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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Título IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
E SISTEMA DE GOVERNO

Estudo comparativo, correlacionando o
PROJETO DE CON'STITUIÇÃO (A)

com as emendas do "Centrão"
e as demais emendas de Plenário
e com os destaques apresentados.

ASSE~BLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

~ELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O P~OJETO DA C:OMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

TíTUI..O: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 01 SUBSEÇÃO: 00

Volume
279

ARTXriO: 055 PAR.ÁG~F'O: 00

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

Art. 55. O poaer Legis1ativo é exerciao pe10 Congres
so Naciona1~ que F.2 compõe aa cámara aos Deputaaos e ao Senaao
F'eaera1.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 54. O poaer Legis1ativo é exerciao pe10 Congres
so xac ã o naa , que ~:e compõe aa Câmara dos Deputaaos e ao Senaao
F'edera1.

EMENDAS ADXTXVAS:

EMENDA: 2P01634-1 PARECER: PELA REJEXÇÁO
BOCAYUVA CUNHA PDT
EMENDA ADX_TIVA
- DXSPOSXTXVO I:MENDADO: Art. 55~ Ti tU10 XV~ Cap1 tu10 X ao
poaer Legis1ativo, seção ~

Acrescente-se ao ~ina1 do art. 55:
Art. 55 _ ••• AS e1eições ae Senadores e Deputados F'ederais

rea1izar-se-ã conjuntamente com a de Presidente da RepÚb1ica.

-~
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ASSEMSLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~ssAo D~ S~STEMAT~ZAÇÃO

PÁG~NA: 2

TíTULO: 04

ARTIGO: 055

CAPíTULO: 01

PARÁGRAF'O: 00 INC~SO: 00 ALfNE~: *
TEXTO DA S~STEMATIZAÇÃO:

Art. 56. A câmara dos Deputados compõe-se de repre
sentantes do povo~ e~e~tos am cada Estado e Territ6rio e no
Distrito F'edera~~ através dry sistema proporciona~.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 55. A câmara dos Deputados compõe-se de repre
sentantes do povo~ e~eitos ~m cada Estado e Territór~os e no
D~strito F'edera~~ através do sistema proporciona~.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00135-1 _ PARECER: PELA REJE!ÇÃO
ANTONIO SALIM CURIATI PDS
EMENDA MODIF'ICATIVA

Dispositivo Emendado: a=t. 55~ ~ 2 2
Art. 56 do Projeto de C~nstitu~ção (A) passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 55 _ A câmara F'edera~ compõe-se de 225 representan

tes do povo~ e~e~tos~ dentre c~dadãos maiores de v~nte e um
anos e no exercicio dos di~eitos po~it~cos; p~eo voto direto;
secreto e proporciona~~ em =ada Estado; Território e no Dis
trito F'edera~~ na xorma que a ~ei estabe~ecer.

~ 1 2 - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

····~··22·~·Ó·~Ú~~;~·d~·D~P~tid~~·P~;·É~tid~;·óist;it~'F~d~;ii
ou Território será estabe~ecido pela Justiça Eleitoral~ segun
do critério d~retamente proporc~ona~ à popu~ação~ na proporção
de um representante para cada 500 mi~ habitantes~ com os ajus
tes necessários à aproximação devida~ de ~orma a que nenhum
Estado tenha menos de 4 representantes.

~ 3 2 _ Excetuado o de F'ernando de Noronha~ cada Territ6rio
elegerá 3 DeputadOS."

EMENDA: 2P00359-1 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
ARNALDO MARTINS PMDB

A~tere-se a redação para:
Art. 55. A Câmara dos Deputados compõe-se de representan

tes do povo~ e~eitos em cada Estado~ Território e no Distrito
F'edera~~ através do sistema e~eitora~ dexinido em ~ei

comp~~e~~nt~~ : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 º .
3 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

EMENDA: 2P00931-0 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
JOSÉ RICHA PMDB
EMENDA MODIF'ICATIVA

Dê-se ao "caput' do artigo 56 a seguinte redação:
"Art. 55. A Câmara dos Deputados compõe-se de representan

tes do povo~ eleitos em cada Estado e Território e no Distrito
F'edera~~ através desistema e~eitoral de~inido em lei.'

EMENDA: 2P00951-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
F'AUSTO F'ERNANDES PMDB

Imprima-se ao art: 56 do Projeto de Constituiçáo a redação
inxra:

"Art: 56. A Câmara dos Deputados compõe-se de representan
tes do povo~ e~eitos em cada Estado e Território e no Distrito
Federal~ através ao sistema majoritário."

EMENDA: 2P00952-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
F'AUSTO F'ERNANDES PMDB

Imprima-se ao art. 56 do Projeto de constituicão a seguin
te redação:

"Art: 56. A Câmara dos Deputados compõe-sede representan
tes do povo; e~eitos em cada Estado e Territórios e no Distri
to F'edera~; através de sistema eleitoral misto~ majoritário e
proporcional~ conscrme d~sposto em lei."

EMENDA: 2P01113-6 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
GU~LHERME PALMEIRA PF'L

Substitua-se o art. 56 pelo seguinte:
Art. 55 _ A câmara dos Deputaaos compõe-se de representaes

do povo; eleitos em cada Estado e Território e no Distr~to Fe
deral~ através do sistema de~in~do em le~ complementar.

EMENDA: 2P01800-9 PARECER: PELA APROVAÇÃO
Luís EDUARDO PF'L

EMENDA MODIF'~CAT~VA

Dar ao art. 56 e seu i 2 a seguinte redação:
Art. 56 _ A Càmara dos Deputados compõe-se de até quinhen

tos e cinquenta representantes do povo~ eleitos enl cada Estado
e Terr~tório e no Distrito Federal~ através do sistema
proporcional.

§ 2 _ O número de Deputaaos. por Estado ou pelo Distrito
Federal~ será estabelecido pela Justiça Eleitoral~ no ano an-
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PÁG~NA:

TÍTU~O: 04 CAPfTU~O: 01 SEÇÃO: 01 SUElSEÇÃO: 00

terior às eleições, proporcionalmente à população, com os a
justes necessários para que nenhum Estado ou·o Distrito Fede
ral tenha menos de oito ou mais de oitenta Deputados.

EMENDAS AD~T~VAS:

EMENDA: 2P01600-6 PARECER: PE~A REJE~ÇÃO
ADY~SON MOTTA PDS

Inclua-se como Seção I, passando a atual para Seção ~I e
dando-se novo número às demais, dispositivo (art. 55) com a
seguinte redação:

"Art. 55 _ As eleições para as Casas ~egislativas brasi
leiras. obedecerão à ~orma distrital mista, sendo que metade
dos parlamentares serão eleitos pelo sistema majoritário e me
tade pelo sistema proporcional, cabendo à lei de~inir os cri
térios de ~ixação dos distritos eleitorais."

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

"Art. 56 _ A câmara dos Deputados compõe-se oe 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 constituiçáo."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR~O:

EMENDA: ZP005eZ-9 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
OR~ANDO eEZERRA PF~

Emenda Modi~icativa

Dispositivo Emendado: Artigo 56
Dé-se ao artigo 56 do anteprojeto de texto constitucional

a seguinte redação:
"Art. 56 _ A Câmara dos Deputados compõe-se de represen

tantes do povo eleitos pelo voto igual, direto e secreto em
cada Estado, Território e no Distrito Federal, através do sis
tema do voto distrital misto."

EMENDA: 2P007e0-5 PARECER: PE~A REJE~ÇÃO
OSVALDO MACEDO PMDB

SUbstutiva-se a redação do art. 56 do projeto de Consti
tuição pela seguinte:

"A Câmara dos Deputados compõe-se de até quatrocentos e
oitenta e sete representantes do povo, eleitos, dentre cida
dãos maiores de 1e anos e no exercício dos direitos políticos,
por voto direto e secreto, em cada Estado, Território e no
Distrito Federal.

~ 1 2 _ A eleição de dois terços (Z/3) da representação de
cada EstadO, Território e do Distrito Federal será ~eita pelo
sistema do voto distrital e um terço (1/3) pelo sistema do
voto proporcional, nas condições estabelecidas em lei."

ARTIGO: 056 PARÁGRAFO: 01 INC~SO: 00 A~íNEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 1 2 Cada legislatura terá a duração de quatro anos,
salvo dissolução da Câmara dos Deputados, hipótese em que, com
a posse dos Deputados após as eleições extraordinárias, será
iniciadO novo períOdO quadrienal.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 Cada legislatura terá a duração de quatro anos,
salvo dissolução da Câmara dos Deputados, hipótese em que, com
a posse dos Deputados após as eleições extraordinárias, será
iniciado um novo periodo quadrienal.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: ZP00942-S PARECER: PE~A REJEIÇÃO
GI~SON MACHADO PFL

El'1ENDA SUeST:rTUTIVA
SUbstituam-se, no TitulO IV, Capitulo I, Seção I, no art.

56 ~ 1 2 e na art. 57 § 1 2 e Z2, as palavras "Quatro" e "oito"
pela palavra "Cinco".
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pAGINA: 4

Tí"l'ULO: 04

AR',:tGO: 056

CAPíTULO: 01

PARAGRAFO: 02

SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 2 2 O número de Deputados~ por Estado ou pe10 Dis
trito Federa1~ será estabe1ecido pe1a Justiça E1eitora1~ pro
porciona1mente à popu1açâo~ conl os ajustes necessários para
que nenhum Estado ou o Distrito Federa1 tenha menos de oito ou
mais de sessenta Deputados.

PROJETO DO CENTRÃO:

, 2 2 O número de Deputados, por Estado ou pe10 Dis
trito Federa1~ será estabe1ecido pe1a Justiça E1eitora1, pro
porcionalmente à população, na xorma da 1ei, com os ajustes
necessários para que nenhum Estado ou o Distrito Federa1 tenha
menos de oito ou mais de sessenta Deputados.

EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P00075-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
CUNHA EUENO PDS

Dê-se a seguinte redação ao ~ 2 gdO art. 56:
"Art. 55 _ O número de Deputados por Estado ou Distrito

Federa1 será estabe1ecido pe1a Justiça E1eitora1, proporcio
nalmente à popu1ação, com os ajustes necessários para que ne
nhum Estado ou Distrito Federa1 tenha menos de oito
DeputadOS."

EMENDA: 2P00298-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
R:tCARDO IZAR PFL
TÍTULO IV CAPíTULO I SEÇÃO I
(Artigo 56, ~ 2 g )
Dê-se ao parágraxo 2º do artigo 56, a seguinte redação:
"Art. 56 - , 2 2 - O número de Deputados~ por Estado ou pelo
Distrito Federal, será estabelecido pe1a Justiça Eleitoral~
proporcionalmente à pOPUlação, com os ajustes necessários para
que nenhum Estado ou o Distrito Federa1 tenha de oito ou mais
de setenta DeputadOS".

EMENDA: 2P00553-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
DXRCE TUTU QUADROS PTS

EMENDA SUEST:tTUTIVA 00 ~ 2 2 DO ARTIGO 56.
Dê-se ao , 2 2 do Art. 56 a seguinte redação:
art. 56 - •.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
~ 2 2 - O número de Deputados, por Estado ou pe10 Distrito

Federa1, será estabelecido pe1a Justiça Eleitora1, proporcia1
mente ao no de e1eitores de cada unidade da ~ederação.~ apura
do mediante recadastramento e1ieitora1~ a ser promovido antes
da rea1izações de cada aleição.

EMENDA: 2P00670-1 PARECER: PELA REJEICÃO
VICTOR FONTANA PFL

Emenda modixicativa aditiva
Dê-se ao ~ 2 2 do art. 56, a seguinte redação:
"Art. 56 _ •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••
~ 20. _ A Câmara dos Deputados compõe-se de até 487 repre

sentantes do povo, cabendo à Justica E1eitora1 estabe1ecer
proporcionalmente á população~ o número de Deputados, por Es
tado ou pe10 Distrito Federa1, com os ajustes necessários para
que nenhum Estado ou o Distrito Federa1 tenha menos de 8 ou
mais de 60 Deputados.

EMENDA: 2P00947-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
AIRTON SANDOVAL PMDE

O ~ do Artigo 56 passa a ter a seguinte redação:
Art. 56
, 2 2 _ O número de Deputados por Estado ou pe10 Distrito

Federal, será estab1ecido pe1a Justiça E1eitora1proporciona1
mente à pOPulaçâo, com os ajustes necessários para que nenhum
Estado tenha menos de oito, ou mais de noventa Deputados.

EMENDA: 2P01863-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ULYSSES GUI11AAAES PMDa

Emenda Modixicativa
Dê-se ao ~ 2~ do art. 55 do Projeto de Constituição (A), a

seguinte redação:
.. ~ 2º _ O número de Deputados, por Estado ou pe10 Distrito

Federa1 será estabelecido pela Justiça Eleitoral~ no ano ante
rior ao das eleições, proporciona1mente à pOPu1ação, ~ixando

se o número tota1 em quinhentos e quarenta. e procedendo-se
aos ajustes necessários para que nenhum Estado ou o Distrito
Federa1 tenham menos de oito ou mais de oitenta Deputados."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00944-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
HÉLIO DUQUE P11DE

SUbstitua-se o , 2 2 do Artigo 55 pe10 seguinte texto:
Art. 56
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 01 SUSSEÇ"O: 00

§ 2 2 - A Câmara dos Dputados compõe-se de até 547 repre
sentnates do povo~ e a representação por Estado ou pe10 Dis
trito Federa1 é estabe1acida prporciona1mente à popu1ação de
~orma a que nenhuma dessas unidades tenha menos de B ou mais
de B0 Deputados Federais.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRAR~O:

EMENDA: 2P01377-5 PARECER: PELA R&JE~ÇÃO
GERALDO ALC~M~N PMDS

EMENDA MOD~F~CAT~VA

Dispositivo emendado: art. 56
Dê-se ao art. 56? do projeto de constituição? da comissão

de Sistematização? a seguinte redação:
"Art. A cámara Federa1 compõe-se de até quinhentos e qua

renta representantes do povo? e1eitos dentre cidadãos maiores
de dezoito anos e no exercicio dos direitos p01iticos~ em cada
Estado? Território e no ~istrito Federa1.

~ 1 2 Cada 1egis1atura terá a duração de quatro anos~ sa1vo
diss01ução da Cámara Federa1? hipótese em que? com a posse dos
Deputados após as e1eições extraordinárias? será iniciado um
novo periodo quadriena1.

§ 2 2 O número de Deputados? por Estado ou pe10 Distrito
Federa1~ será estabe1ecico pe1a Justiça E1eitora1~ proporcio
na1mente à pOPu1ação? com os ajustes necessários para que ne
nhum Estado ou o Distrito Federa1 tenha menos de oito ou mais
de setenta e cinco Deputados.

ARTIGO: 056 PARÁGRAFO: 03 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

~ 3 2 Excetuado o de Fernando de Noronha? cada Terri
tório e1egerá quatro Depvtados.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 Excetuado o de Fernando de Noronha~ cada Terri
tório e1egerá quatro Deputados.

EMENDAS NÃO DESTACADAS OOM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P01753-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
EDISON LOSÃO PFL

Dê-se ao ; 3 2 do artigo 56 a seguinte redação:
••~ 3 2 O Território ce Fernando de Noronha terá um Deputa

do; os demais territórios elegerão, cada um, quatro
deputados".
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 01

ARTIGO: 057 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

Art. 57. O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados e do D~strito Federal, eleitos segundo o pr~ncipio

majoritário.

PROJETO 00 CENTRA0:

Art. 56. O Senado Federal compõe-se de representantes
dos Estados e dO Distrito Federal, ele~tos segundo o principio
majoritário.

ARTIGO: 057 PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: :I:

; 1 2 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três
senadores, com mandato de oito anos.

PRO.JETO 00 CENTRÃO:

~ 1 2 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três
Senadores, com mandato de oito anos.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01056-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MAGUITO VILELA PMDB
Titulo IV
Capitulo I
do Legislativo
Seção I
do Congresso Nac~onal
Propõe-se mOdizicação na redçaão do art. 57 em seu parágrazo
1 2, reduzindo o mandato de Senador para quatro anos.
A nova redçaão:
Art. 57.
~ 1 2 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três (3) Sena
dores, com mandato de quatro anos.
Acrescente-se ao art. 4 2 das Disposições Constitucionais Ge
rais e Transitórias o ~ 3º, com a seguinte redação:
~ 3 2 _ A duração dos mandatos dos atuais Senadores obedecerá à
norma vigente ã época de sua eleição.

EMENDA: 2P01674-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
DÉLIO BRAZ PMDB

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 57, ~~ 1 e 2.
Dé-se, aos parágrazos 1 e 2 do art. 57, a seguinte

redaçâo:
.. ~ 1 Cada Estado e o Distrito Federal elegerão cinco Sena

dores, com mandato de oito anos.
~ 2 A representação de cada Estado e do Distrito Federal

será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por
dois e trés quintos."

ARTIGO: 057 PARÁGRAFO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

, 2 2 A representação de cada Estado e do Distrito Fe
deral será renovada de quatro em quatro anos, alternadalnente,
por um e dois terços.

pROJETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 A representação de cada EstadO e do Distrito Fe
deral será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente,
por um e dois terços.
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~ÁG~NA: 7

TíTU~O: 04 CA~íTU~O: 0:1 SECÃO: 0:1 SUBSECÃO: 00

ART~GO: 057 ~ARÂGRAFO: 03

TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

~NC~SO: 00 A~fNEA: *

~ 3 2 Cada Senador serâ e~eito com dois sup~entes.

~ROJETO DO CENTRÃO:

~ 3 2 Cada Senador serâ e~eito com dois sup~entes.

EMENDAS AD~T~VAS:

EMENDA: 2~0:136:1-9 ~ARECER: ~E~A REJE~CÃO
EDM~~SON VA~ENT~M ~C DO B

E11ENDA AD~T~VA

~rojeto de Constituição (A) reimpressão
Dispositivo Emendado: T1tu~0 ~V? Cap1tu~0 ~? seção~

~nc~ua-se no Capo ~? Seção~? do T1tu~0 ~V? o seguinte
artigo:

Art. _ "0 operariado e o campesinato traba~hador serão re
presentados na Câmara dos Deputados por uma bancada
apartidâria? e~eita por voto secreto e universal? à base de :1
(um) operârio e :1 (um) camponês por cada Estado e pelo Distir
to Federal? con%orme a lei dispuser.

~ :12 _ As entidades sindicais? urbanas e rurais? indicarão
ao e~eitorado 5 (cinco) candidatos? escolhidos em Assembléias
gerais ou congressos dessas entidades? em cada Estado ou Dis
trito Federal.

~ 2 2 _ O nome mais votado dos operários e camponeses nas
eleições para a cámara dos Deputados em cada Estado e no Dis
trito Federal? será eleito para constituir a bancada
apartidâria. os suplentes obederão a ordem decrescente de
votação.

~ 3 2 _ Os candidatos escohidos pelas entidades sindicais
serão por estas registrados na Justiça Eleitora~.
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ART%GO: 058 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

%NC%SO: 00 ;,LíNEA: *

Art. 58. Cabe ao congresso Nac~ona~~ com a sanç~o do
Pres~dente da Repúb~icu? dispor sobre todas as matérias de
competência da União? ressa~vadas as especi~icadas nos artigos
59~ 54 e 55~ e especi"ümente sobre:

PROJETO 00 CENTRA0:

Art. 57. Cabe ao Congresso Naciona~~ com a sanção do
Presidente da Repúb~ica? dispor sobre todas as matérias de
competência da união? :'essa~vadas as especi~icadas nos art~gos

58~ 52 e 53~ e especia·.mente sObre:

ART%GO: 058 PAMGRAFO: 00 %NC%SO: 01

TEXTO DA SXSTEMAT%ZAÇÁO:

% - sistema tributário~ arrecadaç~o·e distribuiç~o de
rendas;

PROJETO 00 CENTRÃO:

% - sistema tributário? arrecadação e distribuição de
rendas;

ART%GO: 058 PAMGRAFO: 00 %NC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

%% - p~ano p~urianua~~ diretrizes orçamentárias? or
çamento anua1? operações de crédito~ d~vida púb1ica e emissões
de curso zorçado;

PROJETO 00 CENTRA0:

%% - p1ano p1urianua1~ diretrizes orçamentárias? or
çamento anua~? operações de crédito~ divida pÚb~ica e emissões
de curso %orçado;

ART%GO: 058 PAMGRAFO: 00 %NC%SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMAT%ZACÁO:

%%% - zixação e.modizicaCão do ezetivo das Forcas Ar-
madas;

PROJETO 00 CENTRA0:

%%% - %ixaç~o e modi%icação do e%etivo das Forças Ar-
madas;

ART%GO: 058 PARAGRAFO: 00 %NC%SO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

%V - p1anos e programas nacionais, regionais e seto
riais de desenv01Vimento;
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TíTULO: 04 CA~íTULO: 01 S~CÃO: 02 SUBSECÃO: 00

~RO~ETO 00 CENTRÃO:

~AG:tNA: 9

~v - planos e programas nac~ona~s~ reg~ona~s e seto
r~ais de desenvolv~mento;

ART:tGO: 058 ~AR1í.GRAFO: 00 ~NC:tSO: 05 ALíNEA: :t:

T~XTO DA S:tSTEMAT:t2ACAo:

v - limites do territ6rio nacional~ espaço aéreo e
mar1timo e bens do domínio da União;

~RO~ETO DO CENTRÃO:

v - limites do territ6rio nacional~ espaço aéreo e
marítimo e bens do domínio da União;

ART~GO: 058 ~AR1í.GRAFO: 00 ~NC:tSO: 06 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT:t2AÇAo:

V:t - trans%erência temporária da sede do Governo Fe-
deral;

~RO~ETO 00 C~NTRÃO:

v:t - trans%erência temporária da sede do Governo Fe-
deral;

ART:tGO: 058 ~AR1í.GRAFO: 00 ~NC:tSO: 07 ALíN~A: *
T~XTO DA S~ST~MAT:t2AÇÃO:

~RO~~TO DO CENTRÃO:

v:t:t - concessão de anistia;

v~~ - concessão de anistia;

ART~GO: 058 ~AR1í.GRAFO: 00 ~NC:tSO: 08 ALíNEA: *
$ -TEXTO DA S~STEMAT:t2AÇAO:

v:t~:t - organização administrativa~ jUdiciária~ do Mi
n~stério ~Úblico e da De%ensoria ~ública da Un~ão e dos Terri
t6rios e organização jUdiciária~ do Ministério ~Úblico e da
De%ensoria ~úPlica do Distrito Federal;

~RoJETo Do CENTRÃO:

v~~~ - organização administrativa~ jUdiciária~ do Mi
nistério ~úblico e da De%ensoria ~ública da União e dos Terr~
t6rios e organizacão judiciária do Ministério PÚblico e da De
%ensoria ~Ública do Distrito Federal;

ART~GO: 058 ~AR1í.GRAFO: 00

TEXTO DA S:tSTEMAT:J:ZAÇÃO:

%NC~SO: 09 ALíNEA: *

:tX - critérios para classi%icação de documentos e in
%ormações o%iciais sigilosos e prazos para a sua desclassi%i
cação;
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PROJETO DO CENTRÃO:
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EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01559-0 PARECER: PELA REvEICÃO
GIDEL DANTAS PMDS

Suprima-se o inciso IX do art. 58~ e
Acrescente-se ao art. 95~ que trata da competência do Pre

sidente da Repúb~ica~ inciso com a seguinte redação:
"Estabe1ecer critérios para classi~icação de documentos e

inxormações oxiciais sigi~osos e prazos para a sua desc1assi
~icação~ ouvido o Conselho de De~esa Naciona~."

ARTIGO: e58 PARÁGRAFO: ee :tNCISO: 1e ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMATI2At;;ÃO:

X - criação~ trans~ormação e extinção de cargos~ em
pregos e ~unções púb~icas;

PROvETO DO CENTRÃO:

IX - criação~ trans~ormação e extinção de cargos~ em
pregos e ~unções pÚb~icas;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01521-2 PARECER:
RA:IMUNDO LIRA

Art. 58~ ítem
Acrescente-se

Constituição a
remuneração".

PELA APROVACÃO
PMDS

X
ao ~ina~ do item X do art.
expressão: "e ~ixação

58 do projeto de
da respectiva

ARTIGO: 058 PARÁGRAFO: '1''1' :r::NC:r::SO: 11 ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMATI2ACÃO:

X:r:: - criação~ estruturação e atribuições dos Ministé
rios e órgãos da administração púb1ica;

PROvETO DO CENTRÃO:

X - criação~ estruturacão e atribuições dos Ministé
rios e órgãos da Administração Púb1ica;

ARTIGO: e58 PARÁGRAFO: ee

TEXTO DA S:rSTE1~AT:r2ACÃO:

:rNC:rSO: 12 ALíNEA: *

X:r:r:: - sistema naciona1 de radiodi%usão~ te1ecomunica
ção e comunicação de massa;

PROJETO DO CENTRÃO:

x:t - telecomunicação;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR:rO:

EMENDA: 2pe1685-5 PARECER: PELA REvE:rCÁO
RITA FURTADO PFL

EMENDA SUSSTITUTIVA
Dispositivo emendado: Art. 58~ inciso X:I:r.
Dê-se ao inciso XI:r~ ao artigo 58 do prOjeto q~ Constitui

ção da C~lnissão de Sistematizacâo~ a seguinte redaçáo:
Ar t . 58 _ •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••
XII _ sistema nacional de te1ecomunicações.
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.PÁG~NA: 11

TíTULO: 04

ART~GO: 058

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SECÃO: 02 S~SSECÃO: 00

~NC~SO: 13 ALíNEA: *
TE~TO DA S~STEMAT~ZACÃO:

~~~~ - ma~é:ia %inanceira? cambia~ e mone~ária? ins
~i~uicões :financeira'~ e suas operações;

PROJETO DO CENTRÃO:

~~~ - ma~érla %inanceira? cambia~ e mone~ária? ins~i
~uições :financeiras ~ suas operações;

ART~GO: 058 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 14 ALíNEA: *
TE~TO DA S~STEMAT~ZACÃO:

~%V - normas gerais de direi~o %inanceiro;

PROJETO DO CENTRÃO:

~%~~ - norm~s gerais de direi~o :financeiro;

ART~GO: 058 PARÁGRAFO: 00 ~NC%SO: 15 ALíNEA: *
TE~TO DA S%STEMAT~ZACÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

~v - cap~ação e garan~ia da poupança popular;

~%V - cap~ação e garan~ia da poupança popular;

ART~GO: 058 PARÁGRAFO: 00 ~NC%SO: 16 ALíNEA: *
TE~TO DA S~STEMAT~ZACÃO:

~v~ - moeda? seus limi~es de emissão? e mon~an~e da
divida mobiliária :federal.

PROJETO DO CENTRÃO:

~v - moeda? seus limi~es de emissão? e mon~ante da
divida mobiliária :federal.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR%O:

EMENDA: 2P01249-3 PARECER: PELA REJEXCÃQ
VíTOR :Ell1A%Z 1?T

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de constituição
da comissão de Sistematização? que passa a ~er o número 58 e
renumerandO o artigo 58 e os demais:

"Art. 58 _ O Congresso Nacional exerce :funções J.egislat:i~

vas? resolutórias e :fiscalizadoras".
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ART~GO: 059 PARAGRAF'O: 00 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:I:STEJ1AT~ZACÃO :

Art. 59. É da competência exc1usiva do congresso
NacionaJ.:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 58. É da competência excJ.usiva do Congresso
NacionaJ.:

ART~GO: 059 PARAGRAF'O: 00 ~NCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

I - aprovar ou não tratados, convenções e acordos in
ternacionais celebrados pelo Presidente da República ou atos
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional;

PROJETO DO CENTRÃO:

:I: - aprovar, ou não, tratados e acordos internacio
nais ou atos que acarretem encargos ou comprom~ssos gravosos
ao patrimônio nacional;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER F'AVORAVEL:

EMENDA: 2P00040-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ALOVS:I:O CHAVES PF'L

Dé-se ao inicio I do art. 59 do Projeto de Constituição,
aprovado pela comissãode Sistematizaçâo, a seguinte redação:

I _ aprovar ou não tratados e acordos internacionais cele
brados pelO Presidenteda República ou atos que acaretem encar
gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P00834-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
RoaERTO CAMPOS PDS

DISPOSITIVOEMENDADO: item I do art. 59.
De-se a seguinte redação:
Art. 59_
I Resolver dexinitivamente sobre os trabalhos, conven-

ções e atos internacionais ceJ.ebrados peJ.o Presidente da
RepúbJ.ica.

ARTIGO: 059 PARÁGRAF'O: 00 :I:NCISO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT~ZACÃO:

~~ - autorizar o Presidente da RepúbJ.ica a declarar
guerra, a ceJ.ebrar a paz, a permitir que xorças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente, ressalvados os casos previstos em lei comPlementar;

PROJETO DO CENTRÃO:

I:I: - autorizar o Presidente da RepúbJ.ica a declarar
guerra, a celebrar a paz, a perluitir que ~orças estrangeiras
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente, ressalvados OS casos previstos em lei;

EMENDAS SUaSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01162-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
EDUARDO MOREIRA PMD8

Dê-se ao inciso II do Art. 59 do Projeto de Constituição
(A), a seguinte redaçâo:

Art. 59 É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:

:r: _ ..
~~ autOrizar o Presidente da República a declarar a
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o ~ 2 2 do Art. 23 do Regimento
Constituinte, D~-se ao Znciso
de Constituição (A), a seguinte

guerra ou ce~ebrar a paz.
Em decorrência, conxorme

~nterno da Assemb~éia Naciona~

XVI do Art. 95 do projeto
redacão:

Art. 95 _ compete ao Presidente da Repúb~ica, na xorma e
nos ~imites desta Constituicão:

XVZ _ permitir que xorcas estrangeiras amigas transitem
pe~o território naciona~ ou ne~e permanecam temporariamente.

Em decorrencia, também con~orme o ~ 2 2 do Art. 23 do Regi
mento Interno da Assemb~éia Naciona~ constituinte, de-se ao
Inciso IV do Art. 23 do Projeto de Constituicão~ a seguinte
redacão:

Art. 23 _ Compete a União:
ZV _ permitir, nos casos previstos em ~ei complementar,

que xorcas estrangeiras amigas transitem pe~o territ6rio na
ciona~ ou ne~ permanecam tenporariamente.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00365-4 PARECER: PELA APROVACÃO
ANNISAL SARCELLOS PFL
Dê-se ao Znciso II do art. 59 do Projeto de Constituição (A),
a seguinte redação:
Art. 59 _ t da competência exclusiva do Congresso Naciona~:
:t _ c
ZI _ autorizar o Presidente da Repúb~ica a dec~arar a guerra,
a ce~ebrar a paz, a permitir, em termpo de guerra, que xorcas
estrangeiras transitem pe~o território naciona~ ou ne~e perma
necam temporariamente, ressa~vados os casos previstos em ~ei

comp~emeritar;

ARTIGO: 059 PARÁGRAF"O: 0'" ZNCISO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT~ZACAo:

IIZ - autorizar o Presidente da Repúb~ica ou o
Primeiro-Ministro a se ausentarem do pais, importando a ausên
cia sem consentimento em perda do cargo;

PROJETO DO CENTRÃO:

III - autorizar o Presidente da Repúb~ica ou o
Primeiro-Ministro a se ausentarem do pais, quando a ausência
exceder a 15 (quinze) dias;

EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00170-0 PARECER: PELA REJEICÃO
JOACI GÓES PMD:El

Emenda Supressiva
Suprima-se o Inciso XII do Art. 59.

