapitulo IV
Do Poder Judiciário
s~ VIII
Dos Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Fedral e

Territórios
Art. .,1.19
I _ autoMmia Qdminis'trativa e :financeira. com !teservas de

percentuais minimos da receita o~ntária de ~ e 5K. !tes
pectivamen1:e para a justiça da União e dos Estados. com as
parcelas sendo liberQdas durante o exercicio :financeiro em
duodécimOs. pena de responsabilidQde. sendo aplicQdos 30K no
ap:õlrelhamento. manutenção e aoderni2:QÇão dos serviços
judiciários I

II _ particip~ dos magis'trados de car!te:lra na composi
~ do SUpremo Tribunal Federal;

III _ provimento de todos os cargos da magis'tra'tura e dos
serviços auxiliares pelo próprio Judiciário;

IV _ vencimentos a partir de es"bolbelec:imentos de piso e
quivalente a 90K dos vencimentos percebidos a qualquer titulo.
pelos ministros do STF. par:õl os desembargadores. sendo a d:i.:fe-
rença de en'trância não superior a 5KI •

V _ provimento de todos os cargos mediante concurso P\ibli
co de provas e titulas;

VI - criação da Justiça de paz a:fetada aos Estados. com
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-8-149-00-01-* <Cont.>

REF.: 4-4-8-149-01-00-*
§ 12 A competência dos

tribunais e juizes estaduais
será de:finida na consti'tuição
do Estado. sendo a lei de orga
nização judiciária de iniciati
VQ do Tribunal de Justiça.

REF.: 4-4-6-149-02-00-*
§ 22 cabe oos Estados

a instituição de representação
de inconstitucionalidade de
leis ou atos normativos estadu
ais ou municipais em:face da
Cons"tituiçfio Estadual. vedada a
atribuição da legitimação par:a
agir Q WII único órgão.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 14?-01-00~

§ 12 IDÊNTICO

REF.: 14?-02-00~

§ 2g IDÊNTICO

EMENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

competência exclusiva para cas~ntos e conciliação I
VII _ manutenção de Jus1=iça Militar estadual. inclusive

dos Tribunais de Justi~ Militàr;
VIII _ Reservar WII 'terço das vagas do superior TribuMl de

Justiça a Desembargadores dos ;TribuMis de Justi~ dos Estados
e do Distrito Fedral; ,

IX _ nome.;l~ do representante do quinto constitucioMl
pelo próprio Judiciário. ,como colorário da autonomi:a
administrativ:a.

EMENDA: 2POOnO-1
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA PHDB

Emenda Hodi:ficativa
Dê-se lilO § do 22 do &lr1:. 149 :a seguinte redação:
"cabe :aos Estados a representação de incostitucionalida

dede leis ou atos normativos estaduais ou municipios em :f:ace
da Consti'tuição estadual. bem como de leis ou atos normativos
municipais em :face da Constitui~ :federal. vedada a atribui
ção de legitimação para agir a WII único órgão".

EM13(OA: 2P0131e-o
mON ALBERNAZ PHDB

O Deputado constituinte que esta subscreve propõe que ao
art. 149. § 2. do Projeto de Constituição seja dlilda a seguinte
redação:

Ar1:. 1'49 to to ..

§ 2 _ comPete oos TribUMis de Justiça:
1. com e:ficácia erga omnes. o julgamento de representação

de inconsti'tucioMlidade. promovid:a pelo Procurlildor Geral de
justiça. Presidente da seção estlildual da OAB. mes:a da Assem
bléia Legislativa. partido político com representação na 'As
sembléia Legislativa ou Sindicato. de lei ou ato normativo es
tadual ou municipal em :face da Consti'tuição Estlildual;

2. decidir as questões incidentais de inconstitucionalida
de de lei ou ato normativo estlildual ou municipal. em :face da
Constituiç;;io Estadual. encaminhando as decisões à Assembléia
Legislativa. se :for o caso. para e:feito da suspensão da
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:1 ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE I
SECRETARIA GERAL DA HESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE COVERNO

PROJ'ETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-~-a-1~9-02-00~ <COnt.>

EMENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

execução.

REF.: ~-~-a-1~9-03-00~ REF.: 1~7-03-00~

§ 3~ A lei poderá § ~ A lei es't:ildual poderá
criar. mediante proposta do criar e disciplinar. mediante
Tribunal de Justiça. a Justiça proposta do Tribunal de Justi
Mili'tar estadual. constituida. ça, a Justiça Militar es1'adual.
em primeiro grau. pelos COnse- constituída. em primeiro grau.
lhos de Justiça e. em segundo. pelos conselhos de Justiça e.
pelo p~prio Tribunal de Justi- em segundo. pelo próprio Tribu
ça ou ",or 'tribunal especial. nal de .JUstiça ou por 'tribunal
nos El'r:;ados em que o e.:fetivo da especial. havendo senlpre reeur
polic::.a militar seja superior a so das decisões deste último
vinte mil in'tegrantes. para aqueles outros. nos Es'ba-
------------------------------- dos em que o efetivo da policia

militar seja superior a vinte
mil integrantes.

REF.: ~-~-a-1~9-0~-OO~ IREF.: 1~7-0~-OO~

§ ~~ COmpete à .JUstiça § 'Ig IDÊm'ICO
Militar es'tadual processar e ------------------------------
julgar os policiais militares e
bombeiros militares nos crimes
militares de.:finidos em lei. ca-
bendo ao 'tribunal competen'te
decidir sobre a perdtl do posto
e da pa'ten'te dos oficitlis.

REF.: ~-~-a-1~9-0S-00~

REF.: ~-~-a-1~9-99-00-~

EMENDA: 2P01'107-1
PAULO RAMOS PHDB

seja d:ilda :ao Parágra:fo 'lo. do Artigo 1'19. a seguinte
red:ação:

§ ~~ COmpete à Justiça Hilitar es'badual processar e julgar
os policiais militares e bombeiros militares nos crimes mili
tares de.:finidos em lei. ~nclo :ao 'tribunal compe'ten'te decidir
sobre a perda do posto e da patente dos o:ficiais e da gradua
ção das praças.

EMENDA: 2P01279-5
ADHEHAR DE BARROS FILHO PDT
Emenda Aditiva:

Acresça-se :ao Artigo 1~9 o seguinte par€tgra:fo:
§ 52 Nos Tribunais de Justiça com número superior a vin

te e cinc:õ' Desemb;u:gadores será constituído órgão Especial,
com mínimo de vinte e cinco lIlelIlbros. para o exercício das a
tribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno.

EMENDA: 2P01319-S
NION ALBERNAZ PHDB

O DepU1':ildo cons'tituinte que esta subscreve propõe que :ao
art. 1'19 do Projeto, de constitui~ seja :acrescentado um
parágra:fo com a seguinte redação:

Ar't" ., 9 _ """ ".. "" ..
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUJ:K1'E

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

IPROJETO DE CONSTITUIÇÃO

I:REF.: 4-4-8-149-99-00~ <Cont.)

EMENDAS DO CEHTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

§ No primeiro grau de jurisdição. haverá pelo menos UlIIa

unidl:\de-judiciária. provida por Juiz de direito. e as respec
tivas serventias. para cQdQ grupo de 20.000 habitantes ou :frQ
ção superior Q dois terços desse número. residentes em UlI\ mes
11\0 ou em municipios contíguos.

REF.: 4-4-8-150-00-00~ IREF.: 148-00-00-.
Art. 150. Para dirimir Art. 148. IDÊNTICO

conflitos %undiários. o Tribu- -------------------------------
nal de Justiça designará juizes
de entrância especial. com com
petência exclusiva para ques
tões agrárias.