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 04 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATZZAÇÁO:

IV aprovar ou suspender o estado de dexesa, o esta
do de sitio e a intervenção xedera~;

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - aprovar ou suspender o estado de de~esa, o esta
do de sítio e a intervencão xedera~;

ARTIGO: 059 PARÁGRAF"O: 00 INCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

v - aprovar a incorporação, a subdivisão ou o desmem
bramento de ãreas de Territórios ou Estados. ouvidas as res
pect1vas Assemb~€ias LegiSlativas;
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PROJETO 00 CENTRA0:
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v - aprovar a incorporação~ a SUbdivisão ou o desmem
bramento de áreas de Territórios OU Estados~ ouvidas as res
pectivas Assemb1éi3s Legis1ativas;

ARTIGO: e59 PARÁGRAFO: ee INCISO: es ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VI - mudar temporariamente a sua sede;

PROJETO 00 CENTRA0:

VI - mudar temporariamente a sua sede;

ARTIGO: e59 PARÁGRAFO: ee

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: e7 ALíNEA: *

VIX - %ixar para cada exerc1cio %inanceiro a remune
ração do PresidenLe da Repúb1ica~ do Primeiro-Ministro e dos
Ministros de Estado;

PROJETO 00 CENTRÃO:

VII - %ixar para cada exerc1cio %inanceiro a remune
ração do Presidente da Repúb1ica~ do Primeiro-Ministro e dos
Ministros de Estado;

ARTIGO: e59 PARÁGRAFO: ee INCISO: ee ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VIII - ;u1gar anua1mente as contas prestadas pe10
Primeiro-Ministro e apreciar os re1atórios sobre a execuçáo
dos p1anos de governo;

PROJETO DO CENTRÃO:

VIII - jU1gar anua1mente as contas prestadas pe10
Primeiro-Ministro e apreciar os re1atórios sobre a execuçáo
dos p1anos de governo;

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 09 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

xx - %isca1izar e contr01ar, conjuntamente ou por
Qua1quer das casas, os atos do Poder Executivo, inc1usive os
da administração indireta;

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

305 INDIVIDUAL FERNANDO GASPARIAN
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO 'CONJUNTAMENTE OU',
CONSTANTE DO INCISO IX~ ART. 59 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.

PROJETO DO CENTRÃO:

IX - %isca1izar e contr01ar, conjuntamente; ou por
Qua1quer das Casas, os atos do Poder Executivo, inc1usive os
da administração indireta;
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PÁG%NA: 15

TíTULO: 04

ARTIGO: 059

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SEçAo: 02 SUBSEÇAo: 00

%NC%SO: 10 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

X - determinar a rea~ização de re%erendo;

PROJETO DO CENTRÃO:

XIV - autorizar re%erendo e p~ebiscito;

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NCISO: 11 ALíNEA: *

X% - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regu~amentar ou dos ~imites de de~egação

~egis~ativa;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

1.305

:1. 814

%NDIV%DUAL FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
APROVAÇÃO DO INCISO XI DO ART. 59 DO PROJETO PARA
INCLUSAO COMO %NC%SO NO ART. 58 DO SUBSTITUTIVO
2p 02040-2.

INDIV%DUAL PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
DESTAQUE DO %NC%SO XI DO ART. 59 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE SISTE11ATIZACÃO PARA
SER VOTADO ADITIVAMENTE AO ART. 58 DA EMENDA SUBS
T%TUTIVA N. 2P 02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00552-3 PARECER: PELA REJEIÇAo
VICTOR FONTANA PFL

Emenda modi%icativa
Suprima-se o ítem XI do art. 59~ incluindo-se a matéria no

item X do art. 55~ que passará a ter a seguinte redação:
"Art. 5 5 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X _ Suspender a execução~ no todo ou em parte~ de Lei de

c~arada inconstitucional por decisão de%initiva do supremo
Tribunal Federal~ inclusive suspender~ total ou parcialmente~

a vigéncia de atos normativos da Administração Pública Fede
ra~~ direta ou indireta que exorbitarem do poder de regu~amen

tar ou dos ~imites da de~egação legis~ativa.

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 12 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão;

PROJETO DO CENTRÃO:

XI - apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão;

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00305-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOSÉ CARLOS MARTINEZ PMDB

Introduza-se no projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização as seguintes alterações:

% _ Dé-se ao item XII do art. 59 a seguinte redação:
••Ar t . 59 _ ••••••••••••••••••..••••.••••••••••••••.••••••

XII _ apreciar os atos de outorga de concessões, autoriza
ções ou permissões de serviços de radiodi~us~o sonora ou de
sons e :Lluagens; T

II _ De-se ao art. 259 a seguinte redação:
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PÁGINA:

"Art. 259 Compete ao Poder Executivo~ "ad rerendum' do
Congresso Nacional~ outorgar concessões J autorizações ou per
missões de serviços de radiodixusão sonora ou de sons e
imagens.

ParágraÍo único. As Concessões~ autorizações ou permissões
serão por 15 (quinze) anos~ e só poderão serem suspensas~ cas
sadas ou não serem renovadas~ por sentença xundada do Poder
~udiciário.'

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 13 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

XXXX - escolher dois
de Contas da União;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

terços dos membros do Tribunal

XII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de
Contas da União;

EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P01277-9 PARECER: PELA RE~EXCÃO
ADHEMAR DE SARROS FXLHO PDT
Emenda modixicativa:

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

bros do Tribunal de contas da União."

EMENDAS ADXTIVAS:

EMENDA: 2P01280-9 PARECER: PELA RE~EXCÃO
ADHEMAR DE EARROS FILHO PDT
Emenda Aditiva:

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

"§ 1 2 _ os Ministros serão eleitos pelo Congresso Nacio
nal~ através da manixestação de dois terços de seus represen
tantes;

~ 2 2 _ o registro dos Candidatos xar-se-á pelos Partidos
Políticos junto à mesa Diretora do congresso Nacional. Havendo
vários candidatos~ os dois primeiros colocados no primeiro es
crutínio disputarão a indicaçâo para o cargo J em segunda
votação.

~ 3 2 _ os candidatos deverão ter idade mínima de trinta e
cinco anos e máxima de sessenta e cinco anos~ diploma
universitário~ compatível com as Íunções que irão desempenhar~
bem como notória e ilibada reputação.

~ 4 2 _ o mandato do eleito será de cinco anos J podendo o
mesmo candidatar-se à reeleição.

~ 52 _ as normas aqui expressas deverão ser respeitadas
tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal.

~ 6 2 _ Essas disposições começarão a ser aplicadas na me
dida em que surgirem vagas nesses Tribunais J em decorrência de
aposentadoria ou morte de seus titulares.

ARTXGO: 059 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 14 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

xxv - aprovar iniciativas do Poder Executivo reÍeren
tes a atividades nucleares;

PROJETO DO CENTRÃO:

XIII - aprovar iniciativas do Poder Executivo reÍe
rentes a atividades nucleares;

EI'!ENDAS NÃO DESTACADAS COI'! PARECER CONTRÁRXO:

EMENDA: 2P00238-2 PARECER: PELA REJEICÃO
LÚCXO ALCÂNTARA PFL

EMENDA SUESTXTUTXVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 59 7 item XIV
O item XIV do art. 59 do Projeto de constituição (A) passa

a ter a seguinte redação:



ASSEMSLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO D~ COMXSSÃO DE SXSTEMATI2ACÃO

PÁGXNA: 17

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 02 SUSSEÇÃO: 00

Ar t . 59 ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••
XIV _ aprOVêr; previamente; iniciativas do Poder Executivo

re%erentes à instalação de reatores e usinas nucleares.

ARTXGO: 059 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATX2AÇÃO:

XNCISO: 15 ALíNEA: :t:

~V - a~torizar a aquisição de imóvel rural por pessoa
%ísica ou jurídica estrangeira;

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1. .215 INDIVIDUAL MYRIAN PORTELLA
APROVAÇÃO DO INC;XSO XV DO ART. 59 00 PROJE:TO DE:
CONSTITUIÇÃO.

PROJE:TO 00 CE:NTRÃO:

EME:NDAS NÃO DE:STACADAS COl'! PARE:CER FAVORAVE:L:

EMENDA: 2P00509-8 PARECER: PELA APROVAÇÃO
RUSEl1 SRANQUINHO PMDB

Texto atual
"Art. 59 É da competência exclusiva do Congresso

Nacional: •••
XV _ autorizar a aquisição de imóvel rural por pessoa %1

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

Nacional: .••
XV _ permitir a aquisição de imóvel rural por pessoa jurí

dica estrangeira autorizada a %uncionar no Pais; ••• "

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 1.6 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

XVI - autorizar a exploração de riquezas minerais em
terras indígenas;

PROJETO 00 CENTRÃO:

XV - autorizar a exploração de riquezas minerais em
terras indígenas;

E:ME:NDAS SUSSTXT~TIVAS:

EMENDA: 2P00600-1 PARECEn: PELA REJEIÇÃO
RUSEN FIGUEIRÓ PMDB

Dispositivo emendado: art. 59~ inciso XVI; projeto de
Constituição(A)

Dê-se a seg1Jinte redaçâo ao dispositivo emendado:
"Fiscalizar e controlar a exploração de riquezas minerais

em terras indígenas."

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

INCISO: i r ALíNEA: :t:

XVII - aprovar, previamente; a alienação ou concessão
de terras pÚblicas conl área superior a quinhentos hectares.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.050 INDIVIDUAL FRANCISCO AMARAL
REJEIÇÃO DA EMENDA N. 2P01235-3. (ART. 59)

DESTAQUE N2: 1.237 INDIV:rDUAL ROSERTO FREIRE



ASSEMBLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COMISSÃO DE S~STEMATIZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 0~ SEçAo: 02 SUBSEÇÃO: 00

pAG~NA: 1.e

DESTAGUE Nl2:

DESTAGUE Nl2:

2.1.73

2.220

APROVAR EXPRESSÃO: 500 HECTARES? DO ~NC~SO XVI~ Po
ART. 59 00 PRO~ETO? EM SUBSTITU~ÇAÕ A EXPRESSÃO:
2500 HECTARES? ART. 58? XVI? EMENpA 2P02040-2.

INDIVIDUAL AMAURY MULLER
APROVAÇÃO DO ~NCISO XV~I DO ART. 59 DO PRO~. DE
CONST.? EM SUBSTIT. AO INCISO XVI DO ART. 57 DA
EMENDA SUBSTITUTIVA ZP02040-2.

INDIVIDUAL MAR~O MA~A
RE~EIÇÃO DA EXPRESSÃO • DOIS M~L • DO INC~SO XVII
DO ART. 57 DA EMENDA SUBSTITUTIVA N. 2P 02040-2.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

XVI - aprovar? prev~amente? a a~~enação ou concessão
de terras púb~~cas com área superior a dois mi~ e quinhentos
hectares.

EMENDAS ADJ:TIVAS:

EMENDA: 2P0~235-3 PARECER: PELA APROVAÇÃO
PLíNIO ARRUDA SAMPAIO PT

Acrescente-se os seguintes incisos XVIII? XIX e XX ao art.
59 do projeto de ConstituiÇão da comissão de Sistematização?
suprimindo-se os incisos V? VII e VIII do art. 55:

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

~viii'~'~~t~;i~~;'~p~;~éõ~~'~~t~;~~~'d~'~~t~;~~~'~i~~~~~i:
ra? de interesse da União? dos Estados? do Distrito Federal?
dos Terr~t6rios 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 Municipios? de suas autarquias e de
mais entidades controladas pe10 Poder PÚblico;

XX _ dispor sobre ~imites e condições para a concessão de
garantia da Un~ão em operações de crédito externo e interno."

EMENDA: 2P0~238-S PARECER: PELA RE~E~ÇÃO
PAULO DELGADO PT

Acrescente-se novo inciso ao artigo 59 do projeto de Cons
tituição da Comissão de Sistematização:

"Art. 59 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~··Â~t~;i~~;··~··~~~P;~··~··~··~~~d~·d~·~~t~;i~i·béii~~.~~
exterior •••

EMENDA: 2P01644-S PARECER: PELA RE~EIÇAo
ELIÉZER MOREIRA PFL

Emenda aditiva.
%nc~uir no art. 59 incisos do seguinte teor:
I _ aprovar? em sessão unicameral? o nome do primeiro Mi

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

bros? em sessão unicameraÁ? moção de censura ao Primeiro
Ministro.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00e51-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ITAMAR FRANCO S/P
Elnenda Aditiva

Dispositivo Emendado: seção II? CapitUlo I? Títu~o IV.
Inclua-se o seguinte artigo nas Atribuições do congresso

Nacional? Seção II? Capitu~o I Titu~o IV onde COUber:
Artigo _ AS operações realizadas pelo Tesouro Nacional no

exterior? que envolvam a venda das reservas de ouro do Pais ou
a Obtenção de liquidez :financeira em moeda estrangeira... serão
submetidas à prev~a aprovacão do Congresso Nacional.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P00499-7 PARECER: PELA RE~EICÃO
CELSO DOURADO PMDB

Xnc~uam-se onde COUber no
Constituição:

Art. 59 ~ da competência
Nacional.:

art. S9

excl.usiva

do

do

projeto de

Congresso

_ Autorizar a comercial.ização e exportação de armas
para nações em con:flito, observando as disposições constantes
em artigos anteriores.

_ Fiscalizar e controlar os gastos na Indústria Arma
ment~sta, observando o J.ilnite do dUOdécimo das verbas destina
das para Educacão.



ASSEMBLtZA NACZONAL CONSTITUINTE
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

19

ARTIGO: 059 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

parágra~o ún~co. O Pres~dente da Repúb~ica e o
Primeiro-Ministro não poderão ausentar-se do Pais por mais de
trinta dias~ sob pena de perda do mandato~ devendo~ ao %~na~

de cada viagem~ apresentar relatório circunstanciado de seus
resu~tados.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMSLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 0Z SUSSEÇÃO: 00

ARTIGO: 060 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: :4:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 60. Terão ~orça de ~ei as reso~uções do Congres
so Naciona~, ou de qua~quer de suas Casas, que visem a regu~a

mentar dispos~tivos desta Constituição para assegurar o e~eti

vo exercicio ale suas competências constitucionais.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE NQ: 1.304 INDIVIDUAL FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
EMENDA 2P02040-2 (APROVAÇÃO - ART. 60).

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMBL~~A NAC~ONAL CONST~TUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEcÃO: 02 SUBSECÃO: 00

pAG~NA: 21

ARTIGO: 051 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

Art. 51. A câmara dos Deputados e o Senado Federa~J

ou qua~quer de suas comissões J poderão convocar o Primeiro
Ministro e os Ministros de Estado para prestar J pessoa1mente J
inzormacões sobre assunto previamente determ:l.nadO J importando
a ausência J sem justizicacão adequada J em crime de
responsabi1idade.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 59. A câmara dos Deputados e o Senado Federa~J
ou qUa1quer de suas Comissões J poderão convocar o Primeiro
Ministro e os Ministros de Estado para prestar J pessoa1mente J
inzormacões sobre assunto previamente determinado J importando
a ausência J sem justizicacão adeqUada J • em crime de
responsab:l.1idade.

ARTIGO: 051 PARAGRAFO: 01

TEXTO DA SISTEMATIZAcÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

; 1 2 AS Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fe
dera~ poderão encaminhar pedidos escritos de inzormacão aos
Ministros de Estado.

PROJETO DO CENTRÃO:

; 1 2 As Mesas da câmara dos Deputados e do Senado Fe
dera~ poderão encaminhar pedidos escritos de inzormacão aos
Ministros de Estado.

ARTIGO: 051 PARAGRAFO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

§ 2 2 Importa em crime de responsabi1idade a recusaJ
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias J bem como o zor
necimento de in~ormacões za1sas.

PROJETO DO CENTRÃO:

; 2 2 Importa em crime de responsab:l.1:1.dade a recusa J
ou o não atendimento no prazo de trinta dias, bem como o zor
necimento de in%ormacões za1sas.



ASSEMBLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 02 SUBSEÇÃO: 00

22

ART~GO: 052 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

ALíNEA: *

Art. 62. É da competência exc2usiva de cada urna das
Casas do Congresso Naciona2 e2aborar seu regimento interno e
dispor sobre organização, ~uncionamento, p02icia J criação J

trans~ormação ou extinção de cargos, empregos e ~unções de
seus serviços e ~ixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabe2ecidos na 2ei de diretrizes
orçamentárias.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 60. É da competência exc2usiva de cada uma das
Casas do Congresso Naciona2 e2aborar seu regimento interno e
dispor sobre organização, ~uncionamento, p02icia, criação,
trans~ormação ou extinção de cargos, empregos e ~unções de
seus serviços e ~ixação da respectiva remuneração, observados
os parâmetros estabe2ecidos na 2ei de diretrizes
orçamentárias.



ASSEMSL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O ~ROJE~O DA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

TíTULO: 04 CA~íTULO: 01 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

~AGINA: 23

ARTIGO: 063 ~ARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

:rNCIf;lO: 00 ALíNEA: *

Ar t , 63. Sa~vo

contrário~ as de~iberações

serão toma~as por maioria
maioria não seja in~erior

membros.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

disposição constituciona~ em
de cada Casa e de suas comissões
dos votos presentes~ desde que esta

a um quinto do tota~ de seus

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

614

1.652

INDIVIDUAL JOS~ LUIZ DE sA
ART. 63 DO ~ROJETO DE CONSTITUICÃO.

INDIVIDUAL ERALDO TINOCO
VOTACÃO EM aE~ARADO DO ART. 63~ 'CA~UT' DO ~ROJETO
DE CONSTITUICÃO (A) DA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO.

~ROJETO DO CENTRÃO:

Art. 61. Sa~vo disposição constituciona~ em
contrário~ as de~iberações de cada Casa e de suas Comissões
serão tomadas por maioria dos votos~ presente a maioria abso
~uta de seus membros.

EMENDAS ADITIVAS:

EMENDA: 2~00456-3 ~ARECER: ~ELA REJEICÃO
RAUL FERRAZ ~MDB

Acrescente onde couber na Seção II do Cap1tu~o I do T1tu~0

IV do ~rojeto de constituição (A) o seguinte artigo:
"Art. _ Os Governadores de Estado poderão comparecer pe

rante o P~enário de qua~quer das casas do Congresso Naciona~~

em dia de hora previamente designados~ para~ da tribuna~ pres
tar in~ormações ou esc~arecimentos sobre assunto que entenda
de re~evan1:e in1:eresse gera~."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM ~ARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00235-8 PARECER: PELA REJEICÃO
LÚCIO ALCÂNTARA ~FL

EMENDA SUBSTITUTIVA
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 63
O art. 63 do Projeto de Constituição (A) passa a vigorar

com a seguinte redação:
Art. 63. Sa~vo disposição constituciona~ em contrário~ as

de~iberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas
por maioria de votos~ presente a maioria de seus membros.



ASSEMELtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO CAS EMENCAS COM O PROJETO CA COMISSÃO CE SISTEMATIZACÃO

pAGINA: 24

TíTULO: 04

ART:J:GO: 054

CAPíTULO: 01

PAMGRAF'O: 00

SEÇÃO: 03 SUESEÇÃO: 00

:J:NC:J:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

Ar~. 54. compe~e

Depu~ados:

PROJETO 00 CENTRÃO:

Ar~. 52. compe~e

Cepu~ados:

priva~ivamen~e

priva~ivamen~e à

Câmara

Câmara

dos

dos

EMENCAS SUEST:J:TUTIVAS:

EMENCA: 2P01545-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ELItZER MOREIRA PF'L

Emenda modixica~iva.
Dar ao art. 54 a seguinte redação:
Art. 64. .. # .

:I _ .
II _ proceder à ~omada de contas do Presiden~e da Repúb~i

ca quando não apresentadas ao congresso Naciona~ dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão ~egis~ativa;

III _ recomendar ao Presidente da Repúb~ica, pe~a maioria
de seus membros, o azastamento de deten~o~ do cargo ou zunção
de conziança no Governo F'edera~, inc~usive na adminis~ração

indireta.

ART:J:GO: 054 lPAMGRAF'O: 00 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente da Repúb~ica, o
Primeiro-l1in:i.s~ro e os Ministros de Estado;

PROJETO 00 CENTRÃO:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a
instauração de processo contra o Presidente da Repúb~ica, o
Primeiro-Minis~ro e os Ministros de Es~ado;

ARTIGO: 054 PARÁGRAF'O: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 02 ALíNEA: Jt:

II - proceder à tomada de contas do Primeiro
Ministro, quando não apresentadas ao Congresso Naciona~ dentro
de sessenta dias após a aber~ura da sessão ~egis~ativa;

PROJETO DO CENTRÃO:

II - proceder à tomada de con~as do Primeirc
Ministro, quando não apresen~adas ao Congresso Naciona~ dentro
de sessenta dias após a abertura da sessâo ~egis~ativa;

ARTI:GO: 054 PAMGRAF'O: 00 INCISO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI:ZAÇÃO:

III - aprovar:

PROJETO DO CENTRÃO:

III - aprovar:



ASSEMELtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 03 suesEçAo: 00

PÁGINA: 25

ARTIGO: 064 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 03 ALíNEA: "êl

a) por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto
de seus membros, a moção de censura;

PROJETO DO CENTRÃO:

a) por maioria absoluta e por iniciativa de um quinto
de seus membros, a moção de censura;

ARTIGO: 064 PARÁGRAFO: 00 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

b) pela maioria de seus membros, voto de con~iança;

PROJETO DO CENTRÃO:

b).pela maioria dos seus membros, voto de con~iança;

PARÁGRAFO: 00 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

IV - recomendar ao primeiro-Ministro o a~astamento de
detentor de cargo ou ~unção de con~iança no Governo Federal,
inclusive na administração indireta;

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - recomendar ao primeiro-Ministro o a~astamento de
detentor de cargo ou ~unção de con~iança no Governo Federal,
inclusive na administração indireta;

ARTIGO: 064 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

ALíNEA: li:

V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-
Ministro, nos termos desta Constituição.

PROJETO DO CENTRÃO:

V - eleger, por maioria absoluta, o Primeiro-
Ministro, nos termos desta Constituição.



ASS~MBLtXA NACXONAL CONSTXTUXNT~

R~LACXONAM~NTO DAS ~M~NDAS COM O PROJ~TO DA COMXSSÃO D~ SXST~MATXZAÇÃO

pAGXNA: 26

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 S~çÂO: 04 SUBS~ÇÃO: 00

ARTXGO: 065 PARÁGRAFO: 00

T~XTO DA SIST~MATXZAÇÃO:

XNCXSO: 00 ALíN~A: *

Art. 65. compete pr~vat~vamente ao Senado Federa~:

PROJ~TO 00 c~NTRÃO:

Art. 63. Compete pr~vat~vamente ao Senado Federa~:

ARTIGO: 065 X'<CISO: 01 ALíN~A: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

x - processar e ju~gar o Pres~dente da RepÚb~~ca e o
Pr~me~ro-M~n~stro nos cr~mes de responsab~~~dade e os n~n~s

tros de l.:stado nos cr~mes da mesma natureza... conexos com aque
J.es;

PROJETO 00 CENTRÃO:

x - processar e ju~gar o Pres~dente da RepÚb~~ca e o
Pr~me~ro-M~nistro nos cr~mes de responsabi~~dade e os Min~s

tros de Estado nos crimes da mesma natureza... conexos com aque
~es;

ARTXGO: 065 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SIST~MATIZAÇÃO:

UICJ:SO: 02 ALíNEA: *

.J:X - processar e ju~gar os Min~stros do Supremo Tri
buna~ Federa~? o Procurador-Gera1 da Repúb1~ca e o Procurador
Gera~ da Un~ão nos cr~mes de responsab~~~dade;

PROJETO DO CENTRÃO:

IJ: - processar e ju~gar os Ministros do supremo Tri
buna~ Federa~... o Procurador-Gera~ da RepÚb~~ca e o Procurador
Gera~ da Un~ão nos cr~mes de responsabi~~dade;

ARTXGO: 065 PARÁGRAFO: 00 UICJ:SO: 03 AL.íN&A: *
TEXTO DA SJ:STEMATXZAÇÃO:

IXI - aprovar previamente... por voto secreto ... após
argUicão em sessão pública ... a escolha dos titulares dos se
gu~ntes ~argos ... aJ.ém de outros que a J.ei determ~nar:

PROJETO DO CENTRÃO:

xxx - aprovar prev~amente... por voto secreto ... após
argU~cão em sessão púbJ.ica... a esco~ha dos t~tu1ares dos se
guintes cargos ... além de outros que a lei determ~nar:

ARTXGO: 065 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÁO:

XNCXSO: 03 AL.fN~A: a

a) de magistradOS... nos casos estabelec~dos nesta
const~tu~ção;



ASSEMElLtIA NACIONAL CONSTXTUZNT~

RELACZONAM~NTO DAS EM~NOAS CON O ?ROJ~TO DA COMZS~Ag ~~ S~~T~MATZ2A~Ãç'

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01

PROJETO DO CENTRÃO:

a) de magistradOS, nos casos estabelecidos n~st~

Constituição;

ARTIGO: 065 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2Ac;:ÁO:

INCISO: 03 ALfNE:A: b

b) de um terço dos Ministros do Tribunal de Conta~ da
União, indicados pelo Presidente da Repúb1ica;

PROJETO 00 CENTRÃO:

b) de um terço dos Ministros do Tribunal de Conta!. da
União, indicados pe10 Presidente da República;

ARTJ:GO: 065 PARÁGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 03 ALíNE:A: c

TEXTO DA SJ:STEMATI2Aç:ÃO:

c) dos Governadores de Territ6rios;

PROJE:TO 00 CENTRÃO:

c) dos Governadores de Territ6rios;

ARTIGO: 065 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTE:MATI2Ac;:ÃO:

J:NCJ:SO: 03 ALíNEA: d

Elrasil;

PROJETO 00 CENTRÃO:

Elrasil;

d) do presidente e dos diretores do Elanco Centra~ do

d) do presidente e dos diretores do Elanco CentraL do

ARTIGO: 055 PARÁGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 03 ALíNEA: e

TEXTO DA SISTEMATI2Ac;:ÁO:

PROJETO 00 CE:NTRÃO:

e) do Procurador-Geral da República;

e) do Procurador-Geral da República;

ARTJ:GO: 065 PARÁGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATI2Ac;:ÁO:

IV - aprovar previamente, por voto secreto, ~p6s
argUição em sessão secreta, a esco1ha dos che~es de missão
diplomática de caráter permanente;



ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATI2AÇÃO

PÁGINA: ZB

TíTULO: 134 CAPíTULO: 'H SEÇÃO: 134 SUBSEÇÃO: 1313

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - aprovar? previamente? por
argUição em sessão secreta? a esco~ha dos
dip~omática de caráter permanente;

voto secreto? após
chexes de missão

ARTIGO: 065 PARÁGRAFO: 00 :rNC:rSO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

V - autorizar operações externas de natureza xinan
ceira? de interesse da União? dos Estados? do Distrito Fede
ra~? dos Territórios e dos Municípios;

PROJETO DO CENTRÃO:

v - autorizar operações externas de natureza xinan
ceira? de interesse da União? dos EstadOS? do Distrito Fede
ra1? dos Territórios e dos Municipios;

ART:rGO: 1365 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 06 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

V:r - xixar? por proposta do primeiro-Ministro? 1imi
tes g10bais para o montante da divida conso~idada da União?
dos Estados e dos Municipios;

PROJETO DO CENTRÃO:

VI - Íixar? por proposta do primeiro-Ministro? limi
tes g10bais para o montante da divida conso1idada da união?
doS Estados e dos Municipios;

ARTIGO: 1365 PARÁGRAFO: 013

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 07 ALíNEA: *

VII - dispor sobre 1imites g10bais e condições para
as operações de crédito externo e interno da União? dos Esta
dos? do Distrito Federa1 e dos Municípios? de suas autarquias
e demais entidades contr01adas pe10 Poder PÚb1ico xedera1;

PROJETO DO CENTRÃO:

VII - dispor sobre limites g10bais e condições para
as operações de crédito externo e interno da Uniâo? dos Esta
dos? do Distrito Federal e dos Municípios? de suas autarquias
e demais entidades contro~adas pe10 Poder PÚb1ico Federa~;

ARTIGO: "'65 PARÁGRAFO: "'''' INCISO: "'B ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VIII - dispor sobre ~imites e condições para a con
cessão de garantia da União em operações de crédito externo e
interno;

PROJETo DO CENTRÃO:

VIII - dispor sobre ~imites e condições para a con
cessão de garantia da União em operações de crédito externo e
interno;
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P~GINA: 29

TíTVLO: 04 CAPíTULO: 01 srcAo: 04 SUSSECÃO: 00

ARTIGO: 065 PA~GRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2ACAo:

INCISO: 09 ALíNEA: *

IX - estabe~ecer ~imites g~obais e condições para o
mo n-tarice da dívida mobi~iária dos Estados, do C:istr:i to Federa~

e dos rlunicipios;

PROJETO CO CENTRÃO:

IX - estabe~ecer ~imites g~Obais e condições para o
montante da divida mobi~iária dos Estados, do Distrito Federa~

e dos :1unicipios;

ARTIGO: 065 PA~GRAFO: 00 INC~SO: 10 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATX2ACÃO:

x - suspender a execução~ no todo ou em parte, de ~ei

dec~arüda inconstituciona~ por decisão dezinitiva do Supremo
Tribun.l~ Federa~;

PROJETO DO CENTRÃO:

x - suspender a execução~ no todo ou em parte~ de ~ei

dec~arada inconstituciona~ por decisão dezinitiva do Supremo
Tribuna~ Federa~;

ART:tGO: 065 PA~GRAFO: 00 :tNC:tSO: 1.1. ALíNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT%2AÇÃO:

XX - aprovar~ por maioria abso~uta e por voto secre
to~ a exoneração~ de ozicio~ do Procurador-Gera~ da Repúb~ica
antes do término de seu mandato.

PROJETO DO CENTRÃO:

X~ - aprovar~ por maioria abso~uta e por voto secre
to~ a sxoneração, de ozicio~ do Procurador-Gera~ da Repúb~ica
antes do térm:ino de seu mandato.

ART%GO: 065 PA~GRAFO: UN %NCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO CA SXSTEMAT:t2ACÁO:

Parágrazo único. Nos casos previstos nos incisos X e
%X~ zu~cionará como presidente o do Supremo Tribuna~ Federa~~

~:imitando-se a condenação~ que somente será prozerida por do:is
terços dos votos do Senado Federa~~ à perda do cargo~ com ina
bilitazão~ por oito anos~ para o exercício de função pública,
sem prejuízo das demais sanções judiciais cabiveis.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágrazo único. Nos casos previstos nos incisos % e
:t~, zuncionará COlno Presidente o do Supremo Tribuna~ Federa~,
l:imitando-se a con~enação, que somente será prozer:ida por do:is
terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo~ COln ina
bilitacão, por o:ito anos, para o exercíc:io de %unção púb~ica,

sem pr~juizo das demais sanções judiciais cabiveis.



ASSEMBLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE S~STEMATZ2ACÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECÃO: 05 SUBSECÃO: 00

PÁG~NA: 30

ART~GO: 066 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

~NC~SO: 00 ALíNEA: *

Ar~. 66. Os Depu~ados e Senadores são ~nvio~áve~s por
suas opiniões; pa~avras e vo~os.

PROJETO DO CENTRÃO:

Ar~. 64. Os Depu~ados e Senadores sâo ~nvio~áve~s por
suas op~niões; pa~avras e vo~os.

EMENDAS SUBST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P01875-1 PARECER: PELA REJEICÃO
JosÉ MARANHÃO PMDB

EMENDA MOD~FICATIVA

Disposi~ivo Emendado: "capu~" do Ar~. 66
Modi~ique-se a redação do "capu~" do ar~. 66; passando a

~er a seguin~e redação:
Ar~. 66 - Os Depu~ados e Senadores são ~nvio~áveis por

suas opiniões, pa~avras; e vo~os; inde~egÁveis em qualqu~r ca
so.

ARTIGO: 066 PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

§ 1 2 Desde a expedição do diploma; os membros do Con
gresso Nacional não poderão ser presos, salvo em ~~agranLe de
crime ina~iançável; nem processados criminalmen~e, sem prévia
~icença de sua Casa; salvo por delitos praticados
anter:1.ormen~e.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

521

615

1.646

1.869

1.959

INDIVIDUAL JOSÉ JORGE
~ 1. DO ART. 66, SUPRIMINDO A EXPRESSÃO 'SALVO
POR DELITOS PRATZCADOS ANTERIORMENTE'.

IND~VIDUAL JOSÉ LUIZ DE sÁ
, 1. 00 ART. 66 DO PROJETO DE CONST~TUZCÃO,
MANTENDO A EXPRESSÃO 'SALVO POR DELITOS PRATICADOS
ANTERIORMENTE'.

INDIVIDUAL FRANCISCO CARNEIRO
SUPRESSÃO; NO ~ 1. DO ART. 66 00 PROJETO DE
CONSTITUICÃO; DA EXPRESSÃO: SALCO POR DEL~TOS
PRATICADOS ANTERIORMENTE.

INDIVIDUAL FÁBIO RAUNHEITTI
APROVACÃO DO ~ 1. DO ART. 66 00 PROJETO.

INDIVIDUAL MÁRIO COVAS
APROVACÃO DA EXPRESSÃO: 'SALVO POR DELITOS
PRATICADOS ANTERIORMENTE'; CONSTANTE DO ~ 1. DO
ART. 66 DO PROJETO.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 Desde a expedição do dip~oma, os membros do Con
gresso Naciona~ não poderão ser presos; sa~vo em ~lagrante de
crime ina~iançáve~, nem processados crimina~rnente, sem prévia
licença de sua Casa.

ARTIGO: 066 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: :te

~ 2 2 O inde~erimento do pedido de licença ou a ausên
cia de deliberação suspende a prescrição; enquanto durar o
mandato.
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TíTULO; 04 CAPíTULO; 01 SEÇÃO: 05 suaSEçÃO; 00

PROJETO DO CENTRÃO;

~ 2 2 O inde~erimen~o do pedido de licença ou a ausên
cia de de1iberação suspende a prescrição enquando durar O
manda~o.

ARTIGO: 066 PARAGRAFO: 03

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

~ 3 2 No caso de ~1agran~e de crime ina~iançáve1, os
au~os serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à Casa
respec~iva, para que, pe10 vo~o secre~o da maioria de seus
membros, reso1va sobre a prisão e autorize, ou não, a ~ormação

de cU1pa.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 3 2 NO caso de ~1agran~e de crime ina~iançáve1, os
au~os serão reme~idos, dentro de vin~e e qua~ro horas, à Casa
respectiva, para que, pe10 vo~o secreto da maioria dos seus
membros, resolva sobre a prisão e au~orize, ou não, a ~ormação

de cu1pa.

ARTIGO: 066 PARAGRAFO; 04 ~NCISO: 00 ALíNEA; *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 4 2 Os Depu~ados e Senadores serão submetidos a jU1
gamento perante o supremo Tribuna1 Federa1.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 4 2 Os Deputados e Senadores serão submetidos a jU1
gamento peran~e o supremo Tribunal Federa1.·

ARTIGO: 066 PARAGRAFO: 05 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 52 OS Deputados e Senadores não serão obrigadoS a
testemunhar sobre in~ormações recebidas ou pres~adas em razão
do exercicio do mandato, nem sobre as pessoas que 1hes con%ia
raro ou de1es receberam in%ormações.

PROJETO DO CENTRÃO:

i 52 Os Deputados e Senadores não serão obrigados a
testemunhar sobre in%ormações recebidas ou prestadas em razão
do exercicio do mandato, nem sobre as pessoas que 1hes con%ia
ram ou deles receberam in%ormações.

ARTIGO: 066 PARAGRAFO: 06

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

i 6 2 A incorporação às Forças Armadas de Depu~ados e
Senadores, embora mi1i~ares e ainda que em ~empo de guerra,
dependerá de prévia 1icença da Casa respectiva.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 6 2 A incorporação às Forças Armadas de Depu~ados e
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra,
dependerá de prévia licença da Casa respectiva.



ASSEMBLt~A NAC~ONAL CONST~TV~NT~

RELAC~ONAMENTO DAS EM~NDAS COM O PROJ~TO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO

pAG~NA: 32

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 05 SUBSEÇÃO: 00

ART~GO: 067 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

~NC~SO: 00 ALíNEA: :«

Art. 67. Os Deputados e Senadores não poderã0 7 desde
a po..;se:

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 65. os Deputados e Senadores não poderá0 7 desde
a pO'3se:

ART~GO: 067 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 01. ALíNEA: :«
TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

~ - 7irmar ou manter contrato com pessoa de direito
PÚb~~C07 autarquia? empresa pÚb~ica7 sociedade de economia
mist3 ou empresa concessionária de serviço púb~ico? sa~vo

quando o contrato e o respectivo processo de se~eção obedece
rem a c~áusu~as unixormes;

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ - xirmar ou manter contrato com pessoa de direito
pÚb~ic07 autarquia? empresa pÚb~ica7 sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço púb~ico7 sa~vo
quando o contrato obedecer a c1áusu1as unixormes;

2P00966-2 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
EGfD:!O FERREIRA LUZA P2108

Ao art. 67 do Projeto de constituição? seja dada a redação
segu.inte:

Art. 67. Os DeputadOS e Senadores não poderão:
t _ desde a expedição do dip10ma:
a) zirmar ou manter contrato com pessoa jur~dica de direi

to púb~ico7 autarquia? empresa púb~ica7 sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de serviço púb~ico? sa1vo
quando o contrato obedecer a c1áusu1as uniformes;

b) aceitar ou exercer carg0 7 função ou emprego remunerad0 7
inc~usive os de que sejam demissíveis "ad nutum"" nas entida
des constantes da a1ínea anterior.

~~ _ desde a posse:
a) ser proprietários? contro1adores ou diretores de empre

sa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jur~di

ca de direito púb1ic0 7 ou ne1a exercer função remunerada;
b) ocupar cargo? 7unção? ou emprego, de que sejam demissí

Veis "ad nutum"? nas entidades referidas na a1ínea "a" 7 do in
ciso ~7 ou naque1as que exercer atividades econômicas decor
rentes de concessã0 7 autorização ou permissão de serviço pú
b1ico;

c) patrocinar causa em que seja interessada qua1quer das
entidades a que se rexere a a1:í.nea "a" inciso :1: 7 e

d) ser titu1ares de mais de um cargo ou mandato e1etivo
xedera1? estadua1 ou municipa~.

~MENDAS SUBST~TUT~VAS:

EMENOA:

EMENDA: 2P01.443-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ERALDO TR~NDADE PFL
~menda Modixicativa
Modifica o art. 67 do projeto aprovado pe1a Comissão de Siste
matização 7 alterando o inciso I? suprimindo o I~ e modificando
o ~V que? renumerados 7 passam a ter a seguinte redação:

Art. 67 Os DSPutados e Senadores não poderão? desde a
posse:

~ _ Como pessoa x~sica ou na condição de sócio de empresa
comercial? negociar com pessoa de direito púb1ico 7 autarquia 7
empresa pública 7 sociedade de economia mista ou empresa
concessionária d~ servico PÚb1ico;

:rX _ Patrocinar causa em que seja interessada qua~quer das
entidades a que se refere o inciso X;

~x:r _ Ser proprietários 7 contr01adores ou diretores de em
presa que goze de xavor decorrente de contrato com pessoa ju
r~dica de direito público;

IV _ Ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo
7edera1 7 estadua1 ou munjcipa1.



ASSEMBLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 05 SUBSEÇÃO: 00

PÁG~NA: 33

ART~GO: 067 ~NC~SO: 02 ALíNEA: *
TE~TO DA SISTEMATIZAÇÃO:

II - aceitar ou exercer cargo~ ~unção ou emprego re
munerado~ nas entidades constantes do inciso anterior~ salvo
aceitação decorrente de concurso público~ caso e~ que se
procederá na ~orma do artigo 49~ inciso I;

PROJETO DO CENTRÃO:

II - aceitar ou exercer cargo~ ~unção ou emprego re
munerado~ nas entidades constantes do inciso anterior, salvo
aceitação decorrente de concurso público~ caso em que se
procederá na ~orma do artigo 4B~ inciso I;

EMENDAS SUBSTITUT~VAS:

EMENDA: 2P00640-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ARNALDO MORAES PMDB

Emenda supressiva
Suprima-se o inciso II do art. 67 do Titulo ~V~ Capitulo

I~ Seção V~ do projeto de Constituição.

ART~GO: 067 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 03 ALíNEA: :I:

TE~TO DA SISTEMATIZAÇÃO:

III - patrocinar causa em que seja interessada qual
quer das entidades a que se re~ere o inciso I;

PROJETO DO CENTRÃO:

III - patrocinar causa em que seja interessa~a qual
quer das entidades a que se re~ere o inciso I;

ARTIGO: 067 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

~NCISO: 04 ALíNEA: :I:

IV - ser proprietários~ controladores ou diretores de
empresa que goze de ~avor decorrente de contrato com pessoa
juridica de direito público~ ou nela exercer ~unção remunera
da;Y

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.936 ~ND~V~DUAL OSM~R LIMA
APROVACÃO DE EXPRESSÃO CONSTANTE DO ~NCISO ~V DO
ART. 67 DO PROJETO PARA INCLUIR NO INC~SO ~V DO
ART. 65 DA EMENDA N. 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - ser proprietários ou diretores de empresa que
goze de ~avor decorrente de contrato com pessoa juridica de
direito público~ ou nela exercer ~unção remunerada;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00227-7 PARECERl PELA REJE~ÇÃO
V~N~CIUS CANSANÇAO PFL

Suprimir o item ~V do artigo 67.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 05 SUBSEÇÃO: 00

pAGXNA: 34

ART:rGO: 067 PAAAGRAt'"O: 00 XNC:rSO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

v - ser titu~ares de mais de um cargo ou mandato e~e

tivo %edera~J estadua~ ou municipa~#

PROJETO DO CENTRÃO:

v - ser titu~ares de mais de um cargo ou mandato e~e

tivo %edera~J estadua~ ou municipa~.

EMENDAS ADI.TI.VAS:

EMENDA: 2P01862-9 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ARTUR DA TÁVOLA PMDS

Emenda Aditiva
Acrescente-se ao artigo 67:
"Art. 67 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VI. _ receber concessão para a exp~oracão de canais de

rádio ou te~evisão na vigéncia de mandato ou sup~éncia,
estendendo-se a proibicão a seus cõnjuge, %i~nos, irmãos J pais
ou sócios."
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEcÃO: 05 SUaSECÃO: 00

pAG~NA: 35

ART~GO: 068 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

Art. 68. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 66. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:

ART~GO: 068 PARÁGRAFO: 0íi.' ~NC~SO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

~ - que inzringir qua1qUer das proibições estabe1eci
das no artigo anterior;

PROJETO DO CENTRÃO:

~ - que inzringir qua1qUer das proibições estabe1eci
dê'S no artigo anterior;

ART~GO: 068 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZAcÃO:

~~ - cujo procedimento zor dec1arado incompative1 com
o decoro par1amentar;

PROJETO DO CENTRÃO:

~~ - cujo procedimento zor dec1arado incompative1 com
o decoro par1amentar;

ART~GO: 068 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 03 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S~STEl'%AT~ZACÃO:

~~~ - que deixar de comparecer, em cada sessão 1egis
1ativa, à terça parte das sessôes ordinárias da Casa a que
pertencer, sa1vo 1icença ou missão por esta autorizada;

PROJETO PO CENTRÃO:

~~x - que deixar de comparecer, em cada sessão 1egis
1êtiva, à terca parte das sessões ordinárias da Casa a que
pE~tencer, sa1vo 1icença ou missão por esta autorizada;

ART~GO: 068 PARÁGRAFO: 00 ~NC::tSO: 04 ALíNEA: :I:

TEXTO PA S~STEMAT~ZACÃO:

::tV - que perder ou tiver suspensos os direitos P01i-
ticos;

PROJETO DO CENTRÃO:

~V - que perder ou tiver suspensos os direitos P01í-
ticos;
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pAG:INA: 36

TíTULO: 04

ART~GO: 068

CAPíTULO: 01

PARÁGRAPO: 00

SEÇÃO: 05 SUBSEÇÃO: 00

:INCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT:I2ACÃO:

v - quando o decretar a Justiça E~eitora~? nos casos
previstos nesta constituição;

PROJETO DO CENTRÃO:

v - quando o decretar a Justiça E~eitora~; nos casos
previstos nesta Constituição;

ART:IGO: 068 PARÁGRAPO: 00 :INCXSO: 06 ALíNEA: :t

TEXTO DA S:ISTEMAT:I2AÇÃO:

V:I - que so~rer condenação criminal em sen~ença de~i

nitiva e irrecorrível; ou ~or condenado em ação popu~ar pe~o

supremo Tribuna~ Federa~.

PROJETO DO CENTRÃO:

V:I - que so~rer condenação criminal em sen1;ença de~i

nitiva e irrecorríve~; pe~o Supremo T.ribunal Federa2.

ART~GO: 068 PARÁGRAFO: 01 :INCXSO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S:ISTEMAT:I2AcÃO:

~ 1 2 É incompative2 com o decoro par~amcntar~ a~ém
dos casos de~inidos no regimento interno? o abuso das prerro
gativas asseguradas a membro do congresso Nacional ou a per
cepção de vantagens indevidas.

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 1 2 É incompatível com o decoro parlamentar; a~ém
dos casos dexinidos no regimento interno j o abuso d~s prerro
gativas asseguradas a membro do Congresso Naciona~ ou a per
cepção de vantagens indevidas.

ARTIGO: 058 PARÁGRAFO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATX2AÇÁO:

~ 2 2 Nos casos dos incisos :I e :I:I deste artigo; a
perda do mandato será decidida pela câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal; por voto secreto e maioria ab:;oluta; me
diante provocação da respectiva Mesa ou de partido pOlítico
representado no congresso Nacional.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 Nos casos dos incisos I e IX deste artigo; a
perda do mandato será decidida pe~a Câmara dos Deputados ou
pelo Senado Federal j por voto secreto e maioria absoluta; nle
diante provocação da respectiva 11esa ou de partido político
representado no congresso Nacional.

EMENDAS SUEST:ITUTIVAS:

EMENDA: 2P01895-S PARECER: PELA APROVAÇÃO
ANTERO DE EARROS PMDE
EMENDA MOD:IP~CAT:IVA

Dá-se aos !s 2 2 e 3 2 do art. 68 a seguinte redação:
"Art. 68 ••.
~ 2 2 Nos casos dos incisos I; IX e VX deste aritgo; a per

da do mandato será decidida pela câmara dos Deputados ou pe~o

Senado Federal. por voto secreto e maioria absoluta. mediante
provocação da respectiva l1esa ou de partido politico represen
tando no congresso Nacional.
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§ 3 2 Nos casos previstos nos incisos ~~X a VJ a perda será
declarada pela Mesa da Casa respectiva J de o~icio ou mediante
provocação de qualquer de seus membros J ou de partido politico
representado no congresso Hacional J assegurado plena de~esa.

ARTZGO: 068 PARÁGRAFO: 03

TEXTO DA SZSTEMATZ2AcÃO:

ZNCISO: 00 ALíNEA: *

§ 3 2 Nos casos previstos nos incisos XXZ a VZ J a per
da será declarada pela Mesa da Casa respectiva J de o~icio ou
mediante provocação de qualquer de seus membros J ou de partido
Político representado no Congresso Nacional J assegurada plena
de~esa.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 Nos casos previstos nos incisos XXX a VX, a per
da será declarada pela Mesa da Casa respectiva J de o~icio ou
mediante provocação de qualquer de seus membros J ou de partido
politico representado no Congresso Nacional J assegurada plena
de~esa.
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TíTULO: 04

ARTIGO: 069

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: 00

SEÇÃO: 05 SUBSEÇÃO: 00

~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATIZAÇÁO:

Art. 69. Não perderâ o mandato o Deputado ou Senador:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 57. Não perderâ o mandato o Deputado ou Senador:

ART~GO: 069 PARÁGRAFO: 00 ~NC:I:SO: 01. ALíNEA: *
TEXTO DA S:I:STEMAT:I:ZACAo:

:I: - ~nvest~do na xunção de Pr~me~ro-M~n~stro~ de M~
n~stro de EstadO? chexe de m~ssão d~p1omática permanente? Go
vernador de Terr~tório~ Secretário de Estado? do Distr~to Fe
dera1~ de Território ou de Prexeitura de Capita1;

DESTAQUES SOElRE O TEX'fO:

~ND:I:V;DUAL EGíDIO FERRE~RA L:I:MA
VOTACAO EM SEPARADO E SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO
'CHEFE DE M:I:SSÃO DIPLOMATICA PERMANENTE'~ DO
INC:I:SO :I:? DO ART~ 59~ 00 PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.

:I:ND:I:V:I:DUAL MÁR:I:O COVAS
VOTACÃO EM SEPARADO DO ART. 67 :I:NCISO ~ DA EMENDA
2P 02040-1 DA ESPRESSÃO 'DE PRES~DE:NTE DE: EMPRESA
E: EMBAIXADOR'.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ - ~nvest~do na xunção de Prime~ro-Min~stro~ de M~
n~stro de Estado~ Governador de Território~ secretário de ES
tado? do Distr~to Federa1~ de Território ou de Prexeitura de
Capita1~ de presidente de empresa de economia mista ou diretor
de autarquias xederais e de Embaixador ou chexe de missão
dip1omática;

EMENDAS SUBSTITUT:I:VAS~

EMENDA: 2P00641-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ARNALDO MORAES PMDB

Emenda Modix~cativa

O inciso I do art. 69 do Titu10 XV do Capitu10 I da Seçâo
V do Projeto de Const~tuição passa a ter a seguinte redação:

"'Art. 59 _ ••• ,. ,. ..
:I: _ investido na xunção de Pr~meiro-Ministro? de Ministro

de EstadO? de Governador nomeado de Estado recem-cr~ado? Go
vernador de Terr~tório? Secretâr~o de Estado~ do Distrito Fe
dera1~ e de Terr~tório."

EMENDA: 2P01.423-2 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
S~MÃO SESS~M PF'L
Emenda ao projeto aprovado pe1a Comissão de Sistematização
Dar ao inciso I do art. 69 do Projeto de Constituição (A) da
Com~ssão de Sistemat~zação a seguinte redação:
"z _ investido na. xunção de primeiro-Ministro? de Ministro de
EstadO? Pres~dente do Banco Centra1 do Brasi1~ chexe de missão
d~p1omática permanente~ Governador de Território~ secretário
de Estado~ do Distrito Federa1~ de Território ou de prexeitura
de Capita1;"

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00138-5 PARECER: PELA REJE~CÃO
LEU R LOMANTO PF'L

Dê-se ao ~nciso ~ do art. 69 a segu~nte redação:
"I _ Investido na :função do Pr:Lme:i.ro-M:inistro~ Ministro de

Estado? Cnexe de Missão Dip10mática permanente? Governador de
Território? Secretário de Estado do Distrito F'ederal~ de Ter
ritórios e de Prexeituras das capitais ou~ eventua1lnente~ de
Prexeito? Superintendente de Autarquia? Presidente de Empresa
PQb1ica ou Empresa de Economia Mista F'edera1."

EMENDA: 2P01.981-1. PARECER: PELA REJEIÇÃO
VIRGíLIO TÁVORA PDS

Suprima-se do inciso I do art. 59 do projeto de Constitui-
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çâo a expressão "che:fe de missão diplomática permanente".

ARTIGO: 069 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

XNCXSO: 02 ALíNEA: :«

IX - licenciado pela respectiva Casa por motivo de
doença~ ou para tratar~ sem remuneração~ de interesse particu
lar~ desde que~ neste caso~ o a:fastamento não ult~apasse cento
e vinte dias por sessão legislativa.

PROJETO DO CENTRÃO:

XX - licenciado pela respectiva Casa por motivo de
doença~ ou para tratar ~ sem remuneração~ de interci!sse particu
lar~ desde que~ neste caso~ o a:fastamento não ultrapasse cento
e vinte dias por sessão legislativa.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00958-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
BETH AZIZE PSB

Emenda Aditiva
O artigo 69, item XI do Projeto de Constituição da Comis-

são de Sistematização~ passa a ter a seguinte redação:
Artigo 69. omissis
:to Omissis
XI. licenciado pela respectiva 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 legiSlativa. A parlamentar terá d~reito à li
cença por gravidez pelo mesmo prazo.

ARTIGO: 069 PARÁGRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

i 1 2 O SUPlente será convocado nos casos de vaga~ de
investidura em :funções previstas neste artigo ou de licença
superior a cento e vinte dias.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 O SUPlente será convocado nos casos de vaga~ de
investidura em :funções previstas neste artigo ou de licença
superior a cento e vinte dias.

ARTIGO: 059 PARÁGRAFO: 02 INCXSO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

i 2 2 Ocorrendo vaga e não havendo sUPle'te~ :far-se-á
eleição se :faltarem mais de quinze meses para o término do
mandato.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 Ocorrendo vaga e não havendo suplente, :far-se-á
eleição se :faltarem mais de quinze meses para o término de
mandato.

ARTIGO: 069 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 00 ALíNEA: :+:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA S:tSTEMATIZACÃO



ASSEMSLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 05 SUSSEÇÃO: 00

PRO~ETO DO CENTRÃO:

PÁG~NA: 40

§ 3 2 Na hipótese do inciso ~ deste artigo 7 o Deputado
ou Senador poderá optar pe~a remuneração do seu mandato.

EMENDAS AD~TIVAS:

EMENDA: 2P01B94-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
Z~ZA VA~AOARES PMOS
EMENDA ADITIVA

Acrecente-se ao art. 69 o seguinte parágraxo:
"§ 3 2 _ Na hipótese do inciso ~7 deste Artigo 7 o deputado

ou senador poderá optar pe~a remuneração dO seu mandato."



ASSEMELÉ~A NAC~ONAL CONS~~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EI1ENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 05 SUESEÇÃO: 00

pAG~NA: 41

ART:tGO: 070 PARÁGRA:F'(': 00 ~NC~SO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEI1ATIZAÇÃO:

Art. 70. Os Deputados e Senadores perceberão idêntica
remuneração~ 7ixada para cada exercicio 7inanceiro pe~o

P~enário do congresso Naciona~~ em sessão conjunta J e sujeita
aos impostos gerais~ inc~usive o de renda e os
extraordinários.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 69. Os Deputados e Senadores perceberão idêntica
remuneração~ 7ixada para cada exercicio 7inanceiro em sessão
conjunta~ e sujeita aos impostos gerais~ inc~usive o de renda
e os extraordinários.

EMENDAS SUEST~TUTIVAS:

EMENDA: 2P0066~-9 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
JOSÉ ULíSSES DE OL:tVE:tRA PMDE

Acrescente-se à seção v do Capitu~o I do Titu~o IV do Pro
jeto de constituição (A) o seguinte artigo 71~ renumerando-se
o atua~ artigo 71 e subsequentes:

"Art. 71. Os deputados 7ederais e estaduais e~eitos para
uma ~egis~atura são candidatos natos às eieições da ~egis~atu
ra sUbsequente."

EMENDA: 2P01950-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ANTÓNIO ER:tTTO PMDE

Dé-se ao artigo 29 J parágraxo 20~ a seguinte redação.
"Os deputados estaduais terão remuneração xixada em cada

~egis~atura para a subseqdente pe~a Assemb~éia ~egis~atura~

s
vedada vincu~ação de qua~quer espécie e sujeita aos impostos
gerais J inc~usive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 35 a seguinte redação:
"Os vereadores terão remuneração xixada em cada ~egis~atu

ra para a susequente pe~a Cámara Municipa~~ vedada vincu~ação
de qua~guer espécie.

i Onico _ A remuneração estará sujeita aos impostos ge
rais~ inclusive o de renda e os extraordinários."

Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:
"Art. 70 _ Os deputados xederais e senadores terão remune

ração 7ixada em cada ~egis~atura para a subsequente pe~o Con
gresso Nacional~ vedada a vinculação de qualquer espécie.

i Único _ A remuneração dos par~amentares estará sujeita
aos impostos gerais~ inc~usive o de renda e os
extraordinários."

suprima-se o parágraxo 7 2 do artigo 44.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00817-9 PARECER: PE~A REJE:tÇÃO
JOSÉ AGRIP~NO P:F'~

Dispositivo emendado: Art. 70.
Acrescente-se ao artigo 70~ parágra70 único~ com a seguin

te redação:
"Parágra:fo único _ Parlamentares J Deputados ou Senadores

e~eitos pelo congresso~ para representá-lo no Conselho de Ad
ministração de Empresas Estatais J não 7arão jus a retribuição
xinanceira de qua~quer natureza."

EMENDA: 2P01221-3 PARECER: PE~A REJE:tÇÃO
~UIZ GUSHIKEN PT

Dé-se nova redação ao art. 70 do Projeto de constituição
Cfa Comissão de Sistematização:

"Art. 70. Os Deputados e Senadores perceberão J a titulo de
remuneração J somente sUbsidios 7ixos J vedados qualquer paga
mento de ajuda de custo.

i 1 2 _ O Presidente da República xixará por decreto os
subsidios dos parlamentares J que serão reajustados com base
nos mesmos critérios adotados para o xuncionalismo PÚblico
xedera~.

~ 2 2 _ Os subsidios dos parlamentares sujeitam-se aos im
postos gerais, inclusive o de renda e os extraordinários J ve
dado qualquer privi~égio de natureza tributária."
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TíTULO: 04

ARTIGO: "71

CAPíTULO: "1

PARÁGRAFO: 00 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

Art. 71. O congresso Nac~ona~ reunir-3e-á; anua~men

te; na capita~ da Repúb~ica; de 15 de zevereiro a 30 de junhO
e de 1~ de agosto a 15 de dezembro.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 69. O Congresso Nac~ona~ reun~r-~e-á; anua~men
te; na Capita~ da Repúb~ica; de 15 de zevereiro a 30 de junhO
e de 1~ de agosto a 15 de dezembro.

EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00240-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FRANCISCO KUSTER PMDS

EMENDA MODIFICATIVA DO CAPUT DO ARTIGO 71 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO.

Art. 71 _ O Congresso Naciona~ reunir-se-á; anua~mente; na
Cap~tal da Repúb~ica; de 1 de zevereiro a 30 de junhO e de 16
de jU~ho a 15 de dezembro.

EMENDA: 2P00975-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ALSÉRICO CORDEIRO PFL

Dê-se ao art. 71; caput; e seus ~~ 1 2 e 52; acrescentando
lhe os ~~ 10 e 11; a seguinte redação:

"Art. 71. O Congresso Nacional reunir-se-á; anua~mente; na
Capita~ da Repúb~~ca.

~ 1 2 O periodo de zuncionamento de cada sessão legis~ativa
será zixado na anterior; até o z~nal de outUbro; em reunião
conjunta das Mesas Diretoras das duas Casas.

~··52·é~d~·~~~·d~~·é~~~~·~~~~i~:~~:ã·~~·~~~~Õ~~·p~~p~~~t6:
rias no mês de zevereiro do primeiro ano da legislatura; para
a posse dos seus membros e eleicão das respectivas Mesas.

~··10:··N;··~~;;·d~·di;;;i~çã;·d~·éâ~~~~·d;~·Ó~P~t~d;;:.~;
sessões prepatatór~as terão inic~o trinta dias ~p6s a diploma
ção dos e~eitos.

~ 11. É de um ano o mandato dos membros das Mesas do Sena
do Federa~ e da Cálnara dos Deputados; permitida a ree~e~ção
dos seus membros para quaisquer dos cargos.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P0174S-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
HUMSERTO LUCENA PMDS

Dê-se ao art. 71; "caput"; da SeçAo VI; capitu~o X; Titulo
XV; do projeto de Constituição; a seguinte redação:

"Art. 71 _ O Congresso Naciona~ reunir-se-á; anualmente;
na capital da Repúb~ica; de 1 2 de zevereiro a 31 de julhO e de
1 2 de setembro a 5 de dezembro."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:
$

EMENDA: 2P01062-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
HÉLIO MANHÃES PMDS

O artigo 71; Seção VI; "Das Reun~ões"; Titulo IV; Capitu~o

X; "Do Poder LegiSlativo"; passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. O Congresso Nacional reun~r-se-á em ano que ocor-
ram eleições; de 1 Q de zevereiro a 30 de jU~ho e de 20 de no
vembro a 20 de dezembro."

ARTIGO: 071 PARÁGRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

§ 1 2 As reuniões marcadas para as datas zixadas neste
art~go serão transzeridas para o primeiro dia úti~
sUbseqUente; quando reca~rem em sábados; donlingos ou zeriados.
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PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 1 2 As reuniões marcadas para as datas ~ixadas neste
artigo serão ~rans~eridas para o primeiro dia úti~

subseqUente, quando recaírem em sâbados, dOmingos ou ~eriados.

ART:r:GO: 071 PARÁGRAFO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÁO:

~ 2 2 A sessão ~egis~ativa não serâ interrompida sem a
aprovação do projeto de ~ei de diretrizes orçamentârias.

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 2 2 A sessão ~egis~ativa não serâ interrompida sem a
aprovação do projeto de 1ei de diretrizes orçamentârias.

ARTIGO: 071 PARÁGRAFO: 03 INÇISO: 00 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMAT:r:ZACÁO:

~ 3º O regimento disporâ sobre o ~uncionamento do
Congresso nos sessenta dias anteriores às e~eições gerais.

PROJETO 00 cENTRÃO:

§ 3 2 O regimento disporâ sobre o ~uncionamento do
Congresso nos sessenta dias anteriores às e~eições gerais.

ARTIGO: 071 PARÁGRAFO: 04 J:NCJ:SO: 00 ALíNEA: :t:

TEXTO DA S:r:STEMATJ:ZACÁO:

§ 4 2 A~ém de outros casos previstos nesta Constitui
ção, a Cãmara dos Deputados e o Senado Federa~ reunir-se-ão em
sessão conjunta para:

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 4 2 A1ém de outros casos previstos nesta Constitui
ção, a Cãmara dos Deputados e o Senado Federa~ reunir-se-ão em
sessão conjunta para:

ART:r:GO: 071 PARÁGRAFO: 04 :J:NCJ:SO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SJ:STE11ATJ:ZACÁO:

J: - inaugurar a sessão 1egis~ativa;

PROJETO 00 CENTRÃO:

J: - inaugurar a sessão ~egis~ativa;

ARTJ:GO: 071 PARÁGRAFO: 04

TEXTO DA SJ:STEMAT:J:ZACÁO:

J:NC:r:SO: 02 ALíNEA: *

J:J: - e1aborar o regimento comum e regu~ar a criação
de serviços comuns às duas Casas;
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PROJETO DO CENTRÃO:
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II - elaborar o regimento comum e regular a criação
de serViços comuns às duas Casas;

ARTIGO: 071 PARÁGRAFO: 04 INC:rSO: 03 ALíNEA: :/(

TEXTO DA SISTEMA7IZAÇÁO:

:rII - receber o compromisso do Presidente da RepÚbli-
ca;

PROJETO DO CENTRÃO:

III - receber o compromisso do Presidente da RepÚbli-
ca;

ARTIGO: 071 PARÁGJ:'AFO: 04 INCISO: 04 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMA1IZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.

ARTIGO: 071 PARÁGRAFO: 05 'INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMA1'IZAÇÁO:

§ 52 Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões prepa
ratÓrias; a partir de 1 2 de xevereiro; no primeiro ano da le
giSlatura; para a posse de seus membros e eleição das respec
tivas Mesas; vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente sUbseqUente. No caso de dissolução da câmara dos
Deputados; as sessões preparatórias terão inicio trinta dias
após a diPlomação dos eleitos; observado o disposto no § 1 2•

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 52 Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões prepa
ratórias; a partir de 1 2 de xevereiro; no primeiro ano da le
gislatUra; para a posse de seus membros e eleição das respec
tivas Mesas; vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqUente. No caso de dissolução da cámara dos
Deputados, as sessões preparatórias terão inicio trinta dias
após a diplomação dos eleitos; observado o disposto no ~ 1 2•

EMENDAS NÃO DESTJ"CADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P00225-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
VINICIUS CANSANCÃO PFL

Dar nova redação no ~ 5 do Artigo 71.
~ 5 _ Cada umas das Casas reunir-se-á em sessões prepara

tórias; a partir de 1 de xevereiro; no primeiro ano da legis
latura, para a posse dos seus membros e eleição das respecti
vas Mesas, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediat~mente sUbsequente. No caso de dissolução da câmara dos
Deputados; as sessões preparatórias terão inicio trinta dias
após a diplomação dos eleitos, observado o disposto no
parágra%o primeiro. Em ambos os casos; quando cairem no
sábado; domingo ou %eriado; as sessões preparatórias serão
trans%eridas para o primeiro dia útil sUbsequente.
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ARTZGO: 071 PARÁGRAFO: 06 ZNCZSO: 00 ALíNEA: :+:

TEXTO DA S:ISTEMAT:IZACÃO:

, 6 2 A Mesa do Congresso Naciona~ s~rá presidida pe~o
Presidente do Senado Federa~? e os demais cazgos serâo exerci
dos; a~ternadamente; pe~os ocupantes de cargos equiva~entes na
Câmara dos Deputados e no Senado Federa~.

PROJETO DO CENTRÃO:

, 6 2 A Mesa do Congresso Naciona~ s~rá presidida pe~o
Presidente do Senado Federa~; e os demais cazgos serão exerci
dos; a~ternadamente; pe~os ocupantes de cargcs equiva~entes na
Câmara dos Deputados e no SenadO Federa~.

ARTJ:GO: 071 PARÁGRAFO: 07 J:NCZSO: 00 AJ.,íNEA: :I:

TEXTO DA S:ISTEMAT:IZACÃO:

, 7 2 A Câmara dos Deputados não podE'rá ser dissolvida
no primeiro ano e no último semestre da legi!r ~atura.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

, 7 2 A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvida
no primeiro ano e no último semestre da legislatura.

ART:tGO: 071. PARÁGRAFO: e a :tNCJ:SO: 00 ALíNEA: :+:

TEXTO DA SZSTEMATZZACÃO:

, e 2 A convocação extraordinária de congresso Nacio
nal :Ear-se-á:

PROJETO DO CENTRÃO:

, e 2 A convocação extraordinária de congresso Nacio
nal :far-se-á:

ART:tGO: 071 PARÁGRAFO: 0e ZNC:tSO: 01 ALíNEA: :+:

TEXTO DA S:ISTEMAT:tZACÃO:

:I - pelo Presidente do Senado Federal; em caso de de
cretação de estado de de:fesa ou de intervenção :Eedera~ e de
pedidO de autorização para a decretação de e~:tado de sitio;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

x - pelo Presidente do Senado Federal; em caso de de
cretação de estado de de:fesa ou de intervenção :federa~ e de
pedidO de autorização para a decretação de estado de sitio;

ART:tGO: 071 PARÁGRAFO: 08 :tNC:rSO: 02 ALíNEA: :+:

TEXTO DA S:rSTEMATIZACÁO:

:tI - pe~o Presidente da Repúb~ica; pe~os Presidentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federa~ ou a requerimento
da maioria dos membros de ambas as Casas; em caso de urgência
ou interesse público re~evante.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 06 SUBSEÇÃO: 00

PROJETO 00 CENTRÃO:

II - pelo Presidente da República J pelos Presidentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento
da maioria dos membros de ambas as Casas J em caso de urgência
ou interesse público relevante.

ARTIGO: 071 PARÁGRAFO: 09

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

i 9~ Na sessão legislativa extraordinária J o congres
so Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual %oi
convocado.

PROJETO 00 CENTRÃO:

i 9~ Na sessão legislativa extraordinária J o congres
so Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual %oi
convocado.
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PÁG%NA:

TfTU~O: 04

ARTIGO: 072

CAPfTU~O: 01

PARt..GRAF'O: 00

SEÇÃO: 07 SUESEÇÃO: 00

INCISO: 00 A~fNEA: *
TEXTO DA SISTEI1ATIZAÇÃO:

Art. 72. O Congresso Naciona1 e suas Casas terão co
missões permanentes e temporárias, constituídas na %orma e com
as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de
que resu1tar a sua criação.

PROJETO 00 CEN~RÃO:

Art. 70. O Congresso Naciona1 e suas Casas terão co
missões permanentes e temporárias, constituídas na %orma e com
as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de
que resu1tar a sua criação.

ARTIGO: 072 PAR.'.GRAF'O: 01 INCISO: 00 A~fNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

~ 1 2 Na constituição das Mesas e de cada comissão, é
assegurada, tanto quanto possíve1, a representação proporcio
na1 dos partidos que participam da respectiva Casa.

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 1 2 Na' constituição das Mesas e de cada comissão, é
assegurada, tanto quanto possíve1, a representação proporcio
na1 dOS partidos que participam da respectiva Casa.

EMENDAS SUESTI~UTIVAS:

EMENDA: 2P00107-6 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
HENRIQUE CÓRDOVA PDS

Déem-se aos parágra%os 1 2 e 2 2, do Artigo 72, do Projeto
de Constituição, a redação que segue e mantennam-se os Artigos
3 2 e 4 9

Art.. 72 ..
~ 1 2 _ Na constituição das Mesas e de cada comissão, é as

Segurada, tanto quanto possíve1, a representação proporciona1
dos partidos ou dos b10cos par1amentares que participam da
respectiva Casa.

~ 2 2 _ As comissões, em razão da matéria de sua competên
cia, cabe:

I _ discutir e votar projetos de 1ei que dispensam, na
%orma do regimento, a competência do P1enário, sa1vo com re
curso de um décimo dos membros da Casa;

II _ realizar audiências públicas com entidades da socie
dade civi1;

III _ convocar Ministros de Estado para prestar in%orma
ções sobre assuntos inerentes às suas atribuições;

IV _ acompanhar, junto ao Governo, os atos de regUlamenta
ção, ve1ando por sua comp1eta adequação;

V _ receber petições, rec1amações, representações ou quei
xas de qua1quer pessoa contra atos ou omissões das autoridades
ou entidades pÚb1icas;

VI _ S01icitar ao Procurador-Gera1 da República que adote
medidas cabíveis junto ao Judiciário com o Objetivo de evitar
ou reparar 1esões a direitos individuais ou coletivos de gru
pos sociais ou comunidades;

VII _ %isca1izar os atos do Executivo e s01icitar ao Trib
nal de Contas da União que proceda, no âmbito de suas atribui
ções, às investigações sobre a atividade ou a matéria que in
dicar, adotando as providéncias necessárias;

VIII _ converte-se, no todo ou em parte, em comissão par
1amentar de inquérito, ou reunir-se, para a mesma zina1idade,
quando ocorrer identidade de matéria, com outras comissões do
Congresso Nacional ou de outra Casa ~egis1ativa, mediante de
1iberação da maioria de dois terços de seus membros;

ZX _ acompannar, junto ao Governo, a elaboração da propos
ta orçamentãria, bem como a sua posterior execução;

X solicitar depoimento de qua1quer autoridade ou cida-
dão;

XI _ apreciar programas de obras, planos nacionais, regio
nais e setoriais de desenvolvimentos e sobre eles emitir
parecer.
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ART~GO: 072 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

~NC~SO: 00 ALíNEA: :«

§ 2 2 ÀS comissões, em razão da mutéria de sua compe
tência, cabe discutir e votar, segundo dispuser o regimento,
projetos de ~ei. Nestes casos será dispensada a mani:festação
do p~enário, sa~vo se o requerer um quinto dos membros da res
pectiva Casa, ou de ambas 2 quando se trata~ de comissão mista.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

1.066

1.650

2.055

~ND~V~DUAL DtL~O BRA2
SUPR~M~R O § 2. DO ART. 70 DA EMENDA N. 2P02040-2.

~ND~V~DUAL ERALDO T~NOCO

VOTAÇÃO EM SEPARADO DO § 2 DO ART. 72 DO PH.OJETO.

~ND~V~DUAL FERNANDO LYRA
APROVAÇÃO DO § 2. DO ART. 72 DO PROJ., EM 1!UBST.
AO ~ 2. DO ART. 70 DA EMENDA SUBST~TUT~VA
2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 Às comissões, em matéria ·de sua competência,
cabe discutir e votar, segundo dispuser o Jeegimento, projetos
de ~ei. A tramitação dos projetos de ~oi será discip~inada
pe~o congresso Naciona~.

EMENDAS SUBST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P00107-6 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
HENR~QUE CÓRDOVA PDS

Déem-se aos parágra:fos 1 2 e 2 2 2 do A~tigo 72, do Projeto
de constituicão, a redação que segue e man~enham-se os Artigos
3 2 e 4 2

Ar"'t. 72 _ 1- ..

§ 1 2 _ Na constituição das Mesas e de cada comissão J é as
segurada, tanto quanto possive~, a representação proporciona~

dos partidos ou dos b~ocos par~amentares que participam da
respectiva Casa.

S 2 2 _ Às comissões, em razão da matéria de sua competên
cia, cabe:

~ _ discutir e votar projetos de ~~i que dispensam2 na
:forma do regimento 2 a competéncia do p~enári02 sa1vo com re
curso de um décimo dos membros da Casa;

~~ _ rea~izar audiências pÚb~icas com entidades da socie
dade civi1;