REF.: 4-4-8-150-99-00-* REF.: 149-00-00-'
Parágrãl%o único. Para Art. 149. Para o exercício

o exercício das %unções previs- das :funções previstas no artigo
tas neste artigo. o juiz se 148. o juiz se deslocará até o
deslocará até o loc::al do con- local do coi\%lito sempre que
%lito sempre que necessário à necessário à e:Eiciente prestQ-
:=Ei~ie~t,: prestação ção jurisdicional.
Jur1sd1c10nal. -------------------------------

EMENDA: 2P00741-4
LOURIVAL BAPTISTA PFL
Emenda QO Projeto de Constituição

Dê-se QO art. 150 e seu parágrQ:fo único. Q seguinte
redação:

"Art. 150 _ Compete à JustiÇQ Estadual processar e julgar.
em primeiro grau de jurisdição. as questões de direito
Qgrário. Qinda que nelas %igurcm como partes as entidl:\des men
eionadas no artigo 133.. inciso I. desta Constituição.

Parágrãl%o único _ O Tribunal de Justiça designará juizes
de entriiinciQ especiQl. com competênciQ exclusiva parQ as ques
tões mencionadQs neste artigo. que se deslocarão até o local
do con:Elito. se necessário à eficiente prestação
jurisdicional. O recurso CQbível será sempre parQ o TribuhQl
RegiohQl Federal em cuja jurisdição situar-se o juiz de pri
meiro grau.

~
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ASSEHBLÉIA NACIONAL COHST:lTUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGAHIZAÇ~O DOS PODERES E DO S:lSTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTlTUIÇ~O

REF.: ~-~-9-000-00-00-*

SEÇÃO IX
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

REF.: ~-~-9-1S1-00-00-*

Art. 151. O con~lho

Nacional de Jus1;iça é o órgão
de con"trole da atividade admi
nistrativa e do desempenho dos
deveres :funcionais do Poder
JUdiciário e do Hinistério
público.

REF.: ~-~-9-1S1-99-00-*

Parágrafo único. Lei
complementar definirá a organi
zação e :funcionamento do COnse
lho Nacional de Justiça.

EMENDAS DO CENTRXO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2POOZ~6-3

CID SABÓIA DE CARVALHO PHDB
Emenda pl3ra SUPRI'tnR o Artigo '15'1 e seu pl3rágraEo "Único.

(Projeto de Constituiç;io A)

EMENDA: ZP003Z3-1
RENATO VIANNA PHDB

EMENDA SUPRESSIVA
suprima-se o Artigo 151 e Pl3rágra:Eo 'Único.

EMENDA: ZP016~O-5

CARLOS CARDINAL PDT
Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 151

Dê-se ao Qr"t. 151 Q seguinte r:ed;aç;io:
Ai't. 151 _ O COnselho Nac:i.onal de Justiça é o ó.rgl'io de

con"trole externo da atividade administrativa e do desempenho
dos deveres :funcionais do Poder JUdiciário e do Hinistério
Público.

ParágrafO único _ Lei. complementar de:fin:ixá a organização
e :funcionamento do Conselho Nacional de .JUstiça.

EMENDA: ZP01799-1
Luís EDUARDO PFL

EMENDA SUPRESSIVA
suprimir integra1lllente o art. 151 do Projeto da Comiss50

de Sis'telllatização, procedendo-se li necessária J:'enumeraç;ío.

EMENDA: 2P019a~-6

VIRGÍLIO TÁVORA PDS
EMENDA SUPRESSIVA
SUprima-se o l3rt. 1S1 e seu Pl3rágra:Eo único.

EMENDA: 2P01006-7
PAULO PIMENTEL PFL

EMENDA SUPRESSIVA
DISPOSITIVO EMENDADEO: ART. 151, Pl3rQgra:Eo único, do

Projeto.
suprima-se o Pl3rágra:Eo único do Qr"t. 151 do Projeto.

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUJ:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: 4-4-9-151-99-00~ <Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 21'01884-0
ANTONIO GASPAR PHDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dá :ao pGlrágra:fo único do Glrt. 151 as seguinte redação:
"PGlrágra:fo único _ Lei complementar definirá a organ:i.zação

e :funcionamento do Conselho Nac:ioMl de Justiça. em cuja com
posição haverá necessari:amen'te membros indic::ildos pelos Poderes
Legislativo e Executivo."

I
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Jl.SSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO

PROJETO DE COIGTlTUlÇÃO

REF.: 4-5-0-000-00-00-~

CAPÍTULO V
DAs FUNÇÕES ESSENCIAIS À ADMI
NISTRAÇÃO DA JUSTIÇA

REF.: 4-5-1-000-00-00~

SEÇÃO :J:
DA ADVOCACIA

REF.: 4-5-1-152-00-00-*
SUBSEÇÃO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 152. O advogado é

indispensável à QdministrQÇão
da justiça. sendo inviolável.
por seus atos e lII:;\ni:f"estações.
nos limites da lei.
SUBSEÇÃO II
DAS PROCURADORIAS-GERAIS DA UNI
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDER

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P01514-0
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO PHDB

Art. 152
Acrescente-se ao art. 152. após a palavra ''IIlan:i:festac;:ões''.

a expressão "no exercicio da pro:fissoo".

EMENDA: 2P01543-3
RAIMUNDO REZENDE PHDB
Emenda $Opressiva

$Oprilll:;\-se o artigo 152.
"O advog:;ldo é indispensável à administração da justiÇQ.

sendo inviolável por seus a'tos e I\lQni:festa<;:Ões nos limites da
lei.

I
~
00

I

REF.: 4-5-1-153-00-00~ REF.: 156-00-00~

Art. 153. A Art. 156. A Advoc:ac:ia-Geral
Procuradoria-Geral da unioo é o da Unioo é a insb.~ição que --;:a
órgoo que a representa. judi- representa, judicial e eJl"traju
cial e extrajudicialmente. e dicialmente. e exerce as :fun
exerce as :funções de consul'to- <;:Ões de consul'toria juridic::l do
ria juridica do Poder Executivo Poder Executi'll'O e da adminis-
e da administração em geral. trQÇão em geral.

EMENDA: 2P00006-2
PAES DE ANDRADE PHDB

Emenda modi:fic::ltiva do art. 152. da Subseção lI. seção I.
capitulo v. do Titulo IV.

Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:
Art. 153. compete QO Ministério Público Federal a repre

sentação judicial da Unioo, que será exercida em c=ráter nOO
CUllIulativo com as outras :funções da instituição, na :fOrt\ll;1 do
que dispuser a respectiva lei complementar.

§ 1l! Lei complementar. de iniciativa do Presidente da Re
públiCQ. disporá sobre a representação extrajudicial da união
e organizará em carreira a consul'toria juridic::l do Poder Exe
cutivo e da administração púbUCQ em geral..

§ 22 Nas COll\arc::lS do in.terior. que nOO :forem sede de cara
dà justiÇQ :federal, a representaç50 judicial da União. nas a
ções :fisc::lis. poderá ser exercidQ, mediante deJ.~, peJ.os
ProcurQdores dos Estados ou dos Hunicipios.

--------~~~--------------------"------------------------------EMENDA: 2P00910-7



ASSEHBLÉJ:A NACIONAL CONSTJ:TUINTE

SECRETl\RJ:A GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTJ:TUIÇÃO

REF.: 4-5-'I-'I53-00-00~ (Con~.)

I

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS ImIVIDUAIS

MELLO REIS PDS
EMENDA SUBSTITUTIVA

Dispisi~ivo emend:ado: ar~. '153
Substi'tua-se O artigo e §§, :adotando-se Q seguinte

redação:
"Art. '153 _ A Procuradoria-Geral da união é o órgão que Q

representa judicialmen~e. salvo na exec:ução da divid:a ativa e
nas demais causas rela~iVQs à ma~éria :fiscal. em que a repre
sentação cabe à Proc:uradoua-GerQI da Fazenda Nacional.

§ 12 As Procur:adorias-Gerais da União e da Fazenda NQ-
cional ~ê1lI por che:Ees. respec~ivamen~e. o P~:ador-Geral da
união e o Procurador-Ger:al da Fazend:a Nacional, ambos de livre
nomeação do presiden~ da República. dentre ciud:adãos maiores
de ~inta e cinco anos. de no~ável saber juridico e reputação
ilibada.

§ Z~ _ O ingresso nas classes iniciais das carreiras de
ProcurQdor dQ União e da Fazenda Nacional :far-se-á mediQn~

concurso público de provas e ti~os.

§ 3~ _ A lei disporá sobre a organiZQção e o :funcionmllen~

dos órgãos de que ~a~Q este artigo.
§ 4~ _ Nas comarcas do in~erior, a represen~ação d:a União

poderlâ ser con:fiada, na :forma da lei, Q Proc:ur:adores de Qutar
quias, dos Ertados ou dos Municipios.

§ 52 _ As Qu~a.rqu:ias ser~o representadas pelos seus Procu
r:adores, que ~erão o mesmo regime juridico dos Procur:adores dQ
União e da Fazenda Nacional."

EMENDA: %P009'18-Z
JOAQUIM HAICREL PHDB

Emenda lI\odi:fica~iva do ~. 153, capm, da Subseção lI, do
capi~lo V. do Ti~o IV.

Dê-se ao ~. 153. CQpu~. :a segu:in~ redação:
Art. 153 _ A Procuradoria Geral d:a união é o órgão que a

representa judicialmen~e.

EMENDA: %P01466-6
ROBERTO JEFFERSON PTB

Ell\endQ supressiVQ
Emenda supressiVQ do ~. 153, da Subseção II e :aditiVQ ao

inciso VII. do ~. '158. da seção II. do capi~o V, do Ti~o

IV.
suprima-se o ar~. 153 e QCt'eSCen~e-se. ao inciso VII, do

ar~. 15e. as segu:in~s expressões:
Ar't. 1sa. .. ".
VII _ •••7 salvo. quanto ao Minis~ério Público Federal, a

I
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ASSEMBLÉIA NACIONAL COtl':iTITUJ:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.; q-5-1-153-00-00~ (Cont.>

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

representação judicial da união. A lei disporá sobre ó exercí
cio dessa representação, de :forma não cumulativa com a das de
mais :funções do Ministério Público Federal, podendo atribuí
la, onde não houver Vara da Justiça Federal, mediante delega
ção, ;K>S Procuradores dos Estados ou dos Municípios.

EMENDA; 2P01480-1
JOSÉ HENDONÇA BEZERRA PFL

Dê-se ao art. 153 do Projeto de Constituição (A>, elabora
do pela ComissQo de Sistematização, a seguinte redação;

Art. 153 _ A representação judicial da União será exercida
pela procuradoria-Geral da União.

§ 12 Nas causas de natureza :fiscal e na cobrança do cré
dito tribütário inscrito em dívida ativa, a União será repre
sentada judicialtnente pela procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

§ ~ As autarquias :federais serão representadas judi-
cialmente pÕr seus serviços jurídicos próprios.

§ 32 _ A Procuradoria Geral da União 'tem por che:fe o
Procurador-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente
da República, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos,
de notável saber jurídico e reputação ilibada.

§ 42 Os Procuradores da união, da Fazenda Nacional e os
integranges dos serviços jurídicos das autarquias :federais in
gressarQo nos cargos iniciais das respectivas carreiras me
diante concurso públiCo de provas e títulos, sendo-lhes asse
gurado o mesmo regime jurídico do Ministério Público, quando
em dedicação exclusiva.

§ sg Lei complementar, de iniciativa do Presidente dQ
República regulará a Procuradoria Geral da união, a Procurado
rÍQ Geral dQ FazendQ Nacional e os serviços jurídicos das au
tarquias :federais.

§ 6ll _ Nas comarcas do interior Q de:Eesa da União poderá
ser con:fiada ;K>S procuradores dos Estados ou dos Municípios ou
a .advogados devidamente credenciados.

EMENDA: 2P01928-S
ROBERTO BRANI' PHDB

Dê-se ;K> art. 153 Q seguinte redação;
"Art. 153 _ À ProcuradorÍQ-Geral da união incuntbe, direta

mente ou através de órgão vinculado, a representação' judicial
e extrajudicial da União, e :a coordenação e orientação das a
tividiades de consultoria e :assessoramento jurídicos do Poder
Executivo e da .administração em gera!."

I
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ASSEHBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO EHENDAS DO CENTRÃO EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

REF.: 4-5-1-153-01-00-* REF.: 156-01-00~

§ 19 A Procuradoria- § 19 A Advocacia-Geral da
Geral da União tem por che:Ee o União tem por che:Ee o Advogado
Procurador-Geral da União. de Geral da unii;ío. de livre nornea
livre nomeação pelo Presidente ção pelo Presidente da Repúbli
da República. dentre cidadãos ca. dentre cidadãos llll;liores de
maiores de trinta e cinco anos. trinta e cinco anos. de notável
de notável saber jurídico e re- saber jurídico e reputação
putação ilibada. ilibada.

EMENDA: ZP00006-Z
PAES DE ANDRADE PHDB

Emenda modi:ficativa do art. 15Z. da SUbseção II. Seçi;ío I.
capítulo V. do Título IV.

Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:
Art. 153. Compete ao Ministério Público Federal a repre

sentação judicial da União. que será exercida em caráter nQo
cumulativo com as outras :funções da instituição. na :forllll;l do
que dispuser a respectiva lei complementar.

§ 19 Lei camplementar. de iniciativa do Presidente da Re
pública. disporá sobre a representação extrajudicial da Unii;ío
e organizará em carreira a consultoria jur:i.dica do Poder Exe
cutivo e da administração pública em geral.

§ zg Nas comarcas do interior, que nQo :forem sede de cara
da justiça :federal. a representação judicial da União. naS a
ções :fiscais. poderá ser exercida, mediante delegação. pelos
Procuradores dos Estados ou dos MUnicípios. I

N
I-"
I-"

EMENDA: ZP001Z7-1
IVO MAINARDI PHDB

Suprillll;l-se a parte :final do § zg do art. 153. que :ficará
com a seguinte redação:

Art. 153 lo " ..

§ Zg _ Os Procuradores da união ingressarão nos cargos i
niciais de carreira mediante concurso público de provas e
títulos.

PHDB

REF.: 4-5-1-153-0Z-00-* REF.: 156-0Z-00-*
§ Zg Os Procuradores § zg Os Advogados da Unii;ío

da União ingressarão nos cargos ingressarão nos cargos iniciais
iniciais da carreira mediante da carreira mediante concurso
concurso público de provas e público de provas e títulos,
títulos, sendo-lhes assegurado sendo-lhes assegurado o mesmo
o mesmo regime jurídico do Hí- regime jurídico do Ministério
nistério Público. quando em de- Público. quando em dedicação
dicação exclusiva. exclusiva.

EMENDA: ZP01043-Z
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Emenda Substitutiva
Substitua-se a redação

seguinte:
"Art. 153.

do § zg. do art. 153. pela

REF.: 4-5-1-153-03-00-*
§ 32 Lei complementar.

REF.: 156-03-00~

§ 3g Lei complementar. de

§ Zg Os Procuradores da Unii;ío ingressarão nos cargos i-
niciais da-carreira mediante concurso público de provas e ti
tulos; após dois anos de exercício. o Procurador da união não
poderá ser demitido, senão por decisão judicial. nem removido.
a não ser no interesse do serviço. sendo-lhe assegurada pari
dade de remuneração com o Ministério Público. quando em dedi
cação exclusiva."
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PHDB
ao Artigo 155 e parágra:fo. do Ti'tuJ.o
I. SUbseção III. do Projeto de

de inic.:i~tiv~ do Presidente & inic.:i:ltiva do Presidente d~ Re
Repúbl.ic:a, es"biliel.ecerá e públ.ic:a, es't:ilieJ.ecerá e
organi7;:õlrá ~ Procuradori:l-Ger:ll organizará Q Advocaci:l-Ger~l G
da União. Unililo.