~~~ _ convocar Ministros de Estado para prestar in:forma
ções sobre assuntos inerentes às suas atribuições;

~V _ acompanhar, junto ao Governo, os atos de regu~amenta

çã0 2 ve1ando por sua comp~eta adequação;
V _ receber petições J rec~amações, representações ou quei

xas de qua~quer pessoa contra atos ou omissões das autoridades
ou entidades pÚb~icas;

V~ _ S01icitar ao Procurador-Gera~ da RepÚb~ica que adote
medidas cabíveis junto ao Judiciário com o Objetivo de evitar
ou reparar 1esões a direitos individuais ou c01etivos de gru
pos sociais ou comunidades;

V~~ _ :fisca~izar os atos do Executivo e so~icitar ao Trib
na~ de Contas da União que proceda J no âmbito de suas atribui
ções 2 às investigações sobre a atividade .)U a matéria que in
dicar, adotando as providências necessária,;;

V~~~ _ converte-se, no todo ou em parte2 em comissão par
1amentar de inquérit0 2 ou reunir-se 2 para "3 mesma :fina~idade,
quando ocorrer identidade de matéria 2 com outras comissões do
Congresso Naciona~ ou de outra Casa Legis~ativa, mediante de
1iberação da maioria de dois terços de seus membros;

~X _ acompanhar 2 junto ao Governo, a elaboração da propos
ta orçamentária 2 bem corno a sua posterior execução;

X so~icitar depoimento de qua1quer autoridade ou cida-
dão;

X~ _ apreciar programas de obras, p~anos nacionais, regio
nais e setoriais de desenv01vimentos e sobre e1es emitir
parecer.

ART~GO: 072 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 00 ALíNEA: :«
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

S 3 2 As comissões par~amentares de inquérit0 2 que te
rão poderes de investigação próprios das autoridades jUdici
ais, serão criadas pe1a Camara dos Deputados e pe10 Senado Fe-
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dera1, em conjunto ou separadamente, mediante reqUerinlento de
um terço de seus membros 7 para a apuração de xato determinado
e por prazo cert0 7 sendo suas conc1usões 7 se xor o cas0 7 enca
minhadas ao Ministério PÚb1ico para o xim de promover a res
ponsabi1idade civi1 ou crimina1 dos inxratores.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 155 INDIVIDUAL JUTAHY MAGALHÃES
SUPRIM~R A EXPRESSÃO 'PODER JUD~CIÁRIO'.

DESTAQUE N2: 1.938 INDIVIDUAL
APROVAÇÃO DE
RIO PÚI3LICO'
SUBSTJ:TUIR A
D~CIÁRIO' DO

Jost GUEDES
EXPRESSÕES 'ENCAI1INHADOS AO MINISTÉ
DO ~ 3 DO ART. 72 DO PROJETO, PARA
EXPRESSÃO 'ENCAMINHADOS AO PODER JU
~ 3 DO ART. 70 DA EMENDA 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRA0:

~ 3 2 As comissões parlamentares de inquérito, que te
rão poderes de investigação próprios das autoridades jUdici
ais 7 a1ém de outros previstos nos Regimentos das respectivas
Casas, serão criadas pe1a c.mara dos Deputados e pe10 Senado
Federa1 7 em conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração. de xato determi
nado e por prazo cert0 7 sendo suas conc1usões 7 se xor o cas0 7
encalninhadas ao poder JUdiciári0 7 para que promova a responsa
bi1idade civi1 ou crimina1 dos inxratores.

EI1ENDAS NÃO DESTACADAS COl1 PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00165-3 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JUTAHY MAGALHÃES PMDB

Dê-se a seguinte redação ao ~ 3 2 do art. 72 do Projeto de
Constituição da Comissão de Sistematização:

"Art. 72 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

····~··32·~·Á~·~~mi~~õ~~·p~;i~m~~t~;~~·d~·i~q~é;it~;·q~~'g~;~m
de p1enos poderes de investigação, próprios das autoridades
judiciais, e outros, dexinidos nos Regimentos das respectivas
casas 7 serão criadas pela C.mara dos Deputados e pe10 Senado
Federa1 7 em conjunto ou separadamente, mediante reqUerinlento
de um terço de seus membros para a apuração de xato determina
do e por prazo certo 7 sendo suas conc1usões 7 se xor o caSo,
encaminhadas ao Ministério Púb1ico com a indicação das medidas
destinadas a promover a responsabi1idade civi1 e ou crimina1
dos inxratores."

ARTIGO: 072 PARÁGRAFO: 04 INCISO: 00 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

i 4 2 Durante o recesso 7 sa1vo convocação
extraordinária, haverá uma comissão representativa do Congres
so Naciona1~ cuja composição reprOduzirá, quanto possive1, a
proporciona1idade da representação partidária, e1eita por suas
Casas na última sessão ordinária do períodO legislativo, com
atribuições dexinidas no regimento comum.

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 4 2 Durante o recesso, sa1vo convocação
extraordinária, haverá uma comissão representativa do congres
so Naciona1, cuja composição reproduzirá 7 quanto possive1 7 a
proporciona1idade da representação partidária 7 e1eita por suas
Casas na ú1tima sessão ordinária do período 1egislativo, COJn
atribuições dexinidas no regimento comum.
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ART%GO: 073 PARAGRAFO: 00

TEXTO OA S:E:S'"!"EMAT:E:ZACÃO:

INCISO: 00 A~íNEA: *

Art. 73. O processo 1egis1ativo compreende a e1abora-
Cão de:

PROJETO 00 C~NTRAo:

Art. 71. O processo 1egis1ativo compreende a e1abora-
Cão de:

ART%GO: 073 ~1RAGRAFO: 00

TEXTO OA S%STEMAT%ZACÃO:

INCISO: 01 A~íNEA: *

PROJETO 00 C~NTRÃO:

% - emendas à Constituição;

I - emendas à Constituição;

ARTIGO: 073 PARAGRAFO: 00

TEXTO OA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 02 ALíNEA: *

PROJETO 00 C~NTRÃO:

II - 1eis comp1ementares;

II - 1eis comp1ementares;

ARTIGO: 073 PARAGRAFO: 00

TEXTO OA S%STEMATIZACÃO:

XNCISO: 03 A~:f:NEA: li:

PROJETO 00 CENTRÃO:

%II - 1eis ordinárias;

I%% - 1eis ordinárias;

ARTIGO: 073 P~GRAFO: 00

TEXTO OA S:tS~EMATIZACÁO:

XNC%SO: 04 AL.íNEA: *

PROJETO 00 CENTRÃO:

%V - 1eis de1egadaS;

xv - 1eis de1egadaS;

ARTIGO: 073 PARAGRAFO: 00

TEXTO OA SISTEMATIZACÃO:

:tNCISO: 05 ALíNEA: *

v - decretos 1egis1ativos;
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PROJETO DO CENTRÃO:

v - decretos 1egis1ativos;

ART%GO: 073 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 05 ALíNEA: :«

PROJETO DO CENTRÃO:

V% - reso1ucões.

V% - reso1ucões.

ART%GO: 073 PARÁGRAFO: UN

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: :«

Parágra%o único. Lei comp1ementar
técnica de e1aboracão J redacãO J a1teracã~ e
:Leis.

PROJETO DO CENTRÃO:

disporá sobre a
conso1idacão das

Parágra%o único. Lei comp1ementar disporá sobre a e
1aboracão J redacão J a1teracão e consol.idacão das 1eis.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR%O:

EMENDA: 2P00478-4 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
MAURíLXO FERRE%RA L%MA PMDB

Dá nova redacão ao art. 73 J seção V%IX J do processo
1egis1ativo.

Art. _ O processo 1egisl.ativo compreende a e1aboração de:
% _ Emendas a Constituição;
II _ Atos de Decisão Legis1ativa;
III _ Leis comp1ementares;
%V _ Leis Ordinárias;
v _ Leis De1egadas;
VX _ Decretos Legis1ativos;
V%% _ Resol.uções.
De acordo com o art. 23 J ~ 2 2 do Regimento Interno da ANCJ

acrescente-se ao Titu10 %V J Capitu10 %J Seção V%I%J do Poder
LegiSl.ativo a seguinte subseção:

Dos Atos de Decisão Legisl.ativa
Art. _ Os A~os de Decisão Legisl.ativa destinam-se a anu1ar

ou suspender ações do Poder Executivo em curso de execução ou
anunciadas.

I _ Os Atos de Decisão Legis1a~iva só poderão ser propos
tos por Lideres ou Grupo de Lideres J cujos 1iderados represen
tem no minimo 101. dos membros do congresso Naciona1 J e tenham
o apoiamento no minimo de um terço dos membros da cámara Fede
ra1 e do Senado da Repúb1ica.

XX _ Apresen~ado perante a Mesa do Congresso Naciona1 J o
seu Presidente sUbme~erá nas 48 horas seguintes os Atos de De
cisão LegiSl.ativa a uma Comissão Mista de 2S membros J composta
segundo o principio de proporcional.idade partidária J que num
prazo de cinco d~as emitirá parecer prévio J sendo arquivados
de%initivamente o projeto de A~o de ,Decisão Legis1ativa J que
de1a receber parecer contrário.

%XI _ Os Atos de Decisão Legis1ativa serão discutidos e
votados em cada casa J em um turno J considerando-se aprovado J
quando obtiver J nas votações, dois terços dos votos dos mem
bros de cada uma das Casas.

XV _ Nenhum Lider ou grupo de 1ideres poderão assinar mais
de um projeto de Ato de Decisão Legis1ativa por ano
1egiSl.ativo.

V _ Os Atos de Decisão LegiSl.ativa serão promul.gados pel.a
Mesa do Congresso Nacional..

VI _ O Che%e do Poder Executivo não con%ormado com o Ato
de Decisão Legis1ativa aprovado pel.o-Poder Legisl.ativo J poderá
convocar pl.ebiscito nacional. para anul.ar ou con%irmar o re%e
rido AtO J 45 dias após sua promUl.gação.

V%X _ A convocacão de pl.ebiscito nacional. suspende os e
feitos dos Atos de Decisão Legislativa.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEçAo: 08 SUSSEçAo: 00

ART%GO: 081 PARAGRAFO: 00

TE~TO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01850-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
FERNANDO LYRA PMDS
EMENDA MOD%F%CAT%VA
Dar ao art. 81 a seguinte redacão:

"Art. 81 _ A matéria constante do projeto de 1ei rejeita
d0 7 somente poderá constituir Objeto de novo projeto 7 em mesma
sessão 1egis1ativa7 mediante proposta de maioria abso1uta dos
membros de Qua1quer das Casas."
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ART~GO: 074 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

~HC~SO: 00 ALíNEA: :I:

Art. 74. A Const~tu~ção poderá ser emendada mediante
proposta:

PROJETO DC CENTRÃO:

Art. 72. A Constituição poderá ser emendada mediante
proposta:

ART~GO: 074 PARÁGRAFO: 00 ~NCISO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

I - de um terço~ no minimo~ dos membros da câmara dos
Deputados ou do SenadO Federal;

PROJETO DG CENTRÃO:

~ - de um terço~ no m:ínimo~ dos membros da câmara dos
Deputados ou do Senado Federal;

ART~GO: 074 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

I~ - do Presidente da RepÚblica;

PROJETO DC CENTRÃO:

I~ - do Presidente da República;