REF.: 4-5-1-153-04-00-* REF.: 156-04-00~

§ lJg NQs com:»:c:as do § lJg A l.ei regul:õlrá :l de:Ee-
interior ~ de:fe~ da UniQo ~ da União MS comarcas do
poderá ser con:fiada aos Procu- interior.
radares dos Es~os ou dos Hu- -------------------------------
nicipios ou a advogados devida-
mente credenciados.

REF.: 4-5-1-153-05-00~

REF.: 4-5-1-154-00-00~ REF.: 157-00-00-*
Art. 15lJ. A represen- Ar't. 157. A represen'tação

tação judicial. e a consultori~ judici:ll e ~ consuJ.torila juri
jurídica dos Estados e do Dís- dica dos Estados e do Distrito
'trito Feder~l. competem :l seus Feder~l serlilo orgallizadlas em
procuradores, organi~os em carreira, observadD _o disposto.
=reira, observado o disposto no § zg do artigo ~nterior, se
no § zs do :õlrtigo anterior. gundo o que dispuser la l.ei es-
------------------------------- tadual e %ederal..

REF.: lJ-5-1-155-00-00-* REF.: 159-00-00-*
SUBSEÇÃO 111 Ar't. 159. A De:fensoria PÕ-

DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS blica é instituição essenci~l Q
Art. 155. A De:fensoria :função jurisdicioMJ. do Estado,

Pública é o órgão incumbido da incumbindo-se da orientação ju
orientação jurídica e da de:Ee- ridic:a e da de:fe~. em todos os
sa, em 'todos os gr:lus. dos graus. dos necessitados. na
necessi'tados • :forma.do.a:tigo 62. § sa, desta

------------------------------- COnstituiçao.

EHENDA: 2P00912-3
VIEIRA DA SILVA PDS

Emenda supressiva de expressQo no § lJg do art. 153, da
SUbseção II, seção I, do capitulo V do Ti'tuJ.o IV.

Suprima-se do § lJ! do art. 153 a expressQo seguinte:
Ar"t. 153 _ .
§ lJ2 _ •••••• ou :l advogados devidamente credenci:ldos.

EMENDA: 2P00620-5
UBIRATAN AGUIAR PHDB

<Inclua-se no art. 153 o seguinte parágrQ:fo)
ParégrQ:fo 52 - Os a'tWilis ~ssistentes juridicos G unão. os

p!:OCUr~dores d~s Autarqui~s Feder~is e os Procuradores d~ F~

zenda NQcioMJ. passrol\ ~ integrar em caráter e:Eetivo, sob o re
gime Es'tQ'tutário, la carreira de Procurador d~ Unil'.lo

EMENDA: 2P01066-1
SíLVIO ABREU

Emenda Substitutiva
IV, capitulo V, seç50
Constituição:

Dê-se :ao Artigo 155 la seguinte redação. ex1:inguindo-se o
parágra:fo linico e incluindo C1S três p:õlrágrQ:fos seguintes:

Art. 155 _ A De:fensoria Pública é instituição permanente e
essencial Q :fUnt;50 jurisdicioMl do Estado. incumbindo-se de
orien'tQr. postular e defender. em todas as ins'tQnci:ls os di
reitos dos juridicamente necessitados.

§ 12 _ Os De:Eensores Públicos SeJ:'l'.lo che:Eiados pelo

I
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N
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TÍTULO IV - DA ORGJUUZAçKO DOS PODERES E DO SJ:STEHA DE GOVERNO

PROJETO DE CONSTITU'IçKO

REF.: ~-5-1-155-00-00~ <cont.>

EHENDAS DO CENTRKo EHENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Proc:urador-Ger~l d~ De:fensor:i:a Pública. nomeado pelo Presiden
te da República, dentre os ocupantes da classe :final da
carreira.

§ zs _ Os De:fensores Públicos ingressarão nos cargos ini
ciais da carreira mediante concurso público de provas e títu
los. sendo-lhes assegurados os mesmos direi'tos. garantias e
prerrogativas concedidas aos membros do Ministério público e
impostas as mesmas vedações.

§ 32 _ Lei complementar org:;tnizará a Defensoria Pública da
União em cargos de carreira, com categorias correspondentes
aos 6rgãos de atuação da justiça e prescreverá normas gerais
para a sua organização nos Estados, do Distrito Federal e nos
Territ6rios.

Em consequência da sobredita proposta, 'torna-se necessária
a inclusão dos artigos abaixo. entre os dispositivos constan
tes do A'to das Disposições COnstitucionais Gerais e
Transit6rias:

Ar't. _ Até que os cargos :fi~s da carreira de De:fensor
Público estejam providos, o Proc:urador-Geral da De:fensoria Pü
blica será escolhido entre brasileiros maiores de 35 anos. de
notável. saber jurídico e reputação ilibada.

Ar't. _ Aos atuais De:fensores Públicos, assim caraerteriza
dos pelo eJterCício da :função há mais de vinte meses e pela
percepção de remuneração paga pelo Estado, :fica assegurado o
direito de opção pelo quadro de carreira. com a :imediata impo
sição das vedações ~ ela atinentes.
--------------------------------------------------------------

I
to)....
w

EMENDA: 2P01627-a
GERSON PERES

Emenda supressiva
suprima-se o art.

defensoriaspúblicas.

PDS

155 e seu Parágra:fo l1nico

EMENDA: ZP01856-Q
FLÁVIO ROCHA PL
O Art. 155 e seu Parágra:fo Único, integrantes da SUbseção XII
_ Das Defensorias Públicas _, do CQpítulo IV, passam a ter a
seguinte redação:
Art. 155 "A De:fensoria Pública é o 6rgão incumbido da orien
tação juridica e da defesa gratuita, em 'todos os graus, dos
necessitados" •
Parágra:fo Único _ ''Lei COmplemantar organizará a De:fensoria
Pública da União. do Distrito Federal e dos Territ6rios e
estabelecerá normas gerais para a organização da De:fensoria
Pública dos Estados. assegurado aos seus integrantes, observa
do o disposto nos Incisos J: e II. e alíneas do Art. 157, e o
dispos'to no § 52 do Art. 158. o regime jurídico do Ministério
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SECRETARIA GERAL DA MESA
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-5-1-1SS-00-00-* <Cont.>

HEF.: ~-S-1-1SS-0Z-00-*

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Público" •

EMENDA: ZPOOZ10-Z
FURTADO LEITE PFL
Acrescente-se o seguinte parágra:fo ao Art. 155 do Projeto de
Constituição <A>, da Comissão de Sistematização:
"Ao De:Een....or público são asseguradas garantias. direitos. ven
cimentos, prerrogativas e vedações conferidas, por esta Cons
titui~o. aos lIIelIlbros do Ministério Público."

REF.: ~-5-1-1S5-99-00-* REF.: 159-99-00-*
Parágrafo único. Lei Parágra:fo único. Lei COl'tl-

complementar organizará a De- plementar organizará a De:Eenso
:fensoria Públic:a da União, do ria Pública da união, do Dis
Distrito Federal e dos Territó- 1:rito Federal e dos Territórios
rios e estabelecerá normas ge- e estabelecerá normas gerais
rais para a organização da De- para sua organização nos Esta
:fensoria Públic:a dos Estados, dos, podendo a mesma at'uar como
assegurado aos seus integran- de:fensoria do povo junto à M
t,;s, quando.em ~ed~~ excl~- ministração pública.
S1V3, o reg1me )ur1d1co do Hi- -------------------------------
nistério público.

EMENDA: ZP001Z6-Z
JOSÉ COSTA PMDB

suprima-se a parte :final do parágra:fo único do art. 155.
que :fic:a com a seguinte redação:

Ar"t.. 155 ..
Parágra:fo-único. Leri Complementar organizará a De:Eensoria

Pública da união, do Distrito Federal e dos Territórios e
estabelecerá normas gerais para a organi~o de D:fensoria Pú
blica dos Estados.