ARTIGO: 074 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

INCISO: 03 ALíNEA: :I:

~~~ - de mais da metade das Assembléias Legislativas
das unidades da Federacão~ manixestando-se cada uma por um
terço#de seus membros;

PROJETO DO CENTRÃO:

~~I - de mais da metade das Assembléias Legislativas
das unidades da Federação~ mani%estando-se~ cada uma delas~
pela maioria re1ativa de seus membros;

EMENDAS HhO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01864-5 PARECER: PELA APROVACÃO
D~RCEU CARNEIRO PMDS

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

~ani%estando-se~ cada uma delas~ pela maioria re1ativa de seus
membros."

ARTIGO: 074 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

IV - de iniciativa popu1ar~ nos termos previstos nes
ta constituição.
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1.648 INDIVIDUAL WALDECK ORNtLAS
INCISO IV DO ART. 74 - VOTAÇÃO EM SEPARADO.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS ADITIVAS:

EMENDA: 2P01167-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
EVALDO GONÇALVES PFL

Acresen~ar ao Ar~go 74~ da SUbseção I, do Capi~u10 I~ Ti
~u10 IV~ os seguin~es i~ens~ ao Proje10 de Cons~ituicão da Co
missão de Sis~ema~izacão:

"V _ de mais da me~ade das Associ6cões dos Municipios bra
si1eiros~ mani%es~ando-se cada uma delas pe1a máioria de seus
membros;'

"VI de mais da me~ade das Asscciacões de Vereadores do
Brasi1~ mani%es~ando-se cada uma de1as pe1a maioria de seus
membros.'

ARTIGO: 074 PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

i 1~ A Cons~i~uição não poderâ ser emendada na vigên
cia de in~ervenção %edera1~ de es~ado de de%esa OU de es~ado

de si~io.

PROJETO DO CENTRÃO:

i 1~ A Cons~i~uição não poderá ser emendada na vigên
cia de in~ervencão xedera1~ de es~ado de dexesa ou de es~ado

de si~io.

ARTIGO: 074 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

i 2 2 A proposta serâ discutida e votada em cada Casa~
em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver~ em
ambos~ dois terços dos votos dos membros de cada uma das
Casas.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

713 IN~IVIDUAL DEL BOSCO AMARAL
SUPRESSÃO DO pARAGRAFO 2. DO ARTIGO 74.

PROJETO DO CENTRÃO:

i 2 2 A proposta será discuticta e votada em cada Casa~
em dois turnos~ considerando-se aprov~da quando obtiver~ eJn
ambos~ ~rês quin~os dos vo~os dos membros de cada uma das
Casas.

EMENDAS SUBSTITUTIvAS:

EMENDA: 2P01041-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
KOYU IHA PMDB

Emenda Modi%ica~iva

Dê-se ao ~ 2 2 do ar~. 74 dO Projeto de Cons~ituição (A)~ a
seguinte redação:

"i 2 2 _ A proposta será discutida e votada em dois turnos~
em sessões conjun~as úe ambas as casa~ do congresso Naciona1~

considerando-se aprovada quando ob~iver dois terços dos votos
da ~0~a1idade dos membros do çongresso Naciona1."

EMENDA: 2P01114-4 PARECER: PELA REJEIÇÃO
GUILHERME PALM~XRA PFL

Subs~i~ua-se o art. 74, ~ 2 2, pe10 seguin~e:
~ 2 2 _ A propos~a será discu~ida e vo~ada em cada Casa~ em

dois turnos, considerando-se aprovada quandO obtiver, eJU am
bos, o voto da maioria absoluta dos seus membros.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: "1 SECÃO: 08 SUSSEcÃO: "1

EMENDA: 2P01998-6 PARECER: PELA APROVACÃO
JOÃO CARLOS SACELAR PMDS

Dê-se ao ~ 22~ do art. 74~ a seguinte redação:
'''Art. 74 _ ..

§·22·~·Â·pr~p~~t~·s~râ·dis~útid~·~·V~t~d~·~~·~~d~·é~~~;.~~
dois turnos~ considerando-se aprovada quando obtiver? em am
bos? três quintos dos votos dos membros de cada uma das
Casas."

ARTZGO: 074 PARAGRAFO: 03

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

%NC:tSO: 00 ALíNEA: *

§ 3 2 A emenda à constituição será promu2gada pe2as
Mesas da câmara dos Deputados e do Senado Federa2? com o res
pectivo número de ordem.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 A emenda à constituição será promu2gada pe2as
Mesas da câmara dos DeputadOS e do Senado Federa2? com o res
pectivo número de ordem.

ART%GO: 074 PARAGRAFO: 04 %NC:tSO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

§ 4 2 Não serâ objeto de de1iberaçáo a proposta de e
menda tendente a abo1ir:

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 4 2 Não serâ objeto de de1iberação a proposta de e
menda tendente a abo1ir:

EMENDAS SUSST:tTUT%VAS:

EMENDA: 2P02003-S PARECER: PELA REJE%CÁO
PAES LANDIM PFL
EMENDA MODIF%CATIVA
Dê-se ao parâgra%o ZV do Art. 74 a seguinte redação:
"s 4 2 Não será objeto de de1iberaçáo a proposta de emenda ten
de a abo1ir a Federação e a Repúb1ica n

ARTIGO: 074 PARAGRAFO: 04

TEXTO DA SZSTEMAT%ZACÃO:

INC:tSO: 01 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

% - a %orma %ederativa do Estado;

I - a %orma %ederativa de Estado;

ARTZGO: 074 PARAGRAFO: 04 ZNCISO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATIZACÁO:

I% - O voto direto~ secreto? universal e periódico;
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TíTUL.O: ~4 CAPíTULO: ~1 SECA0: ~B SUSSECAo: ~1

PROJETO DO CENTRA0:

xx - O voto direto~ secreto~ universa~ e periódico;

ART:IGO: ~74 .- PARÁGRAFO: ~4

TEXTO D~ SXSTEMATX2ACÃO:

XNC:ISO: ~3 ALíNEA: :«

PROJETO 00 CENTRA0:

:IXX - a separação dos poderes;

X%:I - a separação dos pOderes;

ART:IGO: ~74 PARÁGRAFO: ~4

TEXTO Dl. SXSTEMATX2ACÁO:

:INC%SO: ~4 AL.íNEA: :c

PROJETO DO CENTRA0:

:IV - os direitos e garantias individuais.

:IV - os direitos e garantias individuais.

EMENDAS ADXTXVAS:

EMENDA: 2P~~291-9 PARECER: PELA REJEXCÃO
POMPEU DE SOU2A PMDS
EMENDA

Acrescente-se ao parâgra%o 4 2 do Art. 74:
"v _ a ~iberdade de imprensa e de in%ormação púb~ica·.

Acrescente-se ao Art. 256 o seguinte parágra%o~
renumerando-se os SubseqUentes:

"parágra%o 1. Q _ Nenhuma J.ei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à p~ena ~iberdade de in%ormação jornaJ.is
tica em quaJ.quer veicu~o de comunicação sociaJ.'.

ART:IGO: ~74 PARÁGRAFO: ~5

TEXTO DA SXSTEMAT%2ACÃO:

XNC:ISO: ~~ AL.íNEA: :c

~ 52 A matéria constante de proposta de emenda rejei
tada ou havida por prejudicada não pOde ser objeto de nova
proposta na mesma sessão J.egisJ.ativa.

PROJETO 00 CENTRA0:

~ 52 A matéria constante de proposta de emenda rejei
tada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova
proposta na mesma sessão J.egisJ.ativa.

EMENDAS AD:ITJ:VAS:

EM~NDA: 2P0~111-4 PARECER: PEL.A REJE:ICÁO
JOAQUXM SEV:IL.ÁCQUA PTS

:IncJ.ua-se, onde couber, no TituJ.o XV, CapituJ.o :I~ SUbseção
X~ artigo com a seguinte redação:

"Art. _ A revisão constitucionaJ. serâ reaJ.izada a cada
cinco anos, contados da vigência desta Constituição ou de sua
úJ.tima revisão~ pe~o voto da maioria abso~uta dos membros do
congresso NacionaJ.~ na %orma que a J.ei estabe~ecer."
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ART~GO: 075 PARÁGRA!'"O: 00 INC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATIZAÇÃO:
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Art. 75. A iniciativa dús ~eis comp~ementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comiss~o da câmara dos
Deputados ou do Senado !'"ederal, ao Presidente da República, ao
Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores e aos cidadãos, na
%orma prevista nesta constituição.

:DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

:DO CAPUT
CAPUT 00

EXPRES-

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

991

1.214

1.914

IN:DIVI:D~AL NELTON FRIE:DRICH
APROVACAO DA EXPRESSÃO 'E AOS C~:DAnÃOS' NO CAPUT
DO ART. 75 DO PROJETO PARA ~NCLUIH NO CAPUT DO
ART. 73 DO SUBSTITUTIVO 2P02040-2, }~PÓS A EXPRES
SÃO 'AOS TRIBUNAIS SUPERIORES'. TI1'ULO :J:V.

~ND%VIDUAL MYR:J:AN PORTELLA
APROVACÃO DA EXPRESSÃO: AOS C:J:DADÃOf l , :DO CAPUT
:DO ART. 75 DO PROJETO PARA ~NCLU~R ':0 CAPUT :DO
ART. 73 :DA EMEN:DA N. 2P02040-2.

:J:N:DIV:J::DUAL RONAL:DO CEZAR COELHO
APROVACÃO DA EXPRESSÃO 'E AOS CIDADÃOS'
DO ART. 75 DO PROJETO PARA :J:NCLU~R NO
ART. 73 DO SUBSTITUTIVO 2P02040-2, '''PÓs A
SÃO 'AOS TRIBUNAIS SUPER~ORES'.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 73. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualqUer membro ou Comissão da Câmara dos
:Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da RepÚblica, ao
PrimeirO-Ministro, aos TribUnais Superiores, na %orma prevista
nesta Constituição.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMEN:DA: 2P00967-1 PARECER.: PELA REJEIÇÃO
EGíDIO FERREIRA L~MA PMOB

Emenda modi~icativa

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

cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou
do Senado Federa~, ao Governo, aos Tribunais superiores e aos
cidadãos, na %orma prevista nesta constituição.

Em decorrência da presente emenda e caso venha a ser apro
vada, promovam-se as modi%icações e alterações seguintes (~ 2 2
do Art. 22, do Regimento :J:nter~o, da Assembléia Nacional
constituinte)~

i) Ao ~ 1 , e seus incisos ~ e I:J:, do art. 75, seja dada a
seguinte redação:

Art. 75.
~ 1 2 São de iniciativa privativa do Governo, as leis que

disponham sobre:
,a) %ixação ou modi~icação dos e~etivos das !'"orças Armadas;
b) criação de cargos, %unções 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 uniã0 e territórios, seu regime
juridico, provimento de cargos, est,),bilidade e aposentadoria,
re%orma e trans~erência de militare~ para a inatividade;

e) organ:i.zação do Min:i.stér:i.o :'úblico e da :De~ensoria Pú
blica da União e normas gerais para a organização do M:i.nisté
rio Públ:i.co e da De~ensor:i.a Pública dos Estados, do :Distr:i.to
Federal e dos Terr:i.t6rios;

%) cr:i.ação, estruturação e atribu:i.ções dos Ministérios e
órg~os de administração pública.

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

poderâ adotar medidas provisórias com %orça de lei, devendo
sUbJnetê-las, de imediato, para conversão, ao cc~gresso Nacio
nal, que, estando em recesso, será convocado, extraordinaria
mente, para se reunir no prazo de cínco dias.

3) Ao inc:i.so I, do Art. 77, seja dada a redação seguinte:
Art. 77.
I _ nos projetos de iniciativa exc~usiva do Governo, res-

sa~vado o disposto nos ss 3 2 e 4 2, do art. 195.
:J::J: _ •••
4) Ao art. 78, e seu s 1 2, seja dada a redação seguinte:
Art. 78 _ A discussão e votacão dos Projetos de Lei de i

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

~ 1 2 O Governo poderá solicitar urgência pra apreciação de
projeto de sua iniciativa.s 2 2 •••
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ART~GO: 075 PARÁGRAFO: 01 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇAo:

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

§ 1 2 São de iniciativa privativa:

~NO~V~DUAL V~VALOO BARBOSA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA SUPRESSÃO
DO PARÁGRAFO ÚN~CO DO ART. 73;
DA EXPRESSÃO '~N~C~AT~VA DO SUPREMO TR~BUNAL FEDE
RAL' DO ART. 111;
DA PALAVRA 'PRIVATIVAMENTE' DO ART. 115;
E DO ~NCISO ~V DO ART. 114;
DA EMENDA 2P02040-2.

INDIVIDUAL ADHEMAR DE BARROS FILHO
SUPRESSÃO OOS §~ 1. E 4. DO ART~GO 75 •••

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. São de iniciativa privativa:

EMENDAS SUBST~TUTIVAS:

EMENDA: 2P01646-4 PARECER: PELA REJEIÇAo
ELIÉ2ER MOREIRA PFL
Emenda Modi%icativa

Dar ao Art. 75? § 1 2 a seguinte redação:
Art. 75 •••
~ 1 2 São de iniciativa privativa do Presidente da

Repúb~ica:

a) as ~eis que %ixem ou modi%iquem os exetivos das Forças
Armadas;

b) criação de cargos? xunções ou empregos púb~icos na ad
ministração direta e autárquica ou aumentem a sua remuneração;

c) organização administrativa e jUdiciária? matéria
tributária e orçamentária? serviços púb~icos e pessoa~ da ad
ministração dOS Territórios;

d) servidores púb~icos da União e Territ6rios? seu regime
juridico? provimento de cargos? estabi~idade e aposentadoria
de civis? re%orma e transzerência de mi~itares para a inativi
dade;

e) organização do Ministério pÚb~ico e da Dexensoria Pú
b~ica da União e normas gerais para a organização do Ministé
rio Púb~ico e da Dezensoria Púb~ica dos Estados? do Distrito
Federa~ e dos Territórios;

%) criação? estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração pÚb~ica.

ART~GO: 075 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

I - do Presidente da República as leis que %ixem ou
mOdi%iquem os exetivos das Forças Armadas;

PROJETO DO CENTRÃO:

I - do Presidente da Repúb~ica as ~eis que %ixem ou
mOdixiquem os exetivos das Forças Armadas;

ART~GO: 075 PARÁGRAFO: 01 INC~SO: 02 ALíNEA: *
TEXTo DA SISTEMAT~2AÇÃO:

~~ - do Primeiro-Ministro as ~eis que disponham
sobre:

PROJETO 00 CENTAAO:

~:J: - do Primeiro-Ministro as ~eis que disponham
SObre:
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ARTZGO: 07~, PAAAGRAF'O: 01 ZNCZSO: 02 AL.íNEA: a

TEXTO DA SZSTEMATZ2ACAo:

a) criação de cargos~ ~unções ou empregos púb~icos na
administração direta e autárquica ou aumentem a sua remunera
ção;

PROJE~O DO CENTRA0:

a) criação de cargos~ ~unções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumentem a sua remunera
ção;

ART:tGO: 075 PAAAGRAF'O: 01 :tNC:tSO: 02 ALíNEA: b

TEXTO DA SZSTEMATZZAr;:ÁO:.

b) organização administrativa e jUdiciária~ matéria
tributária e orçamentária? serviços pÚb~icos e pessoa~ da ad
ministração dos Territórios;

PROJE':-O DO CENTRÃO:

b) organização administrativa e jUdiciária~ matéria
tributária e orçamentária~ serviços públicos e pessoal da ad
ministração dos Territórios;

ART:tGO: 07':1 PARÁGRAF'O: 01 :tNC:tSO: 02 A1.íNEA: c

TEXTO DA SJ:STEMAT:t2ACÁO:

c) servidores públicos da União e Territórios~ seu
regime jur1dico~ provimento de cargos~ estabilidade e aposen
tadoria de civis~ re%orma e trans%erência de militares para a
inatividade;

PROJE~O DO CENTRÃO:

c) servidores pÚblicos da União e Territórios~ seu
regime jur1dico~ provimento de cargos~ estabi~diade e aposen
tadoria de civis? re%orma e trans%erência de militares para a
inatividade;

ART:tGO: 075 PAAAGRAF'O: 01 :tNC:tSO: 02 ALíNEA: d

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZACÁO:

d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União e normas gerais para a organização do Minis
tério PÚblico e da De%ensoria Pública dos Estados~ do Distrito
F'ederal e dos Territórios;

PROJETO DO CENTRÃO:

d) organização do Ministério Público e da Defensoria
Pública da União e normas gerais para a organização do Minis
tério Público e da De%ensoria púb~ica dos Estados~ do Distrito
Federal e dos Territórios;

ARTJ:GO: 075 PARÁGRAFO: 01 :tNCJ:SO: 02 A1.íNEA: e

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZACÃO:

e) criação~ estruturação e atribuições dos Ministé
rios e órgãos da administração pÚblica.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEcA0: 08 SUBSECAo: 02

PROJETO DO CENTRA0:

e) criação~ estruturação e atribuições dos Ministé
rios e 6rsãos da administração púh1ica.

ART%GO: 075 PAR~GRAFO: 02

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

~ 2 2 A iniciativa popuÁar pode ser exercida pe1a a
presentação~ à Câmara dos Deputad)S~ de projeto de 1ei ou pro
posta de emenda à Constituição de'lidamente articu1ados e subs
critos por~ no minimo~ zero virgula três por cento do e1eito
rado naciona1~ distribuídos em ~e1o menos cinco Estados~ com
não menos de zero virgu1a um por ~ento dos e1eitores de cada
um de1es.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

%ND%V%DUAL PLíN%O ARRUDA SAM~AIO
~ 2 DO ART. 75~ AD%T%VA AO ART. 73 DA EMENDA
SUBST%TUTIVA N. 2P02040-2.

IND%VIDUAL NELSON AGU%AR
EMENDA 2P02040-2 (~ 2. DO ARTIGO 15).

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01896-3 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JOÃO HERRMANN NETO PMDB

Dar ao art. 75 ~ 2 2 a seguinte redação:
"Art. 7 5 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§"22"~'Á'i~iéi~ti;~'põp~i~;'PÕd~'~~;'~~~;éid~'p~i~'~p;~:
sentação à Câmara dos Deputados de projeto de 1ei ou proposta
de emenda à Constituição devidamente articu1ados e subscritos
por no minimo 110 (um por cento) d~ e1eitorado naciona1~ dis
tribuídos pe10 menos em 5 (cin~o) Estados~ com não menos de
0~3 (zero virgu1a três) por cento do e1eitores de cada um
de1es."

ARTIGO: 075 PARAGRAFO: 03

TEXTO DA S%STEMATIZAÇÃO:

INC%SO: 00 ALíNEA: *

~ 3 2 O re%erendo popu1ar será determinado pe10 Presi
dente da Repúb1ica para de1iberar sobre a anu1ação tota1 ou
parcia1 de emenda à Constituição ou de 1ei~ quando o requei
ram~ no minimo~ dois por cento do e1eitorado naciona1~ distri
buídos em cinco ou mais Estados~ =om não menos de zero virgu1a
cinco por cento dos e1eitores de =ada um de1es.

PROJETO DO CENTRA0:

ARTIGO: 075 PARÂGRAPO: 04 :tNC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 4 2 t vedado re%erendo re1ativo a 1eis de iniciativa
privativa e a 1eis tributárias.

PROJETO DO CENTRÃO:
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECÃO: 08 SUBSEÇÃO: 02

EMENDAS ADXT~VAS:

EMENDA: 2P01717-7 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
ALUízxo CAMPOS PMDB

Dispositivo Emendado: Artigo 7S
Emenda Aditiva
~nc~ua-se no artigo 7S o seguinte parágraxo? renumerando

_se os demais:
~ 1 2 _ O Congresso Haciona1 %ixará o n~mero máximo de pro

posicões que cada congressista poderá apresentar por sessão
1egis1ativa.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECÃO: 08 SUBSECÃO: 02

ARTIGO: 076 PARAGRAFO: 00

TEXiO DA S%STEMAT%ZACÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 76. Em caso de re~evânc~a e urgênc~a? o Pres~
dente da Repúb~ica? por so~icitação do prittleiro-Min~stro?
poderá adotar medidas prov~sórias, com zorça de ~ei? devendo
sUbmetê-~as de ~mediato? para conversão, ao Congresso Nacio
na~, que, estando em recesso, será convocado extraordinaria
mente para se reunir no prazo de cinco dias.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 455 %ND%V%DUAL MICHEL TEMER
SUPR%MIR O ART. 76 (CAPUT E PARAGRAFO UNICO) DO
PROvETO DE CONSTITUICÃO.

DESTAQUE N2: 1.337 IND%VIDUAL LíDXCE DA MATA
SUPRESSÃO DO ARTIGO 74 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO
SUBSTITUTIVO 2P02040-2.

DESTAQUE N2: 1.367 %ND%V%DUAL ADYLSON MOTTA
SUPRESSÃO DO ARTIGO 76 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO
TíTULO IV.

PRCvETO DO CENTRÃO:

Art. 74. Em caso de re~evância e urgência? o Presi
dente da Repúb~ica? por so~icitação do Primeiro-Ministro,
poderá adotar medidas provisórias, com zorça de 1ei, devendo
sUbmetê-~as de imediato, para conversão, ao Congresso Nacio
na1, que? estando em recesso, será convocado extraordinaria
mente para se reunir no prazo de cinco dias.

EM~NDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 21"01647-2 PARECER: PELA REvEICÃO
ONOFRE CORRÉA PMDB

EMENDA MODIFICATIVA
Dar ao art. 76 a seguinte redação:

Art. 76 a seguinte re~evância e urgência, o Presidente da
repúb1ica, ouvido o Primeiro-Ministro, poderá adotar medidads
provisórias, com zorça de ~ei, devendo sUbmetê~as de ilnediato,
para converção, ao congresso Naciona~, que, estando em reces
so, será convocado extraordinariamentepara se reunir no prazo
de cinco dias.

ART%GO: 076 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃO:

XNC%SO: 00 ALíNEA: *

Parágrazo único. As medidas provisórias perderão
ezicácia? desde a edição, se não %orem convertidas em ~ei no
prazo de trinta dias, a part~r de sua pub~~cação, devendo o
Congresso Naciona1 discip1inar as re~ações jurídicas de1as
decorrentes.

PRCvETO DO CENTRÃO:

Parágrazo único. As medidas provisórias perderão
ezicácia, desde a sua edição, se não zorem convertidas em ~ei
no prazo de trinta dias? a partir da sua pub~icação, devendo o
Congresso Naciona~ disc~p~inar as re~ações jurídicas de~as

decorrentes.



ASSEMSLt%A NAC%OHAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZACAO

pAG%HA: 63

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECA0: 08 SUSSEçAo: 02

ART%GO: 077 PARAGRAFO: 00

TE~TO DA S%STEMAT%ZACAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 77. Não
prevista:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 75. Nâo
prevista:

serã

serã

admitido

aClmitido

aumento da despesa

aumento da despesa

ART%GO: 077 PAAAGRAFO: 00 %NC%SO: 01 AL.íNEA: :I:

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

% - nos proje~os de iniciativa exclusiva do PresiClen
te Cla República ou do primeiro-Ministro, ressalvaClo o disposto
nos ~~ 3~ e 42 do artigo 195;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presiden
te Cla República ou do primeiro-Ministro, ressalvado o disposto
nos ~~ 3~ e 4 2 do artigo 195.

ART:tGO: 077 PAAAGRAFO: 00 :tNC%SO: 02 AL.íNEA: :r

TE~TO DA S:tSTEMAT%ZACÁO:

%% - nos projetos sobre organizaçâo dos serviços ad
ministrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos
Tribunais Federais e do Ministério Público.

PROJETO DO CENTRÃO:

%% - nos projetos sobre organização dos serviços ad
ministrativos da Câmara dos Deputados, do SenaClo Federal, doS
Tribunais Federais e do Ministério Público.



ASSEMBLt%A HAC%ONAL COHST%TU%HTE

RELAC%OHAMEHTO DAS EMEHDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%2ACAO

64

TíTULO: ~4

ART%GO: ~7e

CAPíTULO: ~1

PARÁGRAFO: 00

SEçAo: 0e SUBSEÇAo: 02

%HC%SO: ~0 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

Art. 7e. A d~scussão e votação dos projetos de ~e~ de
~n~ciat~va do Presidente da Repúb~~ca~ do Primeiro-M~nistro e
dos Tr~bunais Superiores terá in~c~o na Câmara dos Deputados.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 75. A d~scussão e votação dos projetos de ~ei de
~niciativa do Pres~dente da Repúb~~ca~ do Primeiro-M~nistro e
dos Tribunais Superiores terá in~cio na Câmara dos Deputados.

ART%GO: 07e PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

%NC%SO: ~0 ALíNEA: *

~ 1 2 O Presidente da Repúb~ica e o Pr~me~ro-Min~stro
poderão so~icitar urgência para apreciacão de projetos de sua
~niciat~va.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 O Presidente da Repúb~ica e o Primeiro-Ministro
poderão s01~citar urgênc~a para apreciação de projetos de sua
~niciativa•

•

ART%GO: ~7e PARÁGRAFO: ~2

TEXTO DA SZSTEMATZ2ACÁO:

ZNC%SO: ~0 ALíNEA: *

~ 2 2 Se a câmara dos Deputados e o Senado Federa~ não
se mani%estarem? cada qua~~ sucess~vamente~ em até quarenta e
cinco dias? sobre a proposição~ esta deverá ser inc~uida na
ordem do dia~ sobrestando-se a de~iberação sobre os dema~s as
suntos~ sa~vo quanto ao disposto no artigo 75 e no ~ 52 do ar
tigo e0? até que se ultime a votação.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 Se? no caso do parágra%o anterior~ a câmara dos
Deputados e o Senado Federa1 não se mani%estarem; cada qua~?
sucessivamente; em até quarenta e cinco dias; sobre a proposi
ção~ esta deverá ser inc~uida na ordem-do-dia~ sobrestando-se
a deliberação sobre os demais assuntos? salvo quanto ao dis
posto no artigo 74 e no ~ 52 do artigo 7e; para que se u~time
a votação.

ARTZGO: 07e PARÁGRAFO: 03 ZNC%SO: ~~ ALíNEA: *
TEXTO DA S%ST&MAT%2ACÁO:

§ 3 2 A apreciacão das emendas do Senado Federal pela
Câmara dos DeputadOS %ar-se-á; nos casos deste artigo~ no pra
zo de dez dias? observado o disposto no parágra%o anterior.

PROJETO 00 CENTRÃO:

~ 3 2 A apreciação das emendas do Senado Federa1 pe~a
Câmara dos Deputados %ar-se-á; nos casos do parágra%o ante
rior~ no prazo de dez dias? observado o disposto no parágra%o
anterior.



ASSEM2LfIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELAC1.0NAMEMTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZACÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECÃO: 08 SUSSECÁO: 02

pAGINA: 65

ARTIGC: 078 PARÁGRAF'O: 04 INCISO: 00 ALíNEA: *
'l'EXTO DA S:ISTEMATIZACÁO:

~ 4 2 Os prazos do ~ 2 2 não correm nos per~odos de re
cesso do Congresso Mac~ona~, nem se ap~~cam aos projetos de
c6d~go.

~ROJETO DO CENTRÃO:

~ 4 2 Os prazos do ~ 2 2 não correm nos per~odos de re
cesso do Congresso Mac~ona~, nem se ap~~cam aos projetos de
c6d:i.go.



ASSEMSLÉZA NACXONAL CONSTZTUZNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMZSSÃO DE SZSTEMATZZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 08 SUSSEÇÃO: 02

pAGZNA: 66

ARTZGO: 079 PAMGRAPO: 00 ZNCZSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATZZAÇÃO:

Art. 79. O projeto de ~ei aprovado por urna Casa será
rev~sto pe~a outra~ em um s6 turno de d~scussão e votação~

sendo env~ado à sanção ou promulgacão~ se a Casa rev~sora o
aprovar~ ou arqu~VadO~ se o reje~tar.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 77. O projeto de lei aprovado por urna Casa será
revisto pe~a outra~ em um s6 turno de d~scussão e votação~

sendo env~ado à sanção ou promulgacão~ se a Casa revisora o
aprovar? ou arqu~vado? se o lejeitar.

ARTXGO: 079 PARÁGRAPO: UN J:NCJ:SO: 00 ALfNEA~ *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÁO:

Parágra~o único. Sendo o projeto emendado~ voltará à
Casa ~niciadora.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Parágra~o único. Sendo o projeto emendado~ vo~tará à
Casa iniciadora.



ASSEMSL~%A HAC%ONAL CONST%TU%HTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O ~ROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

~AG%NA: 67

TíTULO: 04 CA~íTUL.O: 01 SEÇÃO: 08 SUSSEÇÃO: 02

ARTIGO: 080 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 80. A Casa na qual tenha sido conclu1da a vota
ção~ ou o Senado Federa1~ enviará o projeto de lei ao Presi
dente da Repúb1ica~ que~ aquiescendo~ o sancionará.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

INDIVIDUAL. MÁRIO COVAS
DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO <ART. 80~
CAPUT~ DA EMENDA 2P02040-2 00 ~ROJETO).

~ROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 78. A Casa na qual tenha sido conc1u1da a vota
ção~ ou o Senado Federal~ enviará o projeto de lei ao Presi
dente da Repúb1ica~ que~ aquiescendo~ o sancionará.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P01849-1 PARECER: ~EL.A REJEIÇÃO
FERNANDO LYRA ~MDS

EMENDA MODIFICATIVA
Dar ao ar~. 80 a seguinte redação:

"Art. 80 _ A Casa na qual ~enha sidO conc1u1da a votação
enviará o projeto de lei ao ~residente da RePúb1ica~ que~ a
quiescendo~ o sancionará."

ARTIGO: 080 ~ARÁGRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 1 2 Se o Presidente da República considerar o proje
to, no todo ou em parte~ inconstitucional ou contrário ao in
teresse pÚb1ico~ vetá-10-á total ou parcialmente no prazo de
quinze dias úteis~ contados da data do recebimento.

~ROJETO 00 CENTRÃO:

~ 1 2 Se o ~residente da República considerar o proje
to~ no todo ou em parte~ inconstitucional ou contrário ao in
teresse púb1ico~ vetá-10-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 Federa1~ os motivos do veto.

ARTIGO: 080 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

§ 2 2 O veto parcial somente abrangerá texto integral
de artigo~ de parágra:fo~ de inciso ou de aJ.inea.

PROJETO 00 CENTRÃO:

s 2 2 O veto parcial somente abrangerá texto integral
de artigo, de parágra:fo~ de inciso ou de a11nea.

ARTIGO: 080 ~ARÁGRAFO: 03

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: :I:

§ 3 2 Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do
~residente da República importará sanção.



ASS~MSLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÁO DE S%STEMATXZAÇÃO

pAGXNA: fie

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01. SEÇÃO: 0e SUSSEÇÃO: 02

PROJETO DO CENTRA0:

§ 3 2 Decorrido o prazo de quinze dias? o si~êncio do
Presidente da Repúb~ica importará em sanção.

ART~GO: 0e0 PARAGRAFO: 04

TEXTO DA SXSTEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

i 4 2 As razões do veto serão apreciadas em sessão
conjunta dentro de trinta dias a contar do seu recebimento?
considerando-se mantido o veto se obtiver o voto da maioria
abso~uta dos Deputados e Senadores? em escrutínio secreto.

PROJETO DO CENTRA0:

i 4 2 As razões do veto serão apreciadas em sessão
conjunta dentro de trinta dias a contar do seu recebimento. O
veto pode ser rejeitado por voto da maioria abso~uta dos Depu
tados e Senadores? em escrutínio secreto.

EMENDAS SUSST%TUTXVAS:

EMENDA: 2P004e2-2 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ROSSON MAR%NHO PMDS
Dê-se a seguinte redação ao i 4 Q? do art. e0 do Projeto de
Constituição (A):
"Art. e0
i 4 2 _ As razões de veto serão apreciadas em sessão conjunta
dentro de trinta dias a contar do seu recebimento?
considerando-se rejeitado o veto apenas pe~o voto da maioria
abs01uta dos Deputados e Senadores? em escrutínio secreto."

ART:l:GO: 080 PAMGRAFO: 05

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

i 52 Se o veto não %or mantido? será o projeto envia
do? para promu~gação? ao presidente da Repúb~ica.

PROJETO DO CENTRA0:

i 52 Se O veto não %or mantido? será o projeto envia
dO, para promu~gação? ao Presidente da Repúb~ica.

ARTXGO: 0e0 PARAGRAFO: 0fi

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

§ fi2 Esgotado sem de~iberação o prazo estabe~ecido no
§ 4 2? o veto será co1ocado na ordem do dia da sessão imediata?
sobrestadas as demais proposições? até sua votação %ina~? res
sa1vadas as matérias de que tratam o parágra%o único do artigo
7fi? e o i 2 2 do artigo 7e.

PROJETO DO CENTRA0:

i 6 2 Esgotado sem de~iberação o prazo estabe~ecido no
i 4 2? o veto será co~ocado na ordem-do-dia da sessão imediata?
sobrestadas as demais proposições, até sua votação %ina~? res
sa1vadas as matérias de que tratam o parágra%o único do artigo
74, e o § 2 2 do artigo 76.



ASSEMEL~~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO ~E S~STEMAT%ZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 08 SUESEÇÃC: 02

PÁG~NA: 69

ART~GO: 080 PARÁGRAFO: 07

TEXTO DA S~STEMATXZAÇÃO:

%NCXSO: 00 ALíNr:A: *

~ 7 2 Se a lei não %or promUlgada dentro de quarenta e
oito horas pelo Presidente da República J nos casos dos S§ 3 2 e
5 2

J o Presidente do Senatfo a promulgará. Se este não o %izer
em igual prazo J caberá ao "ice-Presidente do Senado ~azê-lo.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 7 2 Se a lei não %or promulgada dentro em quarenta e
oito horas pelo Presidente da República J nos casos dos §~ 3 2 e
52J o Presidente do Senaljo a promUlgará. Se este não o %izer
em igual prazo J caberá ao '!ice-Presidente do Senado %azê-lo.



ASSEMaLÉ~A NAC%ONAL CONST%TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT%ZACÃO

PÁG%NA: 70

TíTULO: 04

ART%GO: 081

CAPíTULO: 01

PARÂGRAJ"O: 00

SECÃO: 08 SUaSECÃO: 02

~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

Art. 81. A matéria constante do projeto de ~ei rejei
tado ou não sancionado somente poderá constituir objeto de
novo projeto~ na mesma sessão ~egis~ativa~ mediante proposta
da maioria abso~uta dos membros de qua~quer das Casas.

PRO~ETO 00 CENTRÃO:

Art. 79. A matéria constante do projeto de ~ei rejei
tado somente poderá constituir objeto de novo projeto~ na mes
ma sessão ~egislativa~ mediante proposta da maioria absoluta
dos membros de qualquer das Casas.



ASSEMeLt~A NAC~ONAL CONST~TUZNTE

R~LAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COI1ISSÃO DE SZSTEMATI2AÇÃO

PÃGZNA: 71

T:r:TULO: 04

K~TIGO: 082

CAPíTULO: 01

PARÁGRAFO: -00

SEÇÃO: 08 SUeSEçÃO: 02

~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

Art. 82. As leis delegadaS serão elaboradas pelo Con
selho de Ministros~ devendo a delegacão ser solicitada ao Con
gresso Nacional pelO Primeiro-Ministro.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 80. As leis delegadas serão elaboradas pelo Con
selho de Ministros~ devendo a delegação ser solicitada ao Con
gresso Nacional pelo Primeiro-Ministro.

A.RTI~O: 082 PARÁGRAFO: 01 ~NCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

~ - organização do Poder Judiciário e do Ministério
PÚblico~ a carreira e a garantia de seus membros;

PROJETO DO CENTRÃO:

~ - organização do Poder Judiciário e do Ministério
Público~ a carreira e a garantia de seus membros;

ARTIGO: 082 PARÁGRAFO: 01 INCISO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT~2AÇÃO:

~~ - nacionalidade~

pol~ticos e eleitorais;

PROJETO DO CENTRÃO:

~~ - nacionalidade~

políticos e eleitorais;

cidadania~ direitos individuais,

cidadania~ direitos individuais~

Jl_RT~GO: 082 PARÁGRAFO: 01 :l:NCISO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT:l:2AÇÃO:

III - planos plurianuais~ diretrizes orçamentárias e
orçamentos.

PROJETO DO CENTRÃO:

:I:~:I: - planos plurianuais~ diretrizes orçamentárias e
orçamentos.

ARTIGO: 082 PARÁGRAFO: 02 :l:NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATZ2AÇÃO:

§ 2 2 A delegação ao Conselho de Ministros terá a ~or
ma de resolução do Congresso Nacional, que especi~icará seu
conteúdo e os termos do seu exercício.

PROJETO DO CENTRÃO:

; 2 2 A delegação ao Conselho de Ministros terá a ~or
nla de resolução do Congresso Nacional, que especixicará seu
conteúdo e os termos do seu exercicio.



ASSEMs~t%A HAC%ONA~ CONST%TU%NTE

RE~C%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM%SSA~ DE S%STEMAT%ZACAO

pAG:IHA: 72

T1TU~0: 04 CAP1TU~0: 01 SEcA0: 06 susSE~Ao: 02

ART%GO: 062 PAAAGRAFO: 03

TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

%NC%SO: 00 A~íNEA: *

§ 3 2 Se a reso1ução determ~nar a aprec~ação do proje
to pe10 Congresso Nac~ona17 este a %ará em votação ún~ca7 ve
dada qua1quer emenda.

PRO~ETO DO CENTRA0:

i 3 2 Se a resolução determinar a apreciação do proje
to pe10 Congresso Naciona1 7 este a %ará em votação única 7 ve
dada qua1quer emenda.



ASSEMSLt~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE S~STEMAT~2AÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SEÇÃO: 08 SUSSEÇÃO: 02

PÁG~NA: 73

ART~GO: 083 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

Art. 83. As 1eis comp1ementares serão aprovadas por
maioria abso1uta.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 81. As 1eis comp1ementares serão aprovadas por
maioria abso1uta.

EMENDAS SUSST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P01671-S PARECER: PELA REJE~ÇÃO
FRANC~SCO P~NTO PMDS

A1tera o art. 83 com a redação abaixo:
Art. 83 _ As Leis Comp1ementares serão aprovadas pro maio

ria abso1uta dos votos dos membros de cada uma das Casas do
congresso Naciona1, pe10 processo nomina1.



ASSEMSL~~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

pAG~NA: 74

TíTULO: 04 CAPíTULO: 01 SECÃO: 09 SUSSEcÃO: 00

ART~GO: 084 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMAT~ZACÃO:

:INC:ISO: 00 ALíNEA: *

Art. 84. A ~~sca~~zação ~~nance~ra? orçamentár~a? 0
perac~ona~ e patrimon~a~ da União? quanto aos aspectos de ~e

ga~~dade? ~egitimidade? e~icácia? e~ic~ência e economic~dade?
será ex~rc~da pe~o Congresso Naciona~? med~ante contro~e ex
terno? pe~os sistemas de contro~e interno dos Poderes Legis
~ativo? Executivo e Judiciário? na %orma da ~e~.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 8Z. A ~iscal~zação contábil? ~inance~ra?
orçamentária? operac~ona1 e patrimonial da Un~ão? quanto aos
aspectos de lega~idade? será exercida pe~o congresso Nac~ona1?

mediante contr01e externo? e pe~os sistemas de contr01e inter
no dos Poderes LegiSlativo? Executivo e Judiciário? na ~orma

da lei.

EMENDAS SUSST:ITUTXVAS:

EMENDA: ZP00163-7 PARECER: PELA REJE~CÃO
JUTAHY MAGALHÃES PMDE

Dê-se ao art. 84 do projeto de Constituição da comissão de
Sistematização a seguinte redação:

Art. 84 _ A ~isca~ização ~inance~ra? orçamentár~a e patri
monia~ da Un~ão? de suas autarquias e de empresas que detive
rem o contr01e majoritár~o? quanto aos aspectos de 1egal~dade?
~egitimidade7 ex~cácia; e~ic~ência e economicidade; assim como
ap1icação das subvenções e renúncias de receita; será exercida
pelO Congresso Nacional mediante o contr01e externo e pe~o

sistema de controle ~nterno LegiSlativo? Execut~vo e
JUdiciário? na ~orma da 1ei.

~ 1 2 _ Para o desempenho das ~unções re~er~das no caput? o
Congresso Nacional será auxi~iado pela Auditoria Gera~ da Re
pÚb1ica e pe~o Tribuna~ de Contas da União; nos termos da ~ei.

~ ZE _ A Auditoria Gera~ da Repúb~ica será chexiada pe~o
Auditor Geral? nomeado pe~o Presidente do Senado Federal? para
cada per10do de quatro anos; após aud~ência e aprovação das
Comissões Diretoras da Cámara e do Senado? dentre pro~iss~o

na~s de nível superior lega1mente habi1itados ao exercício de
auditor~a? de comprovada idoneidade moral e capacitação
técnica.

EMENDA: ZP0e978-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
V:ICTOR FACC~ON:I POB

Dispositivos emendados: Art. 84; art. 8S? ~nc~sos ~V e
V~~; art. 87? ~ 1 2

Titulo ~V

Da organização dos Poderes e Sistema de Governo
Capitulo :I
00 poder Legis1ativo
seção :J:X
Da F~sca~ização Financeira? Orçamentária? operaciona~ e

Patrimonia1
~ntroduzam-se as segu~ntes alterações no Projeto de Cons-

tituição (A) aprovado pela Comissão de Sistematização:
~ _ Acrescente-se a palavra "contábi1":
a) ao artigo 24? após as pa~avras "A ~~sca1ização ••• ";
b) ao artigo 8S; inciso ~V? após as pa~avras ~rea~izar

~nspeções e auditorias de natureza ••• ";
c) ao artigo 8S? inc~so V:J::J:; após as palavras "prestar as

in~ormações so~icitadas pelo congresso Nacional ou qua~quer de
suas Casas? por iniciativa da comissão competente? sobre a
~iscalização ••• ".

~:J: _ Acrescente-se? ao ~ 1 2 do art. 87? a palavra
"contábeis" após a expressão "notórios conhecimentos ••• ".

EMENDA: Zpe11Z8-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
PAULO ROSERTO CUNHA POC

EI1ENOA A:J:T:J:VA
Dispositivos Emendados: Art. 84? :J:nciso :J:V do Art. 8S e ~

1 2 do Art. 86.
Acrescente-se o termo "contábil" ao Art. 84? 86 do projeto

de constituição.

EMENDA: ZP01963-4 PARECER: PELA REJE:J:ÇÃO
PAES LANDXl1 Pl"'L

Emenda modi~icativa

Dispositivo emendado: art. 84
Dê-se a seguinte redação ao art~go 84? reordenando? ainda?

a seção XX (Da Fisca~ização Financeira? orçamentária; Opera
c~ona1 e Patrimonia~) do Capítulo X do Título XV como Seção
~:J:? do capítu~o ~:J: (Das Finanças Púb~icas) do TítUlO VX (Da
Tributação e do Orçamento)? logo após a Seção "Dos
orçamentos":

"Seção ::t~

Da l"'iscalização Financeira? Orçamentária e Tomada de Con-
tas

Art. 84. A ~isca1ização ~inanceira e orçamentária será e
xercida pe~a congresso Naciona~J com o auxílio do Tribuna~ de
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Contas da União~ meciante controle externo~ e pelos sistemas
de controle interno d~ cada Poder.

parágra%o único. rrestará contas qualquer pessoa %isica ou
jurídica que utilize~ arrecade, guarde~ gerencie ou~ por qual
quer %orma~ administr~ dinheiros, bens e valores públicos."

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER F'AVORAVEl·:

EMENDA: 2P00265-0 PARECER: PELJ, APROVAÇÃO
NARCXSO MENDES PDS
Emenda modi%icativa
Dispositivos emendado,;: art. 84 ("caput")

art. 85, incisos XV e VXI
art. 44 ("Caput")~ das disposicões
transitórias _ J

Acrescente-se, a cac.a um dos dispositivos abaixo; do ~.roje-'to

de constituicão (A); c termo contábil~ na %orma indicadá:
Art. 84 _ A %iscali:c:acâo contábil; %inanceira; o r-camean t á.r ã a ,
operacional e patrimoI' ial da Uniâo. .
Art. 85. • •••••••••. , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (
XV _ realizar inspeçõ~s e auditorias de natureza contábil~ %i
nanciera~ orcamentáriE,; operacional e patrimonial.
VI J: _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ,".' •••••••• (
sobre a %iscalização contábil~ %inanceira; orcamentária; ope
racional e patrimonia;:.
Disposições transitórias:
Art. 44 _ A %iscali~ação contábil, %inanceira; orcamentária~
operacional e patrimonial do Distrito Federal

ARTJ:GO: 084 PARÁGRAFO: UN XNCJ:SO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SJ:STEMATXZACÃO:

parágra%o ún~co. prestará contas qualquer pessoa %1
sica ou entidade pÚblica que utilize; arrecade, guarde, geren
cie ou~ por qualquer ~orma, administre dinheiros; bens e valo
res pÚblicos; ou pelos quais a União responda, ou; ainda, que
em nome desta assuma cbrigações de natureza pecuniária.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra%o ún~co. prestará contas qualquer pessoa %í
sica ou entidade pÚbl~ca que utilize~ arrecade, guarde, geren
cie ou, por qualquer xorma; administre dinheiros~ bens e valo~
res PÚblicos; ou pelos quais a União responda~ ou; ainda, que
em nome desta~ assuma obrigacões de natureza pecuni~ria.
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ARTIGO: ~85 PARÁGRAF'O : ~~ :INC:ISO: ~~ ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMATIZAÇÃO:

Art. 85. O contro~e externo~ a cargo do congresso Na
ciona~~ será exercido pe~o Tribuna~ de Contas da União~ ao
qua~ compete:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 83. O contro~e externo~ a cargo do Congresso Na
ciona~~ será exercido com o aux1~io do Tribuna~ de Contas da
União~ ao qua~ compete:

EMENDAS SUSST:ITUT:IVAS:

EMENDA: 2P~~925-5 PARECER: PELA REJE:IÇÃO
PAULO ZARZUR PMDS
EMENDAMOD:IF':ICATIVA

Dê-se ao art. 85 do Projeto de Constituição (A)~ a seguin
te redação:

"Art. 85 _ O contro~e externo~ a cargo do Congresso Nacio
na~~ será exercido com o aux11io do Tribuna~ de Contas da U
nião ao qua~ compete:

EMENDA: 2P~1585-9 PARECER: PELA REJE:IÇÃO
ALOYS:IO TE:IXEIRA PMDS

Emenda modixicativa.
Dispositivo emendado: art. 85.
Dê-se a seguinte redação ao art. 85:
"Art. 85. O Tribuna1 de Contas da União terá sua composi

ção~ organização~ xuncionamento e atribuições~ a1ém do previs
to nesta Constituição~ determinados por 1ei compe1emntar.

~ 1 2 O Tribuna1 de Contas da União dará parecer prévio~ em
sessenta dias sobre as contas do Presidente da Repúb1ica~ que
as encaminhará~ anua1mente~ até 31 de março do exerc1cio
sUbsequente. A inObservância deste prazo será comunicada ao
Congresso Naciona1.

~ 2 2 As decisões do Tribuna1 de Contas aa União de que re
su1te imputação de débito ou mu1ta terão exicácia de sentença
e constituir-se-ão em t1tu10 executivo."

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR:IO:

EMENDA: 2P01179-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JACY SCANAGATTA PFL

1. Dê-se ao art. 85 a seguinte redação:
"O contr01e externo a cargo do Congresso Naciona~~ será

exercido pe10 Tribuna1 de Contas da União~ com o aux11io da
AUditoria-Gera1 da Repúb~ica".

2. Acrescentem-se~ a seguir~ os seguites artigos:
Acresdentem-se~ a seguir~ os seguintes artigos:
"Art. 85-A Ao tribuna~ de Constas da União compete:
:I _ (atua~ redação do inciso I do art. 85)
:II (" " " " II" " ")
:II:I: (" " " "I:I:I" " ")
:IV _ (" " " " V" " ")
V C" " " " V:I" " ")
V:I - C" " .. "VI:I" " ")
exc:Luidas a expressão xina~ "e" ainda~ sobre resu~tados de

auditorias e inspecões rea1izadas":
VI:I (atua~ redaçáo do inciso V:III do art. 85)

VIII C" .. " " IX"" ")
:IX (" ., "" X""")

X (" " " " XI" " ")

~
~ ~ ~:: :: :: ~ ~ ~ ::::::::))

3 2 (" " " 3 2 """")
4 2 ( "42.. " " ")

"Art. 85-S A Auditoria-Gera1 da Repúb~ica compete.
:I _ Rea1izar inspeção e auditorias de natureza xinanceira"

orçamentária~ operaciona1 e patrimonia1~ requeridas pe10 Tri
buna1 de Contas da Uniáo~ pe10 congresso Naciona~ ou qua1quer
de suas Casas ou, ainda, pe10 Ministério PÚb1ico~ nas unidades
administrativas dos Poders Legis~ativo~ Executivo e JUdiciário
e demais entidades rexeridas no inciso I:I do artigo anterior;

II _ prestar as inxormações so~icitadas pe~o congresso Na
cional ou qua1quer de suas Casas por iniciativa da comissão
cOlnpetente~ sobre resu1tados de auditorias e inspeções
rea~izadas.

parágraxo Único. Lei comp1ementar xedera1 disporá sobre a
organização administrativa da Auditoria-Gera1 da Repúb1ica."
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ART~GO: ~85 PARÁGRAF'O: ~~ :rNC:rSO: ~1 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATIZACÃO:

~ - apreciar as contas pres~adas anua1mente pe10
primeiro-Ministro~ mediante parecer prévio a ser e1aborado em
sessenta dias~ a con~ar do seu recebimento;

PROJETO DO CENTRÃO:

:r - apreciar as contas prestadas anua1mente pe10
Primeiro-Minis~ro~ median~e parecer prévio a ser e1aborado em
sessenta dias a con~ar do seu recebimen~o;

ART:rGO: ~85 PARÁGRAF'O: ~~

TEXTO DA S::CSTEMAT:rZACÁO:

:rNC~SO: ~2 ALíNEA: *

:r~ - ju1gar as contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros~ bens e va10res Púb1icos da admi
nistração direta e indireta~ inc1usive das %undações e socie
dades instituídas ou mantidas pe10 Poder Púb1ico %edera1~ e as
contas daque1es que derem causa a perda~ extravio ou outra ir
regu1aridade de que resu1te prejuízo à F'azenda Naciona1;

PROJETO DO CENTRÃO:

:rI - ju1gar as con~as dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros~ bens e va10res púb1icos da admi
nistração direta e indireta~ inc1usive das %undações~ empresas
púb1icaS 7 autarquias e sociedades ins~ituídas ou man~ídas pe10
Poder Púb1ico %edera1 e as contas daque1es que derem causa a
perda 7 extravio ou outra irregU1aridade de que resu1~e pre;uí
zo à F'azenda Naciona1;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER F'AVORAVEL:

EMENDA: 2P~1726-6 PARECER: PELA APROVACÁO
HERÁCL~TO F'ORTES PMDS

Dê-se ao i~em ~::c~ do ar~. e5~ da Seção ~X~ "da F'isca1iza
ção F'inanceira 7 Orçamentária7 Operaciona1 e Patrimonia1"7 a
seguinte redação:

"'Art. 85 .
% _ ft'Ar'1:. 25 ...
X _ ...
%~ _ Ju1gar as contas dos administradores e de

maisresponsáveís por dinheiros~ bem e va10res púb1icos da ad
ministração direta e índireta~ inc1usive das %undações e so
ciedade instituídas ou mantidas pe10 Poder PÚb1ico F'edera1 7 e
as contas daque1es que derem causa a perda ou extravio~ exami
nad0 7 ainda a 1ega1idade dos contratos e 1icitações rea1izados
por esses órgãos~ ou outras irregu1aridades de que resu1te
prejuízos à F'azenda Naciona1."

ART~GO: ~85 PARÁGRAF'O: ~~ ~NC:rSO: ~3 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~I% - apreciar~ para %ins de registr07 a 1ega1idade
dos atos de admissão de pessoa1~ a qua1quer titu10 7 na adlní
nistração direta e indireta 7 inc1usive nas %undacões instituí
das ou mantidas pe10 Poder Púb1ic0 7 excetuadas as nomeações
para cargo de natureza especia1 ou provimento em comissã0 7 bem
como das concessões de aposentadorias~ re%OrlnaS e pensões 7
ressa1vadas as me1horias posteriores que não a1terem o %unda
mento 1ega1 do ato concessório;

PROJETO DO CENTRÃO:

~::CI - apreciar~ para %ins de registr0 7 a 1ega1idade
dos atos de pessoa1 7 a qualquer título~ na administração dire
ta e indireta 7 inc1usive nas %undações instituídas ou mantidas
pe10 Poder Púb1ico 7 excetuadas as nomeacões para cargo de na
tureza especia1 ou provimento em comissão 7 bem como das con
cessões de aposentadorias 7 re%ormas e pensões 7 ressa1vadas as
me1borias pos"ter:í.ores que não a1~erem o :fundamento 1e9a1 do
a"to concessório;
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EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2~02007-1 ~ARECER: ~r.LA A~ROVACÃO
ALVARO ~ACHECO ~FL

Ao ~tem xxx do Art. 85 do ~rojeto de Const~tu~ção da Sis
tematização dê-se a seguinte redação:

't,Ar t .. 85 - ,. "" .
XXX - apreciar, para %ins de registro, a ~egal~dade dos

atos de admissão de pessoa~, a qua~quer titulo, na administra
ção pÚbl~ca, ~nclus~ve nas %Undações instituidas ou mantidas
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de na
tureza especial ou provimento em comissão, bem como das con
cessões de aposentador~as, re%ormas e pensões, ressalvadas as
me~horias posterioros que não alterem o %undamento legal do
ato concess6r~o;".

ARTXGO: 085 ~ARAGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

XNCXSO: 04 ALíNEA: *

XV - reali~ar ~nspeções e auditorias de natureza fi
nanceira, orçamentár.ia, operaciona~ e patrimonial, ~nclus~ve

quando requer~das pelo Ministério ~Úbl~co junto ao Tribunal,
nas un~dades admin~Htrativas dos ~oderes Legislat~vo, Executi
vo e Judiciário e dt3mais entidades refer~das no inc~so XX;

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE NS!: 1.919 XNDXVXDUAL LUX% ALSERTO RODRXGUES
A~ROVAÇÃO 00 XNCISO XV 00 ART. 8S 00 ~ROJETO,
EM SUSSTXTUXCÁO AO XNCXSO XV 00 ART. 83 DA
EMENDA N. 2~02040-2.

PROJETO 00 CENTRÃO:

XV - realizar inspeções e aUditorias de natureza
contáb~l, %~nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial,
inclus~ve quando so~icitadas pe~o Poder Legislativo, na %orma
regimental;

EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2~01339-2 ~ARECER: ~ELA A~ROVACÃO
PAULO MARQUES ~FL

Acrescenta-se ao inciso XV, do Artigo 8S,
"Contábil,' %icando assim redigido:

a palvra

AR"t. 8 5 _ .
XV _ real~zar inspeções e audotirias de natureza %inancei

ra, contábil, orçamenrtária, operacional e patr~monial, inclu
sive quando requeridas pelo Ministério Público junto ao Tribu
nal, nas unidades a~ministrativas dos ~oderes Legislativo, E
xecutivo e Judiciário e demais entidades re%eridas no inciso
Xx:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2~0026S-0 ~ARECER: P~LA A~ROVACÁO
NARCXSO MENDES PDS
Emenda modi%icativa
Dispositivos emendados: art. 84 ("Caput")

art. 85, incisos XV e VXX
art. 44 C"caput"), das disposições
transit6rias

Acrescente-se, a cada um dos dispositivos abaixo, do ~rojeto

de constituição CA), o termo contábil, na forma indicada:
Art. 84 _ A %isca~ização contábil, financeira, orçamentária,
operac~onal e patrimonial da Un~ão.

Art. 85 •..••..••..••..••••••.•.•.••••••••••.•.•.•••...••••• <
XV _ real~zar inspeções e auditcrias de na~ureza contábil, %i
nanciera, orçamentária, operacional e patrimonial.
vx X _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• <
sobre a %iscalização contábi~, %~nanceira, orçamentária, ope
racional e patrimonial.
Disposições transitórias:
Art. 44 _ A fiscalização contábil, f~nanceira, orçamentária,
operaciona~ e patrimonial do Distr~to Federal
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TíTULO: 04

ARTIGO: 085

CA~íTULO: 01

~ARAGRAF'O: 00 INCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

v - z~sca~izar as empresas supranacionais de cujo ca
pita~ socia~ a união participe~ de zorma direta ou indireta~

nos termos do respectivo tratado constitutivo;

~ROJETO 00 CENTRÃO:

v - zisca~izar as contas nacionais das empresas su
pranacionais de cujo cap1ta~ socia~ a União participe~ de zor
ma direta ou indireta~ nos termos do respectivo tratado cons
titutivo;

ARTIGO: 085 ~ARÁGRAF'O: 00 INCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VI - zisca~izar a ap~icacão de quaisquer recursos re
passados pe1a União~ mediante convênio~ a Estapo~ ao Distrito
F'edera~ ou a Município;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE NQ:

DESTAQUE N2:

755

975

997

1.155

INDIVIDUAL MUSSA DEMES
EMENDA N. 2~02040-2 (ARTIGO 83~ INCISO VI)
PARA A~ROVACÃO.

INDIVIDUAL ANTONIO CARLOS ~ONDER REIS
El'1ENDA N. 2P02040-2. (ART. 83 7 INCISO VI)
PARA A~ROVACÃO.

INDIVIDUAL BENITO GAMA
A~ROVACÃO DO INCISO VI~ 00 ARTIGO 85 00 ~OJETO DE
CONSTITUTIÇÃO).

INDIVIDUAL Jost OUTRA
EMENDA 2~02040-2 (ART. 83~ INCISO VI DA SUBSEÇÃO
II DA SECÃO VIII 00 CA~ITULO I 00 TITULO IV).
PARA APROVAÇAo.

~ROJETO DO CENTRÃO:

VI - zisca~izar a ap~icacão de quaisquer recursos re
passados pe1a União~ a Bstado~ ao Distrito Federa1 e a Municí
pios;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P00208-1 ~ARECER: PELA REJEIÇÃO
F'URTADO LEITE ~F'L

Dê-se nova redação ao item VI do art. 85 do ~rojeto de Consti
tuição
VI _ A zisca~izacâo da ap1icacâo dos recursos transzeridos
pe~a União a Estados~ Distrito F'edera1~ Territórios e
Municípios.

ARTIGO: 085 ~ARAGRAF'O: 00 INCISO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VII - prestar as inzormacões so~icitadas pe~o Con
gresso Naciona~ ou qua1quer de suas Casas~ por iniciativa da
comissão competente~ sobre a zisca1izacão zinanceira~

orcamentária~ operaciona1 e patrimonia2 e~ ainda~ sobre resu1
tados de auditorias e inspecões rea1izadas;

~ROJETO 00 CENTRÃO:

VII - prestar as inzormacões so1icitadas pelo con
gresso Nacional ou qua1QUer de suas'casas, por iniciativa da
com1ssão competente. sobre a zisca1izacão contábi1, zinancei
ra 7 orçamentária, operaciona1 e patri!nonia1 e, ainda, sobre
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resu~tados de aUditorias e inspeções rea~izadas;

pAG:tNA: S0

ART:IGO: 0S5 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~NCISO: 08 ALíNEA: *

V:I:I:t - ap1icar aos responsãveis 7 em caso de i1ega1i
dade de despesa OU irregularidade de contas 7 as sanções pre
vistas na lei 7 que esta~elecerã7 entre outras cominações 7 mul
ta proporciona1 ao vUlto do dano causado ao erãrio;

PROJETO DO CENTRÃO:

V~~:t - ap1icar aos responsãveis 7 em caso de ilegali
dade de despesa ou irregularidade de contas 7 as sanções pre
vistas em ~ei7 que esta~e~ecerã7 dentre outras cominações 7
multa proporciona1 ao vulto do dano causado ao erãrio;

ART~GO: 085 PAMGRAFO: 00 :INC~SO: 09 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:IX - assinar prazo para que o 6rgão ou entidade adote
as providências necessãrias ao exato cumprimento da lei 7 se
veri%icada ilegalidade;

PROJETO DO CENTRÃO:

IX - assinar prazo para que o 6rgão ou entidade adote
as providências necessãrias ao exato cumprimento da lei, se
veri%icada ilega~idade;

ARTIGO: 085 PAMGRAFO: 00 INCISO: 10 ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT~ZAÇAo:

x - sustar7 se não atendid0 7 a execução do ato impug
nad0 7 comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado
FederaJ.;

DESTAGUES SOSRE O TEXTO:

DESTAGUE N2: 1.982 ~ND:tV:IDUAL NELSON SE:tXAS
APROVAÇÃO DO INCISO X DO ART. 85 DO PROJ.DE
CONSTo EM SUSSTITU:tÇÁO AO ~NCISO X DO ART. 83 DA
EMENDA SUBSTITUTIVA N. 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

X - sustar 7 se não atendid0 7 a execução do ato impug
nado~ exceto em reJ.ação a contrat0 7 comunicandO a decisão à
câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

ARTIGO: 085 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S:ISTEMAT:IZAÇÃO:

:tNC:tSO: 11 ALíNEA: :I:

X:t - representar ao Poder competente so~re irreguJ.a
ridades ou abusos apurãdOs.

PROJETO DO CENTRÃO:

X:I - representar ao Poder competente sobre irregUla
ridades ou abusos apurados.
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EMENDAS AD%T%VAS:

EMENDA: 2~00161.+-S ~ARECER: ~ELA REJE%ÇÃO
JUTAHY MAGALHÃES ~MDS

Acrescente-se ao artigo 85 do ~rojeto de Constituição da
Comissão de Siste~atização o seguinte inciso VJ renumerando-se
os demais:

"V _ rea1izar inspeções e aUditorias de natureza %inancei
ra J orçamentária J operaciona1 e patrimonia1 que %orem s01ici
tadas por de1ibersção da Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
dera1 e por iniciativa de comissão mista J técnica ou de inqué
rito J e encaminha cá re1atório sobre os %atos apurados ao órgão
interessado."

ART%GO: 085 ~ARAGRAFO: 01

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

%NCISO: 00 ALíNEA: :«

~ 1~ Na hipótese de sustação de contrato J a parte que
se considerar prejudicada poderá interpor recurso J sem e%eito
suspensivo J ao congresso Naciona1.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N~: 1.969 %NDIVIDUAL OSWALDO L%MA FILHO
APROVAÇÃO DO § 1. DO ART. 85 DO PROJETO.

~ROJETO DO CENTRÃO:

~ 1~ No caso de contrato J o ato de sustação será ado
tado diretamente pe10 congresso Naciona1 J que s01icitará J de
imediato J ao Poder Executivo as medidas cabiveis.

ART%GO: 085 ~ARAGRAFO: 02

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:r:NC%SO: 00 ALíNEA: :«

§ 2~ Se o Congresso Naciona1 J no prazo de noventa
dias J por sua maioria abso1uta J não se pronunciar sobre o re
curso previsto no parágra%o anterior J preva1ecerá a decisão do
Tribuna1.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2~ Se o congresso Naciona1 ou o Poder ExecutivoJ no
prazo de 90 dias J não e%etivarem as medidas previstas no
parágra%o anterior o Tribuna1 decidirá a respeito.

ARTIGO: 085 ~ARAGRAFO: 03

TEXTO DA S%STEMATIZAÇÃO:

%NC%SO: 0fZ ALíNEA: :«

§ 3~ As decisões do Tribuna1 de que resu1te imputação
de débito ou mu1ta terão e%icácia de titu10 executivo.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 Q As decisões do Tribuna1 de que resu1te imputação
do débito ou mu1Ta terão e%ic~cia de titu10 executivo.

ART:r:GO: 085 PARAGRAFO: 01.+ %NCISO: 00 ALíNEA: :te

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 4 2 O Tribuna1 encaminhará ao Congresso Naciona1 J

trimestra1 e anua1rnente, re1atório de suas atividades.
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PROJETO ~O CENTRÃO:

pAG%NA: B2

~ 4 2 O Tribuna1 encaminhará ao congresso Naciona1~
~rimes~ra1 e anua1men~e~ re1a~6rio de suas a~ividades.

EMEN~AS A~%T%VAS:

EMEN~A: 2P00972-7 PARECER: PELA REJE%CAo
ALB~R%CO COR~E%RO PFL

Emenda adi~iva

Acrescen~e-se § 52 ao ar~. B5~ com a seguin~e redação:
"Art. 85 •••••••••••.•.•••.••••••••.•.••.••••••••••.••••••
§ 52 O Tribuna1 de Con~as da União reunir-se-á mensa1men~e

em sessão conjun~a com as Comissões respec~ivas do Senado Fe
dera1 e da Câmara dos ~epu~ados ~ con%orme dispuser o Regimen
~o Comum."
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ART%GO: 086 PARAGRAI"O: 00 _. :E:NC%SO: 00

TEXTO DA SXSTEMATX2AÇAo:

ALíNEA:

Art. 86. A comissâo mista permanente a que se re%ere
o § 1~ do artigo 195~ diante de ind~cios de despesas nâo auto
rizadas~ ainda que sob a %orma de investimentos não programa
dos ou de subsidios não aprovados~ poderá~ pela maioria abso
luta de seus membros~ SOlicitar à autoridade governamental
responsável que~ no prazo de cinco dias~ preste os esclareci
mentos necessários.

DESTAGUES SOBRE O TEXTO:

DESTAGUE N~: 348 %NDXVXDUAL RACHXD SALDANHA DER2X
SUPRESSÃO DAS EXPRESSÕES 'PELA MAXORXA ABSOLUTA
DE SEUS MEMBROS'~ DO ART. 84 (CAPUT) E '2/3 DOS
MEMBROS DA' DO SEU § 1.~ DA EMENDA 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 84. A comissão mista permanente a que se re%ere
o ~ 1 2 do artigo 195~ diante de ind~cios de despesas não auto
rizadas~ ainda que sob a %orma de investimentos não programa
dos ou de subsidios não aprovados~ poderá? pela maioria abso
luta de seus membros~ solicita~à autoridade governamental
responsável que~ no prazo de cinco dias~ preste os esclareci
mentos necessários.

ARTXGO: 086 PARAGRAI"O: 01

TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÁO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

~ 1 2 Não prestados os esclarecimentos~ ou considera
dos insu%icientes por dois terços dos membros da comissão~

esta SOlicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a
matéria~ no prazo de trinta dias.

PROJETO DO cENTRÃO:

; 1 2 Não prestados os esclarecimentos~ ou considera
dos insu%icientes por dois terços dos membros da comissão~

esta SOlicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a
matéria~ no prazo de trinta dias.

ARTXGO: 086 PARAGRAI"O: 02

TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: :«

§ 2 2 Entendendo o Tribunal irregUlar a despesa? a co
missão? se jUlgar que o gasto possa causar dano irreparável ou
grave lesão à economia pÚblica~ proporá ao Congresso Nacional
a sustação da despesa.

PROJETO DO cENTRÃO:

§ 2 2 Entendendo o Tribunal irregUlar a despesa? a co
missão~ se jUlgar que o gasto possa causar dano irreparável ou
grave lesão à economia pública? proporá ao congresso Nacional
a sustação da despesa.
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TíTULO: 04 CAi>íTULo: ~1 SEçAo: 09 SUSSEçAo: 00

ART%GO: 087 PAAAGRAF'O: 00

TEXTO ~A SXSTEMATXZAÇAo:

%NC%SO: :;'0 ALíNEA: *

Art. 87. O Tr~buna~ de Contas da Un~ão~ ~ntegrado por
onze Min~s~ros ~ tem sede no ~~s~ri~o F'edera1~ quadro próprio
de pessoa1 e jurisdição em todo o ~erri~ór~o naciona1~ exer
cendo~ no que couber~ as atribuições previstas no ar~igo 116.

i>ROJETO ~O CENTRA0:

Art. ~5. O Tribuna~ de contas da União~ integrado por
nove Ministros~ ~em sede no ~is~rito F'edera~~ quadro próprio
de pessoa1 e jurisdição em todo o ~erri~ór~o nac~ona1~ exer
cendo~ no que couber~ as a~ribuições previs~as no ar~i90 114.

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA; 2P00147-5 PARECER: PELA REJE%çAo
LEOi>OL~O i>ERES PMDE

Dê-se ao art. 87 e seus parágraxos 1 2 e 2 2 a segu~n~e
redação:

Art. 87. O Tr~buna~ de Contas da União~ in~egrado por 15
Minis~ros~ tem sede no' Distri~o F'edera1~ quadro próprio de
pessoa1 e jus~i%icação em ~odo o ~erri~ório naciona1? exercen