I
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REF.: ~-5-Z-000-00-00~

SEÇÃO IX
DO MINISTÉRIO PÚBUCO

REF.: ~-5-Z-15G-OO-OO-*

Art. 156. O Ministério
PúbJ.ico é instituição permanen
te, essencial li :função jurisdi
cional do Estado, il\CUll\bindo
lhe a de:fesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos in
teresses sociais e individuais
indisponíveis.

EHENDAS DO CENTRÃO

REF.: 150-00-00~

Art. 150. rDÊNTIco

EMENDAS COLET:IVAS EHENDAS INDIV:IDUAIS

EMENDA: ZPOOZ59-5
C1IRLOS VINAGRE PHDB

Dê-se ao artigo '156. "capu't", ao artigo 150 e incisos e
aos seus parâgra:fos 'I!! • 3g e 6!1 , a seguinte redação •
suprimindo-se o parágrQ:fo 3!! do artigo 157 e seus incisos :I e
U, mantendo-se ôs demais parágrQ:fos do artigo 'ISO:

Artigo '156 _ O Ministério Público é instituição permanen
te, essencial à :função jurisdicional do Estado. incumbindo-lhe
a de:fesa da Constituição. da ordem juridica. do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponi
veis. competindo-lhe:

:I _ exercer, com exclusividade, la ação penal p\Íblica;
II _ :fiscalizar la observância dos direitos assegurados

nesta Constituição, proll\Ovendo as medidas necessárias à sua
proteção;

U:I _ instaurar inquérito civil e proll\Over a ação civil
p\Íblica para de:fesa do patrimônio p\Íblico e social, dos inte
resses di:fusos e coletivos, bem COll\O de outros de:finidos em
lei;

:IV _ proll\Over a ação de inconstitucionalidade ou represen
tação para interpretação de lei ou ato normativo e para :fins
de inte!:Venção da· União e dos Estados, nos casos previstos
nesta Constituição;

V _ de:fender os direitos e interesses das populações indí
genas relativos às terras que ocupa e sua cultura. proll\Ovendo
a apuração de responsabilidades;

VI _ expedir intimações nos procedimentos administrativos
que instaurar, requisitar in:formações e documentos para
instrui-los, bem COll\O para instruir processo judicial em qua
o:ficie;

VJ:I _ promover medidas necessárias à de:fesa dos direitos e
para assegurar a observância do principio da igualdade em re
lação às pessoas portadoras de de:ficiência;

VIU _ exercer o controle externo da atividade policial;
IX _ exercer as demais :funções que lhe con:ferir·a lei.

desde que compatíveis com sua :finalidade. vedada a representa
ção judic:i.al e a consultoria juridica das pessoas jurídicas de
direito público;

§ 1!1 Leis Complementares distintas, de iniciati'l?a das
respectivos-procuradores-Gerais. estabelecerão a organi~.

I
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SE<:RETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODEJmS E DO SISTEMA DE GOVERNO #

PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-5-2-15&-OO-OO~ <COnt. >

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

a'tribuic;:ãel? e o est.a1:u'to de c:ada Hinis'tério Público. assegu
rando aos seus integrantes independência :funcional. as garan
tias do artigo 115. assim como o lIIesmo sis'tem:;t de promoção e
aposentQdoria do lõlrt:i.go 113. IX e VJ:. e as seguintes vedações:

a> exercer. ainda que em disponibilidQde. qualquer ou'tra
:funç50 p\Íblica. salvo o IlIQgistério e CQJ:gO lõldministrativo de
excepcional relcvSncia. Mo podendo. durante o a:fastQ\tlento.
ser promovido sen!io por antiguidade;

b> receber. lõ\ qualquer titulo e sob qualquer pretexto.
honorários. percentagens ou custas processuais J

c> exercer a QdYOCQCia;
d> participar de sociedade comen:Üll. exceto como quotista

ou acionista;
c> exercer lõ\tividQde politico-partidária. salvo prévio a

:fastamento. na :forma, da lei.

REF.: ~-S-2-15&-01-00-~ IREF.: 150-01-00-~

• • •§ 1~ são p:i~:íl?i~s § 1~ IDÊNTICO

1nsti1uc10na1s do Hin1s~10 -------------------------------
Público a unidade. a indivisi-
bilidade e a independência
:funcional.

REF.: ~-5-2-15&-02-00-~ REF.: 150-02-00-~

§ Zg Ao Hinistério Pú- § Z! Ao Ministério Público
blico :fica assegurada autono- :fica assegurQda autonomia admi
mia :funcional e administrativa. nistrativa. na :forma da lei.
competindo-lhe dispor. na :forma ----------------~-------------
da lei. observQdo o parágra:fo
único do artigo 198. sobre a
própria organização e :funciona-
mento. provendo seus cargos.
:funções e serviços auxiliares
por concurso p\Íblico.

REF.: ~-5-2-156-03-00~

§ 3~ O Hinistério Pú
blico elaborQrá SUQ proposta
orçamentária dentro dos limites
estabelecidos na lei de dire
trizes orçamentárias.

EMENDA: 2P001Z5-!4
THEODORO MENDES PHDB

Dê-se ao § 2!! do art. 1~6. a seguinte redação:
Ar-t.. 156 ..
§ za Ao- Hinis'tério Público :fica assegurQda a Qutonomia

:funcional c administrlõ\tiva. competindo-lhe dispor. na :forma da
lei. sobre a própria organização e :funcionamento e. observado
o dispostono parágra:fo único do art. 190. propor ao Legislati
vo a cri~ e extinç;.ío de seus cargos e serviços Quxiliares.
provendo-os por concurso públicol de provas e de provas e
titulos.

EMENDA: 2P00128-9
CARLOS VINAGRE PHDB

Dê-se ao § 3~ do art. 186 Q seguinte redação:
Art. 156.. .." "" "" " ..
§ 3!! _ O Ministério Público elaborará SUlõ\ proposta

orçamentária dentro dos limites eS'tlabelecidos na Lei de Dire
trizes Orç:ament:ârias e SUQS dotQÇÕcs serão entregues na :forma
do art. 197.

I
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REF.: q-S-2-1S7-00-00-~ REF.: 1S1-00-00~

Art. 157. O Ministério Art. 151. O Ministério Pú-
público compreende: blico abrange:
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-5-Z-157-00-01-~ REF.: 151-00-01-a

I - o Ministério Pú- a> IDÊNTICO
blico Federal; -------------------------------
-------------------------------
REF.: q-S-Z-1S7-00-0Z-* REF.: 151-00-01-e

XI - o Ministério Pú- c> o Ministério Público Mi-
blico Militar; litar;
------------------------------- -------------------------------
REF.: 4-5-Z-1S7-00-03~ REF.: 151-00-01-b

XII - o Ministério Pú- b> IDÊNTICO
blico do Trabalho; --------------------------------------------------------------
~EF.: 4-5-2-1S7-00-04~ REF.: 151-00-01-d

IV - o Ministério Pú- d> IDÊNTICO \

blico do Distrito Federal e dos -------------------------------
iferritórios;
~------------------------------I
REF.: q-S-Z-1S7-00-0S~ REF.: 1S1-00-0Z~

~ V - o Ministério Pú- 11 - IDÊNTICO
lico dos Estados. --------.----------------------

-------------------------------I
I
REF.: 4-S-Z-157-00-06-~ EMENDA: 2POO59B-SL______________________________

GERSON PERES PDS
EMENDA ADITIVA

Incluir no :artigo 15' - Titulo IV. CQpitulo v. Seção 11 _
onde couber. do Projeto de Constituição <A>. da ComissQo de
Sistematização:

"Art. 15' •••
I ." ..
II ·..
111 ·..
IV ·..
VI _ Ministro Público junto à Cortes de Con'tQs."
--------------------------------------------------------------

I
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REF.: ~-S-Z-157-01-00-* REF.: 15~-99-00-*

§ 1~ O Ministério 1"\1- Parágra:fo IÍnico. A lei com-
blico Federal :fo~á lista plementar prevista neste artigo
'triplice para escolha do de:finirá o processo de escolha
Procurador-Geral da Rep\iblic:a, do Procurador-Geral dos demais
e os demais Ministérios Públi- Ministérios P\iblicos da União
cos elegerão seu Procurador- que serão escolhidos dentre os
Geral, em qualquer caso, dentre integrantes da carreira.
integrantes da carreira, para -------------------------------
mandato de dois anos, perndtida
uma recondução.