do? no que couber~ as a~ribuicoes previs~as no ar~igo 166.

~ 1~ Os Miristros do Tribuna1 de Con~as da União serão es
Co1hidOS dentre brasi1eiros maiores de trinta e cinco anos~ de
idoneidade mora1~ repu~ação i1idadae no~órios ou de adminis
tração pÚb1~ca? obedecidas as seguintes condições:

a) Seis indicados pe10 Presiden~e da Repúb1ica~ com apro
vaç~o do senado F'edera1;

b) Três den~re os auditores indicados pe10 Tribuna1 em
1ista ~rip1ice~ a1ternadamente~ segundo os critérios de anti
guidade e merec~men~o? com a aprovação do Senado F'edera~;

c) Seis esc01hidoS pe10 congresso Naciona1~ nos ~ermos

previs~os em 1ei comp1emen~ar~ com manda~ode seis anos? não
revováve1~ sendO:

1 - quatro pe1a Câmara dos Depu~ados;

2 - dois pe10 Senado xedera1.
~ 2 2 - Os Minis~ros~ ressa1vado? quan~o à vi~a1icidade~ o

disposto no parágra%o anterior~ terão as mesmas garantias~
prerroga~ivas e impedimentos dOS Mins~ros do supremo Tribuna1
de Js~iça e soroen~e poderão aposen~ar-se com as van~agens do
cargo quando o ~enham exercido e%e~ivamen~e por mais de qua~ro

anos.

EMEN~A: 2P01095-4
ARNALDO
Emenda
XX)

PARECER: PELA REJE%ÇÁO
PRXETO PMDS
modi%~cat~va do ar~. 87 (Ti~u10 %V~ Capitu10 %~ secção

Art. 87: O Tribuna1 de Con~as da União~ Zn~e9rado por onze
M~nis~ros~ tem sede no ~istr~to Federa1~ quadro própr~o de
pessoa1 e juriSdição em todo o território naciona1~ exercendo~

no que couber? as atribuições previstas no artigo 116.
~ 1 2 _ Os Ministros do Tr~buna1 de Con~as da União serão

nomeados pe10 Presidente da Repub1ica? dentre brasi1eiros mai
ores de trinta e cinco anos~ de idoneidade mora1 e notórios
conhecimentos juridicos~ econômicos~ %inanceiros ou de admi
nistração pÚb1ica~ e terão os mesmos direi~os? garantidas~

prerrogativas~ vantagens e impedimentos dos Ministros do supe
ri&r Tribuna1 de Justiça.

% _ A composição do Tribuna1 de Contas da União obedecerá
ao seguinte critério:

a) dois Ministros esco1hidos pelO Tribunal de Contas da
União~ com aprovação do congresso Nacional~ alternadamente~
den~re audi~or~s e Membros do Ministério PÚb1ico junto ao mes
mo Triburia1~ s~gUndo os cri~érios? em ambos os casos? de anti
guidade e merecimento.

b) os demais Ministros~ após aprovada a esc01ha pe10 Con
gresso Nacional? com ind~cação a~teranda deste e do pres~den~e
da RepÚb1:i.ca.

~ 2 2 _ Os Auditores do Tribuna~ de Contas da Un~ãoJ quando
não subst:i.tu~ndo Ministros~ têm as mesmas garantias~ impedi
mentos e venc:i.mentos dos Juizes dos Tribuna:i.s Regionais
Federais.

EMEN~A: 2P01712-6 PARECER: PELA REJE~çAo
VALTER PEREZRA PMDE

TÍTULO ~V _ ~A ORGAN%ZAÇÁO ~OS PODERES E ~O S%STEMA PE GO
VERNO

CAPíTULO % DO PODER LEGXSLATXVO
SEÇÃO %X _-DA F'~SCAL%ZAÇÁO F'%NANCE%RA? ORÇAMENTAR%A~ OPE

RAC%ONAL E PATRIMON%AL
A1tera o "caput" do art. 87 e o ~ 1~? supr~me as ~etras

"a" e "b"~ introduz novo parágra%o? muda a redação do i 2 2 do
texto e renumera os demais parágra%os? x:i.cando o texto com o
seguinte enunciado:

Art. 87 _ O Tribunal de Contas da União~ ~ntegrado por
doze Ministros? tem sede no Distrito Federa1? quadro próprio
de pessoa~ e jurisdição em todo o ~erri~ório naciona1? exer
cendo? no que couber? as a~ribuicões previs~as no ar~igo 116.
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§ 1 2 _ Os ministros do Tribuna~ de Contas da União serão
esco~hidos dentre brasi~eiros maiores de trinta e cinco anos,
de idoneidade mora~, reputação i~ibada e notórios conhecimen
tos nas áreas do direito, da economia, da administração e das
%inanças, com mais de dez anos de carreira ou e%etiva ativida
de pro%issiona~,obedecidasàs seguintes condições:

~ _ um terço indicado pe~o ~residente da RepÚb~ica, com
aprovação do congresso Naciona~;

~~ _ dois terços esco~hidos pe~o Congresso Naciona~, den
tre os nomes re~acionados em ~istas trip~ices pe~os respecti
vos órgãos o%iciais de representação de c~asse, obedecido o
critério da proporciona~idade.

§ 2 2 _ A composição do órgão é renováve~ a cada 4 (quatro)
anos, vedada a recondução de seus membros.

§ 3 2 _ Os ministros terão as mesmas garantias, prerrogati
vas e impedimentos dos titu~ares do Superior Tribuna~ de Jus
tiça, ressa~vados a vita~iciedade e a aposentadoria no cargo.

§ 4 2 _ Os auditores, quando em substituição G ministros,
têm as mesmas garantias e impedimentos dos titu~ares.

§ 52 _ Os auditores, quando no exercicio das demais atri
buições da judicatura, têm as mesmas garantias e impedimentos
dos juizes dos Tribunais Regionais rederais.

EMENDA: 2P01964-1 ~ARECER: ~ELA REJE%ÇÃO
JOÃO ALVES· PrL

Emenda modi%icativa
Dispositivo emendado: art. 87
Dê-se a seguinte redação ao art. 87:
"Art. 87. O Tribuna~ de Contas da união, com sede no Dis

trito redera~ e quadro próprio de pessoa~, tem jurisdição em
todo o Pais.

~ 1 2 Cabe ao Tribuna~ de Contas:
a) e~eger seu ~residente e demais titu~ares de sua dire

ção;
b) organizar seus serviços auxi~iares, provendo-~hes os

cargos, na %orma da ~ei;

c) propor ao Legis~ativo a extinção e a criação de cargos
e a %ixação dos respectivos vencimentos;

d) e~aborar seu Regimento %nterno e ne~e de%inir sua com
petência e as normas para o exercício de suas atribuições; e

e) conceder ~icença e %érias aos seus membros e servidores
que ~he %orem diretamente subordinados.

§ 2 2 O Tribuna~ de Contas encaminhará ao Congresso Nacio
na~, em cada ano, re~atório de suas atividades re%erentes ao
exercício anterior.

§ 3 2 O Presidente da Repúb~ica, após aprovação pe~o Con
gresso Naciona~, nomeará os Ministros do Tribuna~ de Contas da
União, esco~hidos entre brasi~eiros maiores de trinta e cinco
anos, de reputação i~ibada e notórios conhecimentos juridicos,
econômicos, %inanceiros ou de administração pÚb~ica, sendo
dois de~es Auditores do Tribuna~ que preencham os mesmos re
quisitos e tenham mais de cinco anos no exercício no cargo.

§ 4 2 Os Ministros terão as mesmas garantias, prerrogati
vas, remuneração e impedimentos dos Ministros do Tribuna~ re
dera~ de Recursos."

ART%GO: 087 ~ARÁGRArO: 01

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

~NC~SO: 00 ALíNEA: *

§ 1 2 Os ministros do Tribuna~ de Contas da União se
rão esco~hidos dentre brasi~eiros maiores de trinta e cinco
anos, de idoneidade mora~, reputação i~ibada e notórios conhe
cimentos jurídicos, econômicos, %inanceiros ou de administra
ção pÚb~ica, obedecidas as seguintes condições:

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 Os ministros do Tribuna~ de Contas da União se
rão esco~hidos dentre brasi~eiros maiores de trinta e cinco
anos, de idoneidade mora~, reputação i~ibada e notórios conhe
cimentos jurídicos, econômicos, %inanceiros, contábeis ou de
administração púb~ica, obedecidas as seguintes condições:

ARTIGO: 087 ~ARÁGRArO: 01 ~NC~SO: 01 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMAT~2AÇÃO:

~ - um terço indicado pe~o ~residente da RepÚb~ica,
com aprovação do Senado redera~;
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PROJETO DO CENTRÃO:

I - um terço indicado pelO Presidente da República~
com aprovação do Senado Federal;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01291-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
MESSXAS G6xs PFL

Os i~ens X e XX do § 1 2 do art. 87 do Projeto da comissão
de Sistematização passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 87 _ ..
§ 1 Si! _ .
X _ Quatro indicados pelo Presidente da República~ com a

aprovação do Senado Federal.
IX _ Dois dentre os Auditores indicados pelo Tribunal em

1ista tríplicea~ alternadamente~ segundo os critérios de anti
guidade e de merecimento;

cinco~ com mandato de seis anos? não renovável.

ARTXGO: 087 PAMGRAFO: 01 :Z:NC:Z:SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S:Z:STEMATI2AÇÁO:

sendo:

PROJETO DO CENTRÃO:

sendo:

X:z: - dois terços escolhidos pelo Congresso Nacional~

:Z:I - dois terços eSCOlhidoS pe10 Congresso Nacional~

ART:Z:GO: 087 PAMGRAFO: 01

TEXTO DA SXSTEMATI2AÇÃO:

:Z:NC:Z:SO: 02 ALíNEA: a

a) dois dentre os auditores indicados pe10 Tribuna1
em lista tr1Plice? al~ernadamente? segundo os critérios de an
tiguidade e merecimento;

PROJETO DO CENTRÃO:

a) dois dentre os auditores indicados pelo Tribunal
em lista tríplice? alternadamente~ segundo os critérios de
antigUidade e merecimento;

ART:Z:GO: 087 PARAGRAFO: 01 XNCXSO: 02 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

b) os
renováve1.

PROJETO DO CENTRÃO:

demais~ com mandato de seis anos? não

b) os
renovável.

demais? com mandato de seis anos~ não

EMENDAS SU2ST:Z:TUTXVAS:

EMENDA: 2P00154-8 PARECER: PELA REJE:Z:ÇÁO
DARCY P022A PDS
EMENDA AD:I:TXVA

Acrescentar na a11nea "b"? do inciso XX? do parágra~o 10.?
do Art. 87? as palavras " ••• sendo dois auditores independen
tes"? passando a re~erida alínea a ter a seguinte redação:

b) os demais? com mandato de seis anos? não renovável?
SENDO DOIS AUDXTORES INDEPENDENTES.
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ARTIGO: 087 PARAGRAFO: 02

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

§ 2~ Os m~n~strosJ ressa1vado J quanto à v~ta1~c~eda
de J o d~sposto na a1~nea "b" do ~nc~so II do parãgra~o ante
r~orJ terão as Dlesmas garantias J prerrogativas e impedimentos
dos m~n~stros do super~or Tr~buna1 de ~ustiça e somente pode
rão aposent~r-se com as vantagens do cargo quando o tenham e
xerc~do e~etjvamente por ma~s de c~nco anos.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

§ 2~ Os ministros J ressa1vado quanto à v~ta1ic~edadeJ
o disposto na a1~nea "b" do inciso :I:I: do parãgra~o anterior J
terão as mE'smas garantias J prerrogat~vas e impedimentos dos
ministros do superior Tribuna1 de ~ustiça e somente poderão
aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tenham exerci
do e~etivamerlte por mais de cinco anos.

EMENDAS SUSST:I:TUTIVAS:

EMENDA: 2P00898-4 PAR~CER: PELA RE~E:I:ÇÃO
ANTONIO MAR:I:2 PMDS

Emenda aditiva.
Dispos~t~vo emendado: § 2 2 do art. 87 do projeto de

Constituição:
:Inc1ua-s8 entre as expressões "prerrogativas" e "e

~mpedimentos" constantes do § 2 2 do art. 87 do projeto de
constituição a pa1avra "vencimentos".

ARTIGO: 087 PARÁGRAFO: 03 :INCIS(>: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 39. Os aUditores J quando em subst~tuição a minis
tros J têm as mesmas garantias e impedimentos dos titu1ares.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 Os aud~toresJ quando em subst~tu~ção a min~s
tros J têm as mesmas garantias e impedimentos dos titu1ares.

ARTIGO: 087 PARAGRAFO: 04

TEXTO DA SISTEMAT:IZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

§ 4 2 Os auditores J quando no exerc~c~o das demais a
tribuições da judicatura J têm as mesmas garantias e impedimen
tos dos ju~zes doS Tribunais Regionais Federais.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

§ 4~ Os auditores J quando no exerc~cio das demais a
tribuições dn judicatura J têm as mesmas garantias e impedimen
tos dos ju~zes dos Tribunais Regionais Federais.
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ARTIGO: 0SS PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2AÇAo:

%NCISO: 00 ALíNEA: :t

Art. SS. Os Poderes Legis~ativo~ Executivo e
JUdiciário manterão~ de %orma integrada~ sistema de contro~e
interno com a ~ina~idade de:

PROJETO DO CENTRA0:

Art. Sé. Os Poderes Legis~ativo~ Executivo e
JUdiciário manterão~ de ~orma integrada~ sistema de contro~e
interno com a ~ina~idade de:

PARAGRAFO: 00 ALíNEA: :t

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃO:

I - 'ava~iar o cumprimento das metas previstas no p~a

no p~urianua~~ a execução dos programas de governo e dos orça
mentos da União;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - ava~iar o cumprimento das metas previstas no p~a

no p~urianua~~ a execução dos programas de governo e dos orça
mentos da União;

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

ARTIGO: 0S8 PARAGRAFO: 00 ALíNEA: :t ...
quanto à
ceira e
%edera~~

dades de

PROJETO DO CENTRA0:

quanto à
ceira e
~edera~~
dades de

II - comprovar a ~ega~idade e ava~iar os resu~tados~

e~icácia e e~iciência~ da gestão orçamentária~ ~inan
patrimonia~ nos 6rgãos e entidades da administração

bem como da ap~icação de recursos púb~icos por enti
direito privado;

II - comprovar a ~ega~idade e ava~iar os resultados~

e~icácia e e~iciência~ da gestão orçamentária~ %inan
patrimonial nos 6rgãos e entidades da administração

bem como da aplicação de recursos públicos por enti
direito privado;

ARTIGO: 088 PARAGRAFO: 00 INCISO: 03 ALíNEA: :t

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃO:

:rII - exercer o controle das operações de crédito~
avais e garantias~ bem como dos direitos e haveres da União;

PROJETO DO CENTRA0:

III - exercer o contro~e das operações de crédito~
avais e garantias~ bem como dos direitos e haveres da União;

ARTIGO: 088 PARAGRAFO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

IV - apoiar o controle externo no exerc1cio de sua
missão institucional.
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PROJETO DO CENTRÃO:

xv - apoiar o contro1e externo no exercicio de sua
missão instituciona1.

~NC~SO: "" A~fNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

§ 1 Q Os responsãveis pe10 contro1e interno? ao toma
rem conhecimento de qua1quer irregu1aridade ou abuso? de1e da
rão ciência ao Tribuna1 de Contas da União? sob pena de res
ponsabi1idade s01idãria.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 Os responsãveis pelo controle interno? ao toma
rem conhecimento de qua1quer irregU1aridade ou abuso? de1e da
rão ciência ao Tribuna1 de Contas da União? sOb pena de res
ponsabi1idade solidária.

~NC~SO: "" A~fNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

§ 2 2 Qua1quer cidadão? partido po1itico? associação
ou sindicato é parte legitima para denunciar irregUlaridades
ou abusos perante o Tribuna1 de Contas da União? exigir-1he
cornp1eta apuração e a devida aplicação das sanções 1egais aos
responsáveis? ~icando a autoridade que receber denúncia ou re
querimento de providências so1idariamente responsáve1 em caso
de omissão.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 2.195

PROJETO DO CENTRÃO:

~ND~VIDUA~ VZRGf~IO GU~MARÃES
APROVAÇÃO DO ~ 2 DO ART. 88 EM SUBSTITUIÇÃO AO § 2
DO ART. 85 DA EMENDA SUBSTITUTIVA N. 2P"204"-2.

IND~V~DUA~ ADHEMAR DE BARROS FZ~HO

APROVAÇÃO DO § 2. DO ARTXGO 88.

§ 2 2 QUa1quer cidadão? partido po1itico? associação
ou sindicato é parte 1egitirna para? na ~orma da 1ei? denunciar
irregUlaridades ou abusos perante o Tribunal de Contas da
União.
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ART%GO: 089 PAAAGRAFO: 00 %NC::SO: 00 ALíNEA: 'I:

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

Art. 89. As normas esta~e~ec~das nesta seção ap~~cam

se J no que cou~erJ à organ~zação e %~sca~~zação dos Tr~~una~s

de Contas dos Estados e do D~str~to Federa~ e dos Tr~~una~s e
Conse~hos de Contas dos Mun~c~p~os.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 87. As normas esta~e~ec~das nesta seção ap~~cam

se J no que cou~erJ à organização e %~sca~~zação dos Tr~~una~s

de Contas dos Estados e do Distr~to Federa~ e dos Tr~~una~s e
Conse~hos ~e Contas dos Mun~c~pios.

EMENDAS NAo DESTACADAS CO~ PAREC~R CONTAARXO:

EMENDA: 2P00213-7 PARECER: PELA REJEXÇÁO
FERES NADE~ PDT
EMENDA SU~~T%TUT%VA ao Parágra%o único do Art. 89:
Parágra%o único:
As const~tuições Estadua~s d~sporão so~re a compos~ção dos
Tr~~unais de Contas respectivos J que serão ~ntegradoS por até
09 (nove) Conse~heiros.

ART%GO: 089 PAAAGRAFO: UN :r:NCXSO: 00 ALíNEA: 'I:

TEXTO DA SXSTEMAT%2AÇÃO:

Parágra%o ún~co. As Const~tu~ções estaduais disporão
so~re a compos~ção dos Tri~unais de Contas respectivos J que
serão integradOs por sete Conse~heiros.

DESTAGUES soaRE o TEXTO:

DESTAGUE N2:

DESTAGUE N2:

éé7

975

%ND%VXDUAL WALDECK ORN~LAS
APROVAÇÃO DO PARAGRAFO UN:r:CO DO ART. 89 DO
PROJETO DE CONST%TUXÇÁO. (TXTULO %V - CAPXTULO X)

%NDXVXDUAL ANTONXO CARLOS KONDER REXS
EMENDA N. 2P02040-2. (~ UNXCO DO ART. 87)
PARA APROVAÇÃO.

PROJETO DO CENTRA0:

Farágra%o único. As Constituições estaduais d~sporão

so~re os Tri~unais de Contas respectivos J que serão integrados
por nove Conse1heiros.

EMENDAS AD%T%VAS:

EMENDA: 2P00121-1 PARECER: PELA REJEXCÁO
E2XO FERREXRA PFL

Acresecente-se ao artigo 89 J um parágra%o com a seguinte
redação:

~ _ Ao Ministério Pú~1ico junto aos Tri~unais de Contas J

ap~icam-se as disposições contidas no inciso v:r: do art. 113 J

no art. 114 e J nos parágra%os dos artigos 15é e 157 desta
Constituição.
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TíTULO: "4 CAPíTULO: "1 SECA0: 99 SUSSECAo: ""

ART%GO: "0" PAMGRAFO: ""

TE~TO DA S%STEMAT%ZACAo:

%NC%SO: "" ALíNEA:

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00290-1 PARECER: PELA APROVACAo
POMPEU DE SOUZA PMDS

SUbstitua-se? em todo o texto do projeto onde %igure? a
expressão "Senado FederaJ.' por Senado da RepúbJ.ica'? OU apenas
"Senado'.

SUbstituam-se? iguaJ.mente? em todo o texto do Projeto onde
%igurem? as expressões "Câmara dos Deputados'? "AssembJ.~ia
LegisJ.ativa' e "Câmara LegisJ.ativa'? respectivamente? p.:>r
"Câmara FederaJ.'? "Câmara EstaduaJ.' e "Câmara FistritaJ.'.

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER CONTMR%O:

EMENDA: 2P01759-2 PARECER: PELA REJE%CAo
RONAN T%TO PMDS
%ncJ.ua-se? onde couber:
"Art. _ A Constituição poderã ser revista de cinco 1egis1atu
ras peJ.o voto da maioria absoJ.uta de seus Memebros."
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 0~ SUSSEÇÃO: 00

ARTIGO: 090 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

Estado, o
Armadas,

e o 2ivre

Presidente da Repúb2~ca é de c~nco

Art. 90. O Pres~dente da Repúb~~ca é o Che%e de Esta
do e o comandante supremo das Forças Armadas~ cabendo-~he ga
rantir a unidade~ a independénc~a~ a de%esa naciona~ e o ~ivre

exercício das ~nstituições democráticas.

EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00969-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
EGíDIO FERREIRA LIMA PMDS

Aos capitu~os II e III do titu20 IV do Projeto de Consti
tuição~ seja dada a redação seguinte:
CAP!TULO II
DO PODER EXECUTIVO
SECÃO I
DA PRESIDfNCIA
SUSSEÇÃO I
ELEICAO E INVESTIDURA

Art. 90 O presidente da Repúb2ica é o che%e de
árbitro do Governo e o comandante supremo das Forças
cumprindo-~he assegurar a unidade~ a independência
exercício das instituições nacionais.

Art. 9~ A e~eição para Presidente da Repúb~ica %ar-se-á
por su%rágio universa2~ direto e secreto~ "noventa dias antes
do término do mandato presidencia2~ proc2amando-se e2eito o
candidato que obtiver a maioria abs02uta dos votos~ não compu
tados os em branco e os nu20s.
~ ~2 Se nenhum dos candidatos obtiver a maioria abs02uta~
proceder-se-á a nova e2eição~ dentro de trinta dias após a
proc~amação do resu2tado da primeira~ concorrendo ao segundO
escrutinio somente os dois candidatos mais votados~

considerando-se e2eito o que reunir o maior número de votos.
, 2 2 Ocorrendo desistência ou impedimento de um dos dois

candidatos mais votados~ concorrerão os que remanescerem com
maior número de su%rágio.

Art. 92 O Presidente da Repúb2ica tomará posse perante o
congresso Naciona2 que~ se não estiver reunido~ será convocado
para ta2 %im~ prestando o seguinte compromisso: "Prometo man
ter~ de%ender e cumprir a Constituicão~ observar as leis~ pro
mover o bem gera2 do povo brasi~eiro~ ze~ar pela união~ inte
gridade e independéncia do Srasi~".

~ ~2 Se o Presidente da Repúb2ica~ sa2vo motivo de %orça
maior~ decorridos dez dias~ não tiver tomado posse~ o cargo
será dec~arado vago pe20 presidente do congresso Nacional.·

~ 2 2 t vedado ao Presidente da República~ desde a sua pos
se~ %iliação ou vinCUlação a partidO político~ ainda que
honori%ica.

Art. 93 O Mandato do
anos.

~ ~2 Em caso de impedimento do Presidente da República~ ou
de~ vacância~ serão chamados ao exercício do cargo~ sucessiva
mente~ o Presidente da Câmara dos Deputados~ o Presidente do
Senado Federal e o Presidente do Supremo Tribuna~ Federal.

~ 2 2 A renúncia do Presidente da República torna-se-á e%e
tiva com o conhecimento da respectiva mensagem pelo Congresso
Nacional.

~ 3 2 Ocorrendo a vacância do cargo de Presidente da Repú
b~~ca~ %ar-se-á eleição~ no prazo de noventa dias~ contados da
data da declaração~ iniciando o e2eito um novo mandato.
SUSSECÃO II
DAS ATRISUICÕES

Art. 94 Compete ao Presidente da Repúb2ica:
I - Nomear e demitir~ nos casos previstos na Constituição~

o Pr~meiro-Ministro e~ por s02icitação deste~ os Ministros de
Estado;

II - nomear~ após aprovação pe20 Senado Federa2~ os Minis
tros do Supremo Tribunal Federa~ e dos Tribunais SUperiores~

os Che%es de Missões Diplomáticas de caráter permanente~ os
Governadores dos Territórios e o Procurador-Geral da União;

III - nomear os Juizes dos Tribunais Regionais Federais~ e
dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho~ e~ observado
o disposto no art. ~57~ S ~Q~ o Procurador-Geral da Repúb2ica;

IV - nomear~ Observado o disposto no art. S7~ Ministros do
Tribunal de contas;

V - nomear~ por indicação do Pr~me~ro-M~n~stro e após a
provação pelo Senado Federa2~ os membros do Conse2ho Monetário
Naciona~ e o Presidente e D~retores do Sanco Central do Sra
sil;

VI - convocar~ extraord~nar~amente~ o Congresso Nac~ona~;

VII - dissolver~ nos casos e na %orma previstos na Const~-

tu~ção~ a Cámara dos Deputados e convocar eleições;
VIII - sancionar~ promulgar e %azer pUbl~car as leis;
IX - vetar projeto de lei parc~al ou totalmente;
X - convocar e presidir o Conse2ho de Estado e ind~car

dois de seus membros;
XI - convocar e pres~dir o Conselho de Oe%esa Nacional;
XII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar

os seus representantes diplomáticos;
XIII - celebrar tratados, convenções e atos internacio

nais~ com o re%erendo do Congresso Naciona2;
XIV - dec2arar guerra~ no caSO_de agressão estrangeira,
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autoriza~o pe~o Congresso Naciona~? ou com o~seu rexerendo? no
caso de recesso? e? nas mesmas condições? decretar? tota~ ou
parcia~m~nte? a mobi~ização naciona~;

XV - ce~ebrar a paz? com autorização ou rexerendo do Con
gresso Naciona~;

XV~ - permitir? com autorização do congresso Naciona~? que
xorças Estrangeiras transitem pe~o território naciona~? ou
ne~e per!naneçam temporariamente;

XVX~ - exercer o comando supremo das Forças Armadas e? por
indicação do primeiro-l1inistro? nomear os seus comandantes e
prever os postos de oxiciais-generais;

XVXIX - autorizar brasi1eiro a aceitar pensão? emprego? ou
comissão de governo estrangeiro;

XXX - decretar o estado d~ dexesa? por S01icitação do
Primeiro-Ministro? ouvidos o Conse1ho de Estado e o Conse1ho
de Dexesa Naciona1? e sUbmetê-10 ao congresso Naciona1;

XX - so~icitar? por proposta do Primeiro-Ministro? ao Con
gresso Naciona1? OuvidoS o Conse1ho de Estado e o Conse1ho de
Dexesa N~ciona1? autorização para decretar o estado de sitio;

XX~ - decretar? por proposta do Primeiro-Minis~ro? ouvidos
o Conse1ho de Estado e o Conse1ho de Dexesa Naciona1? a inter
venção ;[edera1;

XXI7 - conxerir condecorações e distinções honor1xicas;
XXXXI - conceder indu1to ou graça;
XXIV - exercer outras atribuições previstas na Constitui

Cão? ou em 1ei.S 1 Q O Presidente da Repúb1ica poderá? excepciona1mente?
ouvido o Conse1ho de Estado? demitir o Governo? comunicando?
de imeaiato? as razões de sua decisão? em mensagem à Camara
dos Deputados? ne1a xazendo a indicação de candidato ao cargo
de Prin'€iro-l1inistro? procedendo? para a xorma~ão do Governo?
nos terrros do disposto no art. 109 e seus S S 1- ao 7 2

~ 2 2 O Presidente da Repúb1ica pode de1egar atribuições ao
Primeiro-Ministro.
SUBSEÇÃO III
DA RESPONSABILIDADE 00 PRESIDENTE DA REPÚB~ICA

Art. 95 São crimes de responsabi1idade os atos do Presi
dente da Repúb1ica? tipixicados em 1ei comp~ementar? que aten
tem contra a Constituição e as 1eis.

S 1~ Autorizado o processo? pe10 voto de dois terços dos
membros da Camara dos DeputadOS? o Presidente da Repúb1ica
será S\,lbmetido a ju1gamento perante o supremo Tribuna1 Fede
ra1? nos crimes comuns? ou perante o Senado Federa1? nos de
responsabi1idade? xicando suspenso de suas xunções:

I - nos crimes comuns? se recebida a denúncia ou queixa
crime PE10 supremo Tribuna1 Federa1;

~I - nos crimes de responsabi1idade? após a instauração do
processo pe10 Senado Federa1.

S 2~ cessará a suspensão de xunções? sem prejuizo do curso
do processo? se o jU1gamento não estiver conc1uido no prazo de
cento e oitenta dias.

S 3º O Presidente da Repúb1ica? nos crimes comuns? não
estará sujeito a prisão enquanto não sobrevier sentença conde
natória~ com trânsito em ju1gado.

§ 4~ A condenação? por crime de responsabi1idade? acarreta
a perda do cargo.
SEÇÃO I:I:
DOS ÓRGÃOS CONSULTIVOS
SUBSEÇÃO X
00 CONSELHO DE ESTADO

Art. 96 O Conse1ho de Estado é o órgão superior de consu1-
ta do Presidente da Repúb1ica.

S 1 2 Compõe o Conse1ho de Estado:
I - O Presidente da Câmara dos Deputados;
~I - o presidente do Senado Federa1;
I~~ - o Primeiro-Ministro;
IV.· os ~:1deres da maioria e da minoria? na câmara dos De

putados;
V - os 1ideres da maioria e da minoria? no Senado Federa1;
VX - seis cidadãos brasi1eiros natos? com mais de trinta e

cinco aros de idade? sendo dois nomeados pe10 Presidente da
Repúb1ica? dois e1eitos pe10 Senado Federa1 e dois e1eitas
pe1a Câ~ara dos Deputados? todos com mandato de três anos? ve-
dada a recondução. -

Art. 97 Compete ao Conse~ho de Estado pronunciar-se sobre:
I - Disso~ução da Câmara dos Deputados;
XX - nomeação e demissão do Primeiro-Ministro nos casos

previstos na Constituição;
XXX - intervenção xedera1? estado de dexesa e estado de

sitio;
IV - todas as questões re1evantes para a estabi1idade das

institu1ções democrá~icas.
parágraxo único. O Presidente da Repúb~ica poderá convocar

Ministro de Estado para participar da· reunião do Conse1ho?
quando constar da pauta questão re1acionada com o respectivo
Ministério.
SUBSEcÃO XX
DO CONSELHO DE DEFESA NACXONA~

Art. 98 O Conse~ho de Dexesa Naciona1 é o órgão de consu1
ta do Presidente da Repúb~ica nos assuntos re~acionados com a
soberania naciona1 e a dexesa do estado democrático.

S 1s; Compõem o Conse~ho de Dexesa Naciona1:
I - O Presidente da Camara dos Deputados;
II - o Presidente do Senado Federa1;
XXI - o PrimeirO-Ministro;
IV - o Ministro da Justiça;
V - os Ministros Mi1itares;
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as a1ivi
oriEnta

eventua1-

ao congresso Naciona1 ou a qua1qUer

e regu1amentos para a zie1 execução

as questões de competência de mais

os projetos de 1ei em tramitação no con-

processo 1egis1ativo; nos casos previstos

e extinguir os cargos púb1icos zederais; na

outras atribuições previstas na Constituição

permitido ao Primeiro-Ministro e aos integran-

V% - O Ministro das Re1ações Exteriores.
§ 2~ compete ao Conse1ho de De%esa Naciona1:
% - Opinar; nos casos de dec1aração de guerra e de cs1e

bração .da paz;
%% - propor os critérios e condições de uti1ização de

áreas indispensáveis à segurança do Território Naciona1 e opi
nar sobre seu e%etivo uso; especia1mente na %aixa de %rontei
ras e nas re1acionadas com a preservação e a exp10ração dos
recursos naturais de qua1quer tipo;

%%% - estudar; propor e acompanhar proposta do Primeiro
Ministro; o desenv01vimento de iniciativas necessárias a ga
rantir a independência naciona1 e a de%esa do estado
democrático;

%V - opinar sobre a decretação do estado de de%esa; do es
tado de sitio e da intervenção %edera1.

~ 3 2 A 1ei regu1ará a organização e o %uncionamento do
Conse1ho de De%esa Naciona1.
SEÇÃO %%%
DO GOVERNO
SUBSEÇÃO %
COMPOSIÇÃO E ATR%BU%ÇÕES

Art. 99 O Governo é constituido pe10 Conse1ho de Minis
tros; que se compõem do Primeiro-Ministro e dos Ministros.

§ 1 2 Os membros do Conse1ho de Ministros são responsáveis
c01etivamente pe10s atos do Conse1ho e individua1mente pe10s
atos dos respectivos Ministros.

§ 2 Q A 1ei disporá sobre a criação; estrutura e atribui
ções dos Ministérios; bem como sobre o Secretariado permgnen
te; organizado em carreira; com recrutamento mediante concurso
púb1ico de títu10s e provas.

Art. 100 O Governo goza da con%iança do Presidente dê Re
púb1ica e da câmara dos Deputados.

Art. 101 O Governo é o órgão superior da administração ze-
dera1 e conduz a P01ítica gera1 do País.

§ 1 Q Compete ao Governo:
% - Exercer, a direção superior da Administração Federa1;
%% - dispor sobre a organização e o %uncionamento da admi-

nistração púb1ica %edera1;
%%% - e1aborar p1anos e programas nacionais e regionais de

desenv01vimento; submetendo-os ao Congresso Naciona1;
%V - enviar ao Congresso naciona1 o p1ano p1urianua1; o

projeto de 1ei de diretrizes orçamentárias e as proPostas dos
orçamentos;

v - expedir decretos
da 1ei;

V% - iniciar o
na Constituição;

V%% - acompanhar
gresso Haciona1;

V%%% - prover
zorma da 1ei;

%X - enviar mensagem
de suas casas;

X - conceder; autorizar; permitir ou renovar serviços de
radiodi%usão e de te1evisão; na zorma da constituição;

X% - apresentar mensagem ao Congresso Naciona1 por ocasião
da abertura da sessão 1egis1ativa;

xxx - de1iberar sobre as questões encaminhadas pe10 Presi
dente da Repúb1ica; ou suscitadas pe10 primeiro-Ministro;

XZ%Z - s01icitar ao Presidente da Repúb1ica a decretação
da interveção %edera1; do estado de dezesa e do estado de si
tio;

xZV - de1iberar sobre
de um Ministério;

xv - exercer
e na 1ei.

§ 2 Q O Conse1ho de Ministros; convocado e presidido pe10
primeiro-Ministro; de1ibera por maioria abs01uta; detendo; o
Presidente do Conse1ho; o voto de desempate.

Art. 102 O Primeiro-Ministro promove e coordena
dades do Conse1ho de Ministros e mantém a unidade de
Cão po1itica e administrativa do Governo; podendo;
mente; acumu1ar qua1quer Ministério.

~ 1 2 O Cargo de Primeiro-Ministro é privativo de membro do
Congresso Naciona1; brasi1eiro nato e maior de trinta e cinco
anos.

§ 2~ O Primeiro-Ministro não poderá se ausentar do Pais