EMENDA: 2P00009-6
COSTA FERREIRA PFL
EMENDA MODIFICATIVA

Do § 1~ do lõlrt. 157 do Projeto da Comissão de
Sistematização.

Alrt .. 157" "" " " " " "" " ..
§ 1~ Os Procuradores-Gerais serão nomeados pelo Executivo

respectivo após aprovação do Legislativo, recaindo a escolhaem
integrantes da carreira na classe mais antiga, para Ult\ mnadato
de '2 :õlnos, permitid:õl uma recondução.

EHENDA: '2P00599-3
MANOEL MOREIRA PHDB

Dê-se aos §§ 12 e 22 do Qr't:. 157, li seguinte redação:
Art. 15' _ " ..
§ 19 _ O Ministério Público Federal tem por che:fe o

Procurador-Geral da Rep\iblica, nomeado pelo Presidente da Re
p\iblica após QProvação pela maioria absolU'tla do Senado Fede
ral, e os demais Ministérios Públicos escolherão seu
Procurador-Geral na :forma da lei, para nollleClÇão pelo Poder E
xecutivo, em qualquer caso dentre integrantes da carreira,
parQ período de 2 (dois> Qnos, pertIIitida uma recondução.

~ 2g _ A exoner~o dos Procuradores-Gerais, durante o pe
ríodo re:ferido no parágra:fo anterior, dependerá de prévia a
provação pela maioria absoluta do senado Federal ou da Assem
bléia Legislativ:a, con:forme o caso, por abuso de autorida.de ou
grave omissão dos deveres do cargo, mediante represen'tação da
maioria dos integrantes daquelas casas ou do órgão competente
do Ministério Público respecti.vo, :õlssim como por iniciativ:a do
Presidente da Rep\iblic:a ou do Governador.

EMENDA: '2P009~O-9

HARLAN GADELHA PHDB
Titulo - IV - d:1 OX'gQni:z;;,ção dos Poderes e do sistCltlQ de

Governo.
capítulo - V - d:õlS FunçÕes Essenciais à Administ:rção da

Justiça.
seção - I - do Ministério Público.
Propõe-se Q \\\Od:i.:ficac;:ão na redação do § 12 do JUrt. 157,

p:1ssando o mesmem ter :1 seguinte .red~:

Art. 157.
§ 12 O Ministério Público Feder:1l e os demais Ministérios

PIlblicos elegerão, diretmnente por 'tod:1:1 clásse, seu
Proeurador-Ger:1l, par:1 mandato de dois anos, permitindo \Ill\Q

recondução •

I
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V - das :fUnções essenciais à Administração da

PliDB
IV - da Organização dos Poderes e do sistema de

REF.: 4-S-Z-1S7-0Z-00-~

§ Zg Os Proeuradores
Gerais poderão ser desti'tuídos
por ~leliberação de dois terços
do Senado Federal ou da Assem
bléia Legislativa, con:forme o
caso, por abuso de poder ou
grave omissão dos deveres do
cargo , mediante represen'tação
da maioria dos integrantes da
quelas Casas, do Presiden'te da
República ou do Governador ou
do órgão colegiado competen'te
do respectivo Ministério
público.

REF.: ~-5-Z-157-03-00-~ REF.: 154-00-00~

§ 3g Leis complementa- Ar't • 1S~ • Lei complementar
res distintas, de iniciativa organizará o Ministério Público
dos respectivos Proeuradores- da União e disporá sobre o seu
Gerais, organizarão cada Minis- :funcionamento e competência e a
tério público, observadas, re- disciplina, vantagens, direitos
lativamente a seus integrantes: e deveres de seus integrantes,
------------------------------- inclusive a vitaliciedade, a

inamovibilidade e·a irredutibi-
lidade de vencimentos.

REF.: 4-5-Z-15"-03-01-~

I - as seguintes
garantias:

EMENDA: ZP00938-7
HARLAN GADELHA

Tí'tulo 
Governo.

capí'tulo 
Justiça.

Seção - 11 - do Ministério Público.
Prop-oe-se seja acrescido ao art. 157, a noVa redação ao

INC. I do § 32. bem como aditado mais uma alínea:
Art. 15.,.
Acrescente-se:
lHC. I - as seguintes garantis e vantagens:
Adite-se mais uma alínea no lHe. I:
d> vencimentos iguais ao con:feridos aos magistrados.

I
N....
\O

I
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---
REF.: '~-S-2-1S7-03-01-a -

a) vitaliciedade apÓs -
dois anos de exereicio. não po-
dendo perder o cargo sen$o por -
sentença judicial 'tr:ansi'tadQ em - - -
julgado; - -

------------------------------- --
REF.: 4-S-Z-157-03-01-b

b) inamovibilidade.
salvo por lI\O"tivo de interesse
público, mediante decis$o do
órgão colegiado competente do
Ministério Público, por voto d~

dois 'terços de seus melIIbros,
assegurada ampla de:EeSQ;
-------------------------------
REF.: 4-5-Z-157-03-01-c

c) irredutibilidade de
vencimentos. sujeitos, en1:re-
'tan"to. aos impos'tos gerais. in-
clusive o de rendQ e, os
eXtraordinários;
-------------------------------
REF.: 4-5-Z-1S7-03-0Z~

II - :as seguintes
vedações:
-------------------------------
REF.: 4-5-Z-157-03-0%-Q EMENDA: 2POO123-B

Q) exercer, Qiné\Q que JOSÉ CARLOS GRECCO PHDB
el1l disponibilidade. qualquer Dê-se à :alínea ":a". do inciso 11 do § 31l do ;artigo 157. Q
ou'tra :!:un~o pública. 5:;11'110 urn:a seguin"te redaç;.lo:
de magis'tério; Artigo 157 _
---_...._------------------------- §31!

11
:a _ exen:er, :ainda que em disponibilid:ade. qualquer ou'tr:a

:função públiCQ. salvo o magis'tério e c=rgo :adminis'tra'ti'110 de
excepcionlal relevSncia. não" podendo. _ dur:an"te o Q:fQs'tamento.
ser promovido senão por an'tiguidade;
--------------------------------------------------------------

REF.: Q-5-Z-157-03-OZ-b
b) receber, Q q\JQlque.r

I
~
I
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PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

ti"tulo e sob qualquer pretexto,
honorários. percentagens ou
custas processuais;

REF.: 4-5-Z-157-03-0Z-e
c) exercer la advoe:a-

cia;

R~.: 4-5-Z-157-03-0Z-d
I d) participar de so-

ciledade comercial, exceto como

~~~~::~-~~_:~~~~~:~~----~--
RI:jF.: 4-5-Z-157-03-0Z-e

I e) exercer atividade
político-partidária, salvo pré
vio a:fastamento. na :forma da
lei.

REF.: 4-5-Z-157-04-00-~

EMENDAS DO CEm'RÃO EMENDAS COLETJ;VAS EMENDAS INDIVIDUAIS

EMENDA: 2P001Z9-7
CARLOS VINAGRE pHDB

Acrescente-se parágr:a:fo ao art. 157, com a seguinte
redação:

Ar"t .. 157 _ " ..
§ _ O prÕc:urador-Geral da República perceberá vencimentos

iguais aos que percebm, a qualquer titulo, os Ministros do Su
premo Tribunal Federal, aplicando-se os meSlllOs principios aos
demais Proe:uradores-Gerais em relação aos integrantes dos Tri
bunais junto aos quais o:ficiem.

EMENDA: 21'00130-1
CARLOS VINAGRE pHDBl

Acrescente-se parágra:Eo ao art. 157. com Q seguinte
redação:

Ar"t.. 157 Ilt ..

§ _ 0- Proc:urador-Gear'l da República e os demais
procuradores-Gerais terão prerrogativas e representação d~ Mi
nistros e Secretários de Estado, respectivamente.

I
~.....

EMENDA: 21'00915-0
HAROLDO SABÓIA

Emenda aditiva ao art.
Titulo IV.

PHDB
157, d:a Seção II, do capítulo V,. do
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SECRETARIA GERAL DA HESA,

TiTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E DO SISTEHA DE GOVERNO
I I I I - I

P~O DE CONSTITUIÇÃO

REF.: ~-5-2-157-0~-OO~ (COn~.)

EMENDAS DO CENndío EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

Acrescente-se ::ao Q.r't. 157 o seguinte PQrQgr::a:fo. onde
couber:

§ compete ::ao Hinis'tério Público Federal exercer as :fun
çlões dÕ Hinis~ério Público jun~o à J'ustiç::a Elei~or::al. confor
me o disposto em su::a lei orgânic:::a. O Procurador (;er::al d::a Repú
blic:::a é o chefe do Hinistério PúbliCQ Eleitor::al.

EMENDA: 2P0091EH.
SIGHARINGA SEIXAS PHDB

Emend::a Q(]itiv::a::ao~. 157 da seção 11. do Hinistério P'ú
blico. do capitulo V, do Ti'tulo IV.

Acrescente-se ::ao ~. 157 o seguinte PQrQgra:fo:
§ _ o Procurador (;er:õll d::a Repúblic:::a perc:eberlá vencimentos

não inferiores aos que perceberem, a qu::alquer ti~o. os Hi
nis"tros do SUpremo Tribunal Feder::al.

REF.: ~-5-2-15a-OO-Oo-~ REF.: 155-00-00-~

Art. 158. São :fUnções Art' • 155. são :funçõeS ins-
institucionais do Hinistério 'ti:tuc:ionólis do Hinis'tério
Público. na área de ::ai:uac;:ão de Público:

cada um dos seus órgãos: -------------------------------

REF.: ~-5-Z-15e-OO-01~ IREF.: 155-00-01~

I - promover, priv::ati- I - IDÊNTIco
vamen~e, a ~o penal públiC:õlJ -------------------------------

REi': ~-S-2-158-00-02~ REF.: 155-00-02~

II - zelar pelo e:Eeti- II - ado~ :õlS medid::as ju-
VOI respei~o dos Poderes Públi- dic:i::ais nec:ess!lrias::ao e:Ee~ivo
cos e dos serviços sociais de respeito aos direitos ::assegur::a
re~evância públic:::a aos direitos dos nesta COnsti'tuição J

assegurados nesta consti'tuição, -------------------------------
apUrando abusos e omissões de
~lquer autoridade e promoven
do as medidas necessQrias à sua
correção e à punição dos
responsáveis;

REF.: ~-S-Z-158-00-03-~ REF.: 155-00-03~

. UI - promover o in- 11'1 - promover o inquérito
.•CJ'1érito civil e la ação civil civil e la ~ civil para ::a

pqra a proteção do patrimônio proteção do patrimônio público.
p\1blico e soei::al, dos in"teres- nól :fortIIQ da lei J

EMENDA: 2POOS41-1
ALÉRCIO DIAS PFL

Dê-se ao inciso XI do artigo 158. Ia seguinte redQÇão:
't'tAr't .. 150 '" .. lo " ..

II _ promover::as mcdid:õls necess!lri::as paria o efetivo respeito
aos direi~os assegurados nas~ COns~i'tuição.

I
~
I
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ses di~usos e coletivos, nota-.------------------------------
damente os relacionados com o
meio ambiente, o ambiente do
trabalho, e os direitos do een-
swuidor, dos direitos indispo-
níveis e das situações jurídi-
cas de interesse geral, ou para
coibir abuso da autoridade ou
do poder econômico;

REF.: 4-5-Z-156-00-04~

, IV - promover a ação
de inconstitucionalidade ou re
presentação para interpretação
de lei ou ato normativo e para
~ins de intervenção da União e
dos Estados, nos casos previs
tos nesta Constituição;

REF.: 155-00-04~

IV - IDÊNTICO

I
~w
I

EMENDA: 2P00S11-0
RUBEH BRANQUINHO PHDB

SEÇÃO II
DO HINISTÊRIO PÚBLICO
Art. 158 _ são :Eunções institucionais do Hinis'térios P\Í

blico, na área de atuação de cada um dos seus órgãos:
V _ de:Eender, judicial e extrajudiciamente, os direi"tos e

interesses das populações ind:ígenas, quanto às terras que ocu
pa, seu patrimônio material e imaterial, e promover a respon
sabilidade dos o:Eensores;

judicialmen
e interesses

indígerms, na

REF.: 155-00-05~

V - de:fender,
te, os direitos
das populações
:forma da lei;

REF.: 4-5-2-158-00-05-*
V - de:Eender, judicial

e ex1:rajudicialmente, 05 direi
tos e interesses das populações
indígenas, quanto às terras que
ocupam, seu patrimônio material
e imaterial, e promover a res
ponsabilidade dos o:fensores;

Nov;a redação
Art. 158 _ são :funções institucionais do Hinistédo pUbli

co. na Qrea deQ~ de cada wu dos seus órgãos:
V _ de:fender. judicialmente e extrajudicialmente, os di

J:'eitos e interesses da populações ind:ígenas, quanto às terrQS
de posse imemorial onde se :acham permanentemente lOCQlizadas,
seu p:atrimônio material e imaterial, e promover a responsabi
lidade dos o:Eensores; -

REF.: 4-5-Z-156-00-06-*
VI - expedir intima

ções nos procedimentos adminis
trativos que instaurar, requi
sitar in:EormaÇÕes e documentos

REF.: 155-00-06~

VI - requisitar in:EoZ1llaÇÕes
e documentos em processos em
que atuar. segundo o que dispu
ser a lei;
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para instrui-los;

EMENDAS DO CENTRÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS IJ.mIVIDUAIS

REF.: ~-S-2-1S8-00-0'-* REF.: 1SS-00-08~

VII - exercer oU'tras VIII - exercer ou'tras :fun-
:funções que lhe :forem con:feri- ções que lhe:forem con:feridas,
das por lei, desde que compati- desde que .compa'tiveis com sua
veis com sua :finalidade, sendo- :finalidade, sendo-lhe vedad::a WI

lhe vcdad::a a represen'tãlção ju- represen'tação judicial e ::a con
dicial e a consul'toria juridica sul'toria juridica de entidQC1es
das pessoas juridicas de direi- públicas.

to público. -------------------------------

REF.: ~-S-2-1S8-01-00-* REF.: 1SS-00-0'~

§ 1l:! Ao Hinistério Pú- VII - exercer con'trole ex-
blico compe'te exercer con'trole 'terno sobre a ::atividade poli
externo sobre a atividade cial, na :forma da Lei comple
polici::al. mentar, mencionada no :l.rtigo

------------------------------- an'terior;

REF.: ~-S-2-1S8-02-00-* IREF.: 1SS-01-00~

• • • •§ 2: A. legitimação do § 1l:! IDÊNTICO
H~n1ster1o Púb11co p:l.ra ::as a- -------------------------------
çóes civis previs'tas nes'te Qr-

tigo MO impede ::a de terceiros,
nas mesmas hipóteses, segundo
dispuserem es'ta Consti'tuição e
a lei.

EMENDA: 2P01~66-6

ROBERTO JEFFERSON PTB
Emenda Supressiv.a
Entenda supressiv.a do art. ""153~ da SUbseção Il e aditiv.a ;ao

inciso VII. do ~. 158. da seção li, do capitulo V. do Titulo
IV.

suprÍ1l\:;l-se o :u:-t. 153 e QCrescen'te-se. ;ao inciso VII, do
:u:-t. 150. :l.S seguin'tes expressões:

Ar't .. 1Sa.. _ " lo ..

VII _ ••• , salvo, C(Uãln'to ao Hinis'tério Público Federal, a
represen'taç50 judicial d:l. união. A lei dispora sobre o exe.rci
cio dessa represen'tQção, de :forma não cumulativ.a com WI das de
mais ;funções do Hinistério Público Feder:l.l, podendo a'tribui
la, onde MO houver V:l.ra da J\lstiç:a Federal, median'te delega
ção, aos ProcurQC1ores dos Es'tados ou dos Hunicipios.

EMENDA: 2P0100S-0
JALLES FONTOURA PFL

Dê-se Q 'Seguinte redação ao § 1l:! do Artigo 150:
§ 12 Ao Hinistério Público compete exercer con'trole ex

'terno sob~ a a'tividade policial de :l.pur;ção d:l.S infrações
penais.

EMENDA: 2P01833-S
ROBSON HAHINHO PHDB

Dê-se WI seguinte redação ao § 1l:! do Artigo 150:
§ 12 Ao Hinistério Público compe'te exercer con'trole ex

'terno sob~ a :l.tivid:tde policial de apuração das infrações
pel\:l.is.

I
~
I

REF.: ~-S-2-1S8-03-00~

§ 3g As %unções de Hi-
REF.: 1SS-02-00~

§ 2l:! As :funções do Hinis'té-
EMENDA: 2P006~9-3

JOÃo NATAL PHDB



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTlTUJ:NTE

SECRETARIA GERAL DA MESA

TÍTULO IV - DA ORGANIZAçÃO DOS PODERES E DO SISTEMA DE GOVERNO

PRO.JET(. DE CONSTITUIÇÃO EMENDAS DO CENTHÃO EMENDAS COLETIVAS EMENDAS INDIVIDUAIS

nistfu::..o público só podem ser rio Público só podem ser exer
exercJ.das por integrantes da cidas por integran"tes da eae
carreira, que deverão residir reira em regime de dedic:QÇão
na comarca da respectiva exclusiva, que deverão residir
lotação. na comarca da respectiva

------------------------------- lotação.

REF.: 4-S-2--1S8-04-00""* REF.: 155-03-00""*
§ 4~ serão sempre :fun- § 3~ serão sempre :fUndmllen-

damentadas as promOÇÕes e as tac1as quaisquer mani:festaçães
cotas dos membros do Ministério dos órgãos do Ministério Públi
público, inclusive para requi- co, inclusive para requisitar
sitar diligências inves'tigató- diligências investigatórias ou
rias e instauração de inquérito inquérito policilal.

policial. -------------------------------

REF.: 4-5-2-156-05-00-* REF.: 155-04-00-*
§ S~ O ingresso na § 4~ O ingresso na =rreirla

carreira :far-se-á mediante con- :far-se-á median"te concurso pú
curso público de provas e títu- blico de provas e titulos,
los, exigindo-se do candidato o exigindo-se do candidato o mi
mínimo de dois anos de e:Eetivo nimo de três ;anos de efetivo
exercicio da advocacia ou ati- exercício da advocacia ou ati
vidade que a lei especi:ficar. vidade que a lei especi:fi=r.
observada na nomeação a ordem observada na no~ a ordem
de classi:ficação. assegurada a de classi:ficação. assegurada a
participação da Ordem dos Advo- participação da Ordem dos Advo
gados do Brasil na organização gados do Brasil na ~lização

e realização do concurso. em do concurso.

todas as suas :fases. -------------------------------

REF.: 4-5-2-156-0&-00-* REF.: 155-05-00-*
§ 6~ Aplica-se à :fun- § 5~ Aplica-se à :função e à

ção e à aposentadoria do Minis- aposentadoria do Ministério Pú
tério Público, no que couber. o blico. no que couber. o dispos
disposto no artigo 113 , II e to no artigo 111, II e VI.

VI. -------------------------------

Emenda supressiva
Dispositivo Emendado: § 3~ do:artigo 1S0 do Proje'to de

Cons1:i:tuição.
suprima-se o § 3~ do :artigo do Proje'to de Constituição.

EMENDA: 2P001Z2-0
ALEXANDRE COSTA PFL

Dê-se ao parágr:a:fo 42 do artigo 1S0. Ia seguinte red:ação:
Artigo 150
§ 4~ Para-o exercício de suas :funções, os membros do Hi

nistério Público podem requisitar diligêncilas investigatórias
e a instauração de inquérito policial, devendo indicar a :fUn
damentação jurídica de. suas mani:festaçées processuais.

EMENDA: 2P00911-S
VIEIRA DA SILVA PDS

Emenda aditiva ao § 6~ do art. 1S6. Seção II _ Do Ministé
rio Público. do CApítulo v. Título IV.

Inclua-se no § 6~ do art. 1sa a re:ferêncila QO inciso V do
:art. 113, paria :ficar assim redigido:

Art. 159 _ " "" """ ••••• ",, ..".""..".
§ 6~ _ Aplica-se à :função e à aposentadoria do Ministério

Público. no que couber. o disposto no art. 113, Il:. V e VI.

I
~
VI

REF.: 4-5-2-158-99-00-* EMENDA: 2P00260-9
IBSEN PINHEIRO PHDB
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REF.: ~-S-2-1S8-99-00-' <Cont.>

REF.: ~-S-2-999-00-00-'

REF.: ~-S-9-999-00-00-*

EHENDAS DO CEHTRÃO EHENDAS COLETIVAS EHENDAS INDIVIDUAIS

Acrescente-se § ao ~go 158. com Q seguinte redação:
Artigo 158.. .. ..
§ Aos IIIel\\bros do Ministério Público :fica QSseguróldo o mesmo
reg;e juridico da Hagistra'tura.

EHENDA: ZP00716-3
OSCAR CORRÊA PFL

Emenda Aditiva no Ti1:uJ.o IV. capituJ.o v. Seç50 lI. _ do
Ministério Público:

"Art: _ Aplica-se. no que couber. o disposto nesta s~
11; ao Ministério Público junto ao tribunlal de Con'tas da
União ."I 1 ----

EHENDA: 2P00387-7
ISMAEL NANDERLEV PHDB
Emenda Aditiva .

Acrescenta o ArtigÓ ao capi1:uJ.o V. do Ti1:uJ.o IV. com a
seguinte redação:

"Art. _ Insti-,:ui-se a De:Eensoria civica. incumbida. nla
:forma da lei complementar. de zel:.lr pelo e:Eetivo respeito dos
poderes do Estado aos direitos assegurados nesta COnstituição.
apurando abusos e omissões de qualquer natureza. independente
men'te da au'toridade. e indicando aos ó~s competentes as me
didas nec:essárias lia SWiI correção ou punição.

§ 12 _ O De:fensor Civico poderá apUl':.lr e prolllOver Q res
ponsabilidade da autoridade. no caso de omissQo abusiva. de
quem se requisitou a adoção das providências requeridas.

§ ~ l... Lei complementar disporá sobre a competência. a or-'
Qanizaçáo e o :funcionamento da Defensoria civica. observQdos
os seguintes principios:

I _ O Dc:fensor civico é escolhido. em eleição secreta.
pela llIQioria absoluta dos membros da câm:ara dos Deputados. en
tre e:tIndida'tos pela sociedade civil o~nizada. de no'tório SQ

ber juridico. respei'to público e reputação ilibada.
II _ O I\lQnda'to do De:fensor civico é de qua't:ro Qnos.
III _ são atribuídos ao De:fensor civico Q inviolabilidólde.

os impedimentos. as prerrogativas processuais dos membros do
Parlamento e os vencimentos dos Ministros do SUprelllO. Tribunal
Federal.

IV _ Todas as deniuncias apuradas pelQ De:fensoriQ civiCQ
serão. quando comprovadas. obriga'tória e gratui'tanlente. publi
cadas nos meios de comunicação social. nos termos da lei
complementar •

I
IN

I~
I
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