sem prévia autorização da câmara dos Deputados.

~ 3 Q o Primeiro-Ministro será substituído em seus impedi
mentos pe10 Ministro que indicar.

Art. 103 Os Ministros são nomeados e exonerados por ato do
Presidente da Repúb1ica; por s01icitação do Primeiro-Ministro.

Parágrazo único. Os Ministros de Estado serão esc01hidos
dentre brasi1eiros; maiores de vinte e cinco anos e no exercí
cio dos direitos p01iticos.

Art. 104 O Governo cessa com o inicio da 1egis1atura; a
moção de censura ou a não aprovação de voto de conziança e
pe1a demissão; morte; renúncia ou impedimento do Primeiro
Ministro.

parágrazo único. O Governo cessante continua em zunção até
a posse do novo governo; 1imitando-se à prática dos atos es
tritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios
púb1icos.

Art. 105 O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado
prestarão compromisso e tomarão posse perante o Presidente da
Repúb1ica.

Art. 106 É
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EMENDA:

EMENDA:

tes do Conselho de Ministros a reeleição para mandato parla
mentar~ mesmo que estejam no exerc1cio do cargo.
sueSEçAO %~

DA FORMAÇÃO
Art. 107 Na inauguração de cada legislatura e nos demais

casos previstos na Constituição? o Presidente da República?
após ouvir o partido ou coligação majoritárias de partidos na
câmara dos Deputados? %ará a nomeação de candidato a Primeiro
Ministro.

§ 1 2 Em dez dias? contados da nomeação? o Primeiro
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.

§ 2 2 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.

§ 3 2 Em prazo náo superior a cinco dias? contados do %im
da duscussão? poderá a câmara dos Deputados? por iniciativa de
um quinto e pelO voto da maioria absoluta? rejeitar o programa
de governo.

§ 4 2 Após a segunda rejeição da indicação do Presidente da
República? a câmara dos Deputados? no prazo de dez dias? %ará?
sem debate prévio? uma votação para a escOlha do Primeiro
Ministro? da qual resultará eleito o que reunir a maioria ab
soluta de votos.

§ 52 Reunido o eleito os votos da maioria absoluta dos
membros da câmara dos Deputados? o Presidente da República o
nomeará em quarenta e oito horas.

§ 6 2 Em deZ dias? contados da nomeação? o Primeiro
Ministro e todos os integrantes do Conselho de Ministros com
parecerão à câmara dos Deputados para dar noticia de seu pro
grama de governo.

§ 7 2 Não conseguindo o eleito a maioria absoluta? o Presi
dente da República poderá? ouvido o Conselho de Estado? dis
solver a Câmara dos Deputados? convocando eleições.

§ 8 2 OptandO pela não diSSOlução? o Presidente da Repúbli
ca indicará novo candidato a primeiro-Ministro? observando-se
o disposto no caput deste artigo ~ ~ 1 2 a 7 2

§ 9 2 Decretada a diSSOlUção da Cãmara dos Deputados? os
mandatos dos Deputados Federais subsistirão até o dia anterior
à posse dos novos eleitos.

§ 102 A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvida? no
primeiro e no Último semestre da legiSlatura? ou durante a vi
géncia do estado de de%esa ou do estado de sitio.
SUBSEÇÃO %%%
DAS RELACÕES COM O CONGRESSO

Art. 108 O Governo? pelO Primeiro-Ministro? poderá pedir
voto de con%iança à Câmara dos Deputados.

§ 1 2 O voto de con%iança será aprovado pela maioria dos
membros da Câmara dos Deputados.

§ 2 2 Negada a con%iança? o Governo apresentará a sua
demissão.

§ 3 2 Não importa obrigação de renúncia o voto contrário da
Câmara dos Deputados à proposta dO governo? salVO se apresen
tada como questão de con%iança.

Art. 109 Decorridos seis meses da posse do Primeiro
Ministro? a Câmara dos Deputados poderá? por iniciativa de um
quinto e pelo voto da maioria abSOluta? aprovar moção de cen
sura ao Governo.

§ 1 2 Rejeitada a moção de censura? seus signatários não
poderão subscrever outra? antes de decorridos seis meses.

§ 2 2 t vedada a iniciativa de mais de três moções que de
terminem a destituição do Governo? na mesma sessão
legislativa.

Art. 110 O Governo? em exposição motivada? poderá propor
ao Presidente da República que? ouvido o Conselho de EstadO?
diSSOlva a câmara dos Deputados e convoque eleições.

Art. 111 Os membros do Governo têm acesso às reuniões do
Congresso Nacional? de ambas as Casas que o compõem e de suas
Comissões? e a elas comparecerão sempre que convocados? na
%orma que dispuser os respectivos Regimentos.

Parágra%o único. O líder da minoria e seus Vice-líderes?
autorizados a responder pelos assuntos crrespondentes aos Mi
nistériOS? gozarão? no que couber? na %orma regimental? de
tratamento compatível com o concedido ao Primeiro-Ministro e
aos demais integrantes do Conselho de Ministros.

2P01219-1 PARECER: PELA REJEXÇÁO
LUX2 XNÁCXO LULA DA SXLVA PT

Dê-se nova redação a art. 90 do projeto de Constituição da
Comissãod e Sistematização; suprimindo-se o artigo 107:

"Art. 90. O Presidente da República é o Che%e do Poder E
xecutivo e o comandante supremo das Forças Armadas? cabendo
lhe? com o auxílio dos Ministros de Estado? garantir a unida
de? a independência e a de%esa do país? assegurar o livre e
xercício das instituições democráticas? estabelecer as dire
trizes da Política administrativa %ederal e desempenhar a sua
direção superior? bem como exercer outras atribuições de%ini
das nesta Constituição."

2P01299-0 PARECER: PELA REJEXÇÃO
CARLOS SANTTANNA PMDB

Dê-se ao art. 90 da Seção X7 do Capitulo XX? dO Titulo XV
do Projeto de constituição da Comissão de Sistematização a se
guinte redaçao:

Art. 90. O Sistemn de Governo é Presidencialista. .
O Presidente da RepÚblica é o Che~e de Estado? o Che%e do
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Goverr.o e o Comandante Supremo das Forças Armadas, compet~ndo

1he, entre outras~ a atr~buição de compor o governo, nomeando
e exonerando, 1ivremente, os Min~stros de Estado.

EMENDA: 2P01660-0 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
KANOE~ MOREIRA PMDS

Dar ao art. 90 a seguinte redação:
Art. 90 _ O Poder Executivo é exercido pe~o Pres~dente da

Repúb~ica, com o auxi~io do Primeiro Ministro, dos Ministros
de Es~ado e do Conse~ho de Ministros.

EMENDA: 2P01830-1 PARECER: PELA APROVAÇAo
HUMSERTO LUCENA PMCS
EMENCA SUSSTITUTIVA
Dispositivo Emendado: Titulo IV, Capitu10 %%, seções %, %X,
IJ:J: e J:V
Dê-se às Seções X, X%, XIX, capitulo J:X do Títu~o J:V a seguin
te reeação e acrescenta-se Seção ao mesmo capítu10.
CAPíTULO XX
DO PO~ER EXECUTJ:VO
SEÇÃO J:
CO PRE.SIDENTE E CO VXCE-PRESJ:DENTE CA REPÚSLJ:CA

Art. 90 - o Poder Executivo é exercido pe~o Presidente da
Repúb~ica, aux~l~ado pelos Ministros de Estado.

Axt. 91 - O Presidente e o Vice-Presidente da República
serão eleito simultaneamente dentre os bras~le~ros natos maio
res de tr~nta e c~nco anos e no exercício de seus direitos po
~ít~cos, por e~eição d~reta, em su%rág~o universa~ e secreto
em toco o País, centro e v~nte d~as antes do término dO manda
to pr~sidencial.

Al't. 92 - será cons~derado e~e~to Presidente o cand~dato
que, reg~strado por partido po~ít~co, obtiver a maioria abso
1uta c'e votos, não computados os em brancos e os nuao s ,

§ 2 Se nenhum candidato a~cançar maioria abso~uta na pr~
meira votação, %ar-se-á nova eleição trinta dias após a pro
c~amação do resu~tado, concorrendo os dois candidatos mais
votados.

§ 2 2 Se antes de realizada a segunda votação qua1quer dos
candidatos que a e~a tiver o direito de concorrer %a~ecer, de
sist~r de sua candidatura ou ainda, so%rer qua1quer imped~men

to que o ~nabi~ite, ~onvocar-se-á, dentre os remanecentes, o
candidato com maior votação.

§ 3 2 Se na h~pótese do parágra%o anterior houver dentre os
remanescentes mais votados mais de uma candidato com a mesma
votaçáo qua~i%icar-se-á o mais idoso.

~ 4~ A e~eição do Presidente imp~icará a do cand~dato a
Vice-presidente com e~e registrado.

Art. 93 - O Presidente e o Vice-Presidente da República
tomar&o posse em Sessão do Congresso Naciona~ e, se este não
estiver reunido, perante o Supremo Tribuna~ Federa~, prestando
compromisso de manter, de%ender, cumprir a constituição, ob
servar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro sus
tentar a união, a integridade e a independência do Srasil.

Parágra~o Único. se decorridos os dez dias da data ~ixada
para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, sa~vo motivo
de %orça maior, não tiver assumido o cargo, este será dec~ara

do vavo pelo supremo Federal.
Art. 94 - SUbstituirá o Presidente, no caso de impedimen

to, e suceder-lheá, no de vaga, o Vice-Presidente.
Parágra~o Único - O Vice-Presidente da Repúb~ica, a~ém de

outras atribuições que lhe %orem con%eridas por lei comp1emen
tar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para
missões especiais.

Art. 94A - Em caso de ~mpedimento do Presidente e do Vice
presidente, ou vacância dOS respectivos cargos, serão sucessi
vamente chamados ao exercício da presidência, o Presidente da
câmara dos DeputadOS, o do Senado Federal e o do Supremo Tri
buna~ Federal.

Art. 94S - Vagando os cargos de Presidente e Vice
Presit'ente da Repúb~ica, ~ar-se-á e~eição noventa dias depois
de ab('rta a última vaga. Ocorrendo a vacância nos ú1timos dois
anos cro periodo presidencial, a eleição para ambos os cargos
será %eita tr~nta dias depois da ú~tima vaga pe~o congresso
Naciona~, na %orma da lei. Em qua~quer dos casos, os e~eitos

deveráo comp1etar o períOdo dos seus antecessores. '
Art. 94C - O mandato do Presidente da República é de cinco

anos, vedada a releição para o períOdO subsequente, e tterá
inicio em primeiro de janeiro do ano seguinte ao de sua
e~eiçáo.

Art. 94D - O Presidente e o Vice-Presidente da república
não poderão ausentar-se do País sem licença do congresso Na
ciona~ sob pena C~ cargo, salvo se por período não superior a
cinco dias.

§ único - Ficam o Presidente e o Vice-Presidente da Repú
blica Obrigados a enviar ao congresso Nacional relatório cir
cunstanciado dos resu~tados de sua viagem.
SEÇÃO II
DAS ATRXSUXÇÕES CO PRESXDENTE DA REPÚSLXCA

Art. 95 - compete privativamente ao Presidente da
República:

X - Nomear e exonerar os Ministros de Estado;
J:J: - Exercer, com o auxi~io dos Ministros de Estado, a di

reção superior da administração ~edera~;

J:J:I - J:niciar o processo ~egislativo, na %orma e nos casos
previstos nesta Constituição;

XV - Sancionar, promulgar e %azer pUblicar as leis, expe
dir decretos e regu~amentos para a sua %iel execução;
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dire~tos po1iticos? indiv~duais e

ou tot",1mente ou !:o1ic~

Nac~ona1;

o %unc~onamento da admi-

nos casos prev~sto~ nesta
da un~ão;

o Conse1ho da RePúbJ.:·,ca e o

nestaprevistasatr~bu~ções

v - Vetar projetos de 1e~ parc~a1

tar a sua recons~deração ao congresso
V% - Dispor sobre a organização e

n~stração %edera1? na %oma da 1e~;

V%% - Manter re1ações com Estados estrange~ros e acreditar
seus repreentantes d~p10máticos;

V%%% - Ce1ebrar? convenções e atos ~nternacionais? sujei
tos a re%erendo do Congresso Haciona1;

%~ - Decretar o estado de de%esa e o estado de siYio nos
termos desta Constituição;

~ - Decretar e executar a ~ntervenção %edera1;
~% - Autorizar bras~1eiros a ace~tar pensão? empI'ego ou

com~ssão de Governo estrangeiro;
~:t% - Remeter mensagem e p1ano de governo ao Congre~;so Ha

ciona1'por ocasião da abertura da Sessão Legis1ativa? expondo
a situação do Pais e s01~c~tando as prov~dênc~as que jU1gar
necessárias;

~%%:t - Conceder indu1 to e comutar penas com audiênc;ia? se
necessário? dos 6rgãos instituidos em 1ei;

~%V - Exercer o comando supremo das %orças Armpdas? promo
ver os o%ic~ais-generais das três armas? e nomear os seus co
mandantes;

~V - Nomear? após aprovação pe10 congresso Naciona1? os
M~nistros do supremo Tr~buna1 Federa1? do Tribuna1 de Contas
da união? dos Tribunais Superiores? os Governadores de Terri
t6r~os? o Procurador-Gera1 da Repúb1ica? o Pres~dente e os Di
retor~s do Banco Centra1 e outros servidores quando detarm~na
do em 1ei;

~V% - Nomear os magistrados
Constituição e o Procurador-Gera1

~V%% - Convocar e presidir
Conse1ho de De%esa Nac~ona1;

~v:t:t% - Dec1arar guerra? no caso de agressãch estrangeira?
autor~zado pe10 Congresso Naciona1 ou re%erendado por e1e
quandO o corrida no ~nterva10 das sessões 1egis1at~vas? e? nas
mesmas condições? decretar? tota1 ou parcia1mente? a mobi1iza
cão naciona1;

~:t~ - Ce1ebrar a paz? autorizado ou após re%erendo do Con
gresso Naciona1;

~~ - Determinar a rea1~zação de re%erendo popu1ar? nos
termos desta Constituição.

~~% - con%erir condecorações e distinções honori%icas;
~~%% - Perm~tir? com autorização do congresso Naciona1?

que %orças estrangeiros ou vincu1adas a organismos ~nternacio

nais transitem pe10 terr~t6r~0 naciona1? ou ? por outro motivo
de guerraJ ne~e permanecam temporariamente? sempre sob o co
mando de autoridade brasi1e~ra;

~~%%% - Enviar ao Congresso Naciona1 o P1ano P1urianua1 de
investimentos? o projeto da 1ei de diretrizes orçamentárias e
as propostas de orcamentos? previstos nesta Constituição;

~~%V - Prestar anua1mente? ao Congresso Naciona1? dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão 1egis1at~va? as
contas re1ativas ao exercicio anterior;

~~V - Prover e extinguir os cargos púb1~cos %edera~siJ na
%orma da 1ei;

~~V% - Adotar medidas prov~s6r~as com %orça de 1ei? nos
termos desta Const~tu~ção.

~~v%% - Exercer outras
Constituicão.

~ 1 2 - o Presidente da Repúb1cia poderá de1egar as atri
buições mencionadas nos ~ncisos V%? ~~v? primeira parte? ~%%%?

~:t? ~~% e ~%V? aos Ministros de Estado ou aos Procuradores
Gerais da Repúb1ica e da União? que Observarão os 1imites tra
çados nas respect~vas de1egacões.

Art. 95A - Uma vez em cada sessão 1eg~s1ativa ap6s o pri
meiro ano de governo? o Presidente da Repúb1ica poderá SUbme
ter ao Congresso Naciona1 med~das 1eg~s1ativas que considere
programáticas e de re1evante interesse nac~ona1.

Parágra%o único. O Congresso Naciona~? em sessão conjunta?
apreciará as medidas programáticas no prazo de 30 dias? de1i
berando pe1a maioria de seus membros.
SEÇÃO %%%
DA RESPONSAB%L%DADE DO PRES%DENTE DA REPÚBL:tCA

Art. 96 - São crimes de responsabi1idade os atos do Presi
dente da Repúb1ica que atentarem contra a const~tuição ~edera1
e? especia1mente:

% - a existência da un~ão;
%% - o 1ivre exercicio do Poder Leg~s1ativo? do Poder

Jud~c~ário? do M~n~stér~o Púb1ico e dos Poderes constitucio
nais dos Estados;

%%% - o exercic~o dos
sociais;

:tv - a seguranca interna do Pais;
V - a probidade na administracão;
V% - a 1ei orçamentár~a; e
V%% - o cumprimento das 1eis e das dec~sões jUd~c~ais.
Parágra%o único. Esses crimes serão de%inidos em J.ei espe-

cia1? que estabe~ecerá as normas de processo e jUJ.gamen~o.

Art. 97 - Depois que a Câmara dos DeputadOS dec1arar a ad
missibi1~dade da acusação? contra o Presidente da RepúbJ.ica?
peJ.o voto de dois terços de seus membros? será eJ.e submetido a
juJ.gamento perante o Supremo TribunaJ. FederaJ.? nas in%racões
penais comuns, ou perante o Senado Federa1? nos crimes de
responsabi1idade.

~ 1 Q O Presidente %icará suspenso de suas %unções:
A) nas in%racões penais comuns, se recebida a denúncia 01t

queixa-crime peJ.o Supremo Tribuna1 Federa1;
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i 2~ Se? decorrido o prazo de cento e oitenta dias? o ju~
gamento não estiver conc1uido? cessará o a%astamento do Presi
dente? sem prejuizo do regu~ar prosseguimento do processo;

i 3~ Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas in
%rações comuns? o pres~dente da Repúb1ica não estará sujeito a
prisão.

Art. 97 O Presidente da Repúb1ica? na vigência de seu man
dato? não pode ser responsabi~izado por atos estranhos ao e
xercicio de suas %unções.
SECÃO XV
DOS MXNXSTROS DE ESTADO

Art. 98-A Os Ministros de Estado serão esco1hidos dentre
brasi1eiros natos maiores de vinte e um anos e no exercicio
dos direitos po~iticos.

Art. 98B - A 1ei disporá sobre a criação? estruturação e
atribuições dos Ministérios.

Art. 98C - Os Ministros de Estado são Obrigados a atender
a convocação da Câmara dos Deputados e do Senado Federa~.

i 1 2 Na sessão ordinária imediatamente posterior à presen
ça de Ministro de Estado convocado? a Câmara Federa1 ou o Se
nado da Repúb1ica? por iniciativa de qua1quer das 1ideranças
que representem no minimo um terço da respectiva Casa ~egis1a

tiva e pe10 voto de dois terços de seus membros? poderá votar
Res01ução exprimindO discordância ao depoimento e às respostas
do Ministro às interpe1ações dos par1amentares.

i 2 2 Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado
Federa1? à câmara dos DeputadOS e a qua1quer de suas Comis
sões? por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa
respectiva para expor assunto de re1evância de seu Ministério.

Art. 98D - Por iniciativa de? no mínimo? um terço dos seus
membros? a câmara Federa~ poderá apreciar moção de censura a
Ministro de Estado.

i 1~ A aprovação da moção de censura? dar-se-á pe~a maio
ria de dois terços dos membros da Camara Federa~.

i 2 2 A moção de censura imp1ir.a a exoneração do Ministro a
que se re%erir.

i 3~ Os signatários de moção de censura que não %or apro
vada não poderão apresentar outra na mesma sessão 1egis1ativa?
com re~ação ao mesmo Ministro.

_ Suprima-se o Capí~u1o .~x e respectivas Seções do Titu10
XV.
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ART%GO: e91 PARÁGRAFO: ee

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: ee ALíNEA: :I:

Art. 91. A e~eiçâo para Presidente da Repúb~ica ~ar
se-á por su~rágio universa~? direto e secreto? noventa dias
ant~s do término do mandato presidencia~.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N~: 1.ge4 %ND~VXºUAL JOsf MAURíc%o
REJ~:ICAO DOS PR%NC:IP:IOS DE MA%OR:IAS ABSOLUTAS
CONT:IDAS NO ART. 92 DA EMENDA 2pe183e-1 E ART. 91
DA ~MENDA 2pee969-7 E ART. 91 DO PROJETO.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBST:ITUT%VAS:

EMENDA: 2P~1345-7 PARECER:
OSVMo.SO-COSLHO
Dê-~e ao Art. 91 do Projeto d~ Constituição A da Comissão de
Sistematização e seguinte redação:

Art. 91 - O Presidente e o Vice-Presidente da Repúb~ica
serão e~eitos por su~rágio universa~ e voto direto e secreto?
em todo o Pais? neventa dias antes do término do mandato
presidencia~.

§ 1~ - Serão observadas? na e~eição de que trata este ar
tigo? as seguintes normas:

a) o processo e~eitora~ obedecerá ao critério de pondera
ção ~ederativa estabe~ecida com base no número de representan
te$' ~os Estados? do Distrito Federa~ e dos territórios no Con
gresso Naciona~.

~ cada Estado? Dis~o Federa~? e cada Território? exce
to o de Fernando de-NOronha? constituem? para ~ins deste arti
go? distritos e~eitorais;

c) a cada distrito e~eitoral corresponde um número de vo
tos %ederativos equiva~e ao número de representantes da res
pectiva unidade ~ederada no Congresso Nacional;

d) o número de votos ~ederativos do Distrito Federa~ é i
gua~ ao de Estado;

e) em cada distrito e~eitora~ determina-se um quociente
e~eitora~ dividindo-se o número de votos apurados excluindo os
nulos e os em branco? pe~o respectivo número de votos ~edera

tivos? desprezada a ~ração se igualou in%erior a meio? e e~e

vada à unidade imediatamente SUbseqUente se superior;
~) atribuem-se a cada candidato? registrado por partidO

politico? votos ~ederativos? dividindo-se o número de votos?
por e~e obtidos no distrito e~eitora~? pe~o correspondente
quociente e~eitora~? desprezada a %ração;

g) os votos ~ederativos remanescentes não atribuidoS aos
candidatos com a ap~icação da norma contida na a~inea prece
dente? serão distribuidos mediante a observação das seguintes
regras:

1)- divide-se o número de votos dados a cada candidato pe~o
número de votos %ederativos a e~e atribuido? mais um? cabendo
ao candidato que apresentar a maior média um dos votos %edera
tivos a distribuir;

2) repete-se o procedimento para a distribuição de cada um
dos votos %ederativos;

3) em caso de empate procede-se à distribuicão ao candida
to mais idoso •

. § 2 2 - A e~eicão do Presidente imp~icará na do candidato a
Vic.e-Presidente c:om e~e registrado.

EMENDA: 2P~1661-8 PARECER: PELA REJE:ICÃO
ORLANDO PACHECO PFL

Dar ao art. 91 a seguinte redac:ão e renumerar os
parágra%os:

Art. 91 _ A eleição para Presidente e Vice-Presidente da
República? ~ar-se-á por su%rágio universal? direto e secreto?
noventa dias antes do término do mandato presidencial.

§ 1 2 _ O candidato a Vice-Presidente da Repúb~ica? atendi
do o exigida no art. 16? § 3 Q? % e 6 2? será registrado com o
c:andidato a Presidente da Repúb~ica, sendo votado juntamente

com eISi~· .
-::5 2 - _ ••••••••••••••••••••••••

2 -J.t: _ •••••••••••••••••••••••••••• o- .

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR7~:

EM"ENIm f 2PI:Wõ9"b-S PARECER: PELA REJEiÇÃO-
M:IRO TE:I XE:IRA PlofDEl

Dê-se ao art. 91 e parágra~o único do projeto de Consti
tuição a seguinte redac:ão:

"Art. 91. O mandato do Presidente da Repúb~ica é de quatro
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anos.
Parágrazo único. A eleição para Presidente da República

zar-se-á por suzrágio universal~ direto e secreto, cento e
vinte dias antes do término cro mandato presidencial."

ARTXGO: 091 PARÁGRAFO: 01 XNC:J:SO: 00 A~fNEA: :«

TE~TO DA SXSTEMATX2ACÃO:

~ 1 2 Será proclamaCfo eleito o candiCfato que ~btiver a
maioria absoluta Cfos votos~ não computaCfos os em bran~o e os
nUlos.

EMENDAS SUSST:J:TUTXVAS:

EMENDA: 2P00433-4 PARECER: PE~A REJE:J:CÁO
A~VARO VA~~E P~
EmenCfa supressiva
Suprimir~ no ~ 1 2 do art. 91, a expressão "não".

EMENDA: 2P01675-B PARECER: PELA REJE:J:CÁO
Dt~xo SRAZ PMDS

EMENDA SUSST:J:TUTIvA
DISPOS:J:T:J:VO EMENDADO: Art. 91, ~ 1.
Dê-se ao ~ 1 Cfo art. 91 a seguinte redação:
"~ 1 _ Será proclamado eleito o candidato que obtiver. em

mais da metade das Unidades da Federação, amaioria absoluta
dos votos, não computados os em branco e os nulos."

ART:J:GO: 091 PARÁGRAFO: 02

TE~TO DA SXSTEMATX2ACÁO:

:J:NCISO: 00 ALíNEA: :«

~ 2 2 Se nenhum candidato alcançar a maioria prevista
no parágrazo anterior~ renovar-se-á a eleição~ dentro de trin
ta dias da prOClamação do resultaCfo da primeira~ concorrendo
ao segundo escrutinio somente os dois candidatos mais votados
no primeiro~ e considerando-se eleito aquele que ~btiver a
maioria dos votos válidos.

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 091 PARÁGRAFO: 03

TE~TO DA S:J:STEMATX2ACÃO:

XNC:J:SO: 00 A~íNEA: :«

~ 3 2 Ocorrendo desistência de um dos dois candidatos
mais votados~ sua substituição caberá ao terceiro, e assim
sucessivamente.

EMENDAS ADIT:J:vAS:

EMENDA: 2P00276-S PARECER: PELA REJE:J:CÁO
AGRIPXNO DE OLIVEXRA LXMA PF~

Acrescente-se ao Artigo 91; do Projeto de Constituição "A"
do Relator da Comissão Cfe Sistematização, o seguinte
parágra:fo:

t"Arti.go 9'1 .

!12 ••• :- .
2 2 = ..
3 2

4 2-_ ê~~~·~~~~~;;~~·~p~~i~·d;i~·~~~did~i~~;·~~·p;i~~i;~
turno, será considerado eleito, aquele que obtiver a maioria
dos votos válidos."
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ART%GO: 092 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 92. O Pres~dente da Repúb~~ca tomarã posse pe
rante o Congresso Naciona~~ que~ se não estiver reun~do~ será
convocado para ta~ zim~ prestando o seguinte compromisso:
"Prometo manter~ dezender e cumprir a Constituição~ observar
as ~e~s~ promover o bem gera~ do povo brasi~eiro~ ze~ar pe~a

un~ão~ integridade e independência da Repúb~ica."

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: 092 PARAGRAFO: 01

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

:J:NC:J:SO: 00 ALíNEA: :I:

~ 1 2 Se o Presidente~ sa~vo motivo de zorça maior~
decorridos dez dias~ não t~ver tomado posse~ o cargo será de
c1arado vago pe~o Tr~buna1 Super~or E1eitora~.

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: 092 PARAGRAFO: 02 :J:NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

~ 2 2 t vedado ao Presidente da Repúb1ica~ desde sua
posse~ z~~iação ou vincu~acão a partido po1itico~ ainda que
honorizica.

PROJETO DO CENTRÃO:
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TíTULO: 04 CAPÍTULO: 02 SEÇÃO: 01 SUSSEçAo: 00

pAG%NA: 102

ARTXGO: 093 PAMGRAFO: 00 XNCXSO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA S%STEMATXZAÇÃO:

Ar~. 93. O manda~o do Pres~den~e da Repúb1~ca é de
cinco anos.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE N2:

1.565

1.991

%XDXV%DUAL CARLOS SANT'ANNA
A?ROVAÇA~~ CAPUT DO ART. 93, SEÇÃO %, CAPo %%,
TXT. XV ~o PROJ. DE CONSTo DA COM. DE
S.l:STEMATXZAÇÃO.

X~D%VXDUAL SRANDÃO MONTE%RO
V?TAÇÁO EM SEPARADO DO ART. 94C
D~ EMENDA 2P0~830-~.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P00184-0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ROSPXDE NETTO PMDS
capi~u10 X%
Da pres~d§nc~a

seção %
Do Pres~den~e da RePúb1~ca

Subs~~~ua-se:
Ar~. 93 _ O manda~o do Presiden~e da Repúb1ica é de qua~x&

anos.

EMENDA: 2P00528-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
R UV SACELAR PMDS

Dê-se a seguinte redação ao ar~. 93 do proje~o de Cons~~

tuição da Comissão de Sistematização:
"'Ar~. 93 _ O manda~o do Presidente da Repúb1ica é de qua

tro anos."

EMENDA: 2P00765-1 PARECER:
M1i.RXO MA:tA

Substitua-se
"Art. 93 _ O

do :eras~1 é de 4
consecu~ivo."'

PELA REJEXÇÁO
PDT

o art. 93 pe10 seguinté:
mandato do Presidente da Repúb1ica Federativa
anos, permitida a ree1eição por um mandato

EMENDA: 2P00782-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
OSVALDO MACEDO PMDS
Substitua-se a redação do art. 93 do projeto de Constituição
pe1a seguinte:

"Art. 93 _ O mandato do Presidente da RePúb1ica é de qua
tro (4) anos".

EMENDA: 2P0~516-6 PARECER: PELA REJEXÇÁO
FERNANDO HENR:I:QUE CARDOSO PMDS

~) Dê-se a seguinte redação.ao caput do art. 93.
"Ar~. 93 _ O mandato do Presidente da Repúb1ica é de qua

tro anos, permitida uma vez a ree1eição.
2) Em consequência suprima-se do § 5 do art. 16 as expres

sões "o Presidente da Repúb1ica".

EMENDA: 2P01944-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
M1i.RJ:O COVAS PMDS

EMENDA MODJ:FICATXVA
Dê-se ao art. 93, "caput"', do projeto de Constituição, a

seguinte redação:
"'Ar~. 93. O manda~o do Presidente da Repúb1ica é de quatro

anos."'

ART:I:GO: 093 PARÁGRAFO: 01. :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATXZAÇÁO:

§ ~2 Em caso de impedimento do Presidente da Repúb1i
ca, ausência do Pais ou vacância, serão chalnados ao exercicio
do cargo, sucessivamente, o Presidente da Câmara dos Deputa
doS, G Presidente do Senado Federa1 e o Presidente ao Supremo
Tribuna1 Federa1.
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PÁGINA: 1~3

TíTULO: ~4 CAPíTULO: ~2 SEcÃO: ~1 SUSSEcÃO: ~~

EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P~1663-4 PARECER: PELA REJEICÃO
ORLANDO PACHECO PFL

Dar ao ~ 1 2 do art. 93 a seguinte redação:
~ 1 2 _ Em caso de impedimento do Presidente da RepÚb~ica~

ausência do Pais ou vacância~ serão chamados ao exarc1cio do
cargo sucessivamente o Vice-Presidente da RepÚb~ica~ o Presi
dente da Câmara dos Deputados~ o Presidente do Sena~o Federa~
e o Presidente do Supremo Tribuna~ Federa~.

ARTXGO: ~93 PARÁGRAFO: ~2

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

ALíNEA: *

~ 2 2 A renÚncia do Presidente da RepÚb~ica tornar-se
ã e%etiva com o envio da respectiva mensagem ao congresso
Naciona~.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMSLt~A NAC~ONAL CONST~TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DA~-EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TíTULO: 04 CAPiTULO: 02 SEçAo: 01 SUSSEçAo: 00

ART%GO: 094 PARAGRAFO: 0la :rNC%SO: 00 ALíNEA: :I'

TEXTO DA S%STEMAT:rZAÇAo:

Art. 94. Ocorrendo a vacânc~a do cargo de Pres~dente
da Repúb1ica? %ar-se-á e1eição no prazo de quarenta e cinco
dias? contados da data da dec1aração? in~ciando o e1e~to um
novo mandato.

PROJETO DO CENTkAO:
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pAG%NA: 105

TtTU~O: 04

ART%GO: 095

CAPtTU~O: 02

PAMGRAFO: 00

SECA0: 02 SUSSECAo: 00

%NC%SO: 00 A~1NEA: *
TEXTO ~A S%STEMAT%ZAÇAo:

Art. 95. Compete ao Pres~dente da Repúb1~ca? na %orma
e nos 1~m~~es desta const~tu~ção:

PROJETO ~O CENTRA0:

EMEN~AS SUSST%TUT%VAS:

EMEN~A: 2P01302-3 PARECER: PELA REJE%CAo
CARLOS SANT'ANNA PM~S

~ê-se ao art. 95 da Seção %%? do Cap~tu10 %%? do T~tu10 %V
do Projeto de Const~tu~ção da Comissão de Sistematização a se
9u~nte redação:

Art. 95. Compete privat~vamente ao Pres~dente da
RePúb1ica:

% _ desempenhar as che%ias de Estado e de Governo;
%% _ exercer a direção superior da Adm~nistração Federa1;
%%% _ nomear? ap6s aprovação pe10 Senado Federa1? os Mi-

nistros do Supremo Tribuna1 Federa1? dos Tribunais Superiores
e do Tribuna1 de Contas da União? os Che%es de missão
d~P10mãtica de carãter permanente? os Governadores de Terr~t6
rios e do ~istrito Federa1 e? quando determinado em 1ei? ou
tros servidores;

IV _ ~niciar o processo 1egis1ativo? na %orma e nos casos
previstos nesta Constituição;

V _ sancionar? promu1gar e %azer pUb1icar as 1eis e expe
dir decre~os e regu1amen~os para a sua %ie1 execução;

VI _ vetar projetos de 1ei? tota1 ou parcia1mente? na %or
ma prev~sta nesta constituição e a moção de censura contra Mi
nistros de Estado;

VI% _ dispor sobre a organização? estruturação? atribui
ções e %uncionamento dos órgãos e entidades da Administração
Federa1;

VIII _ garantir o ·%uncionamento regu1ar dos Poderes e das
instituições do Estado;

IX _ assegurar a intangibi1idade da ordem constituciona1;
X _ manter re1ações com Estados estrangeiros;
XI _ ce1ebrar tratados? convenções e atos internacionais?

ad re%erendum do çongresso Naciona1;
XII _ dec1arar guerra? depois de autorização pe10 congres

so Naciona1? ou? sem prévia autorização deste~ no caso de a
gressão estrangeira ocorrida no in~erva1o das sessões 1egis1~

tivas;
X%%% _ %azer a paz? ad re%erendum do Congresso Nacional ou

depois de por este autorizado;
XXV _ autorizar? nos casos previstos em 1ei comp1ementar?

que %orças estrangeiras ou vincu1adas a organismos internacio
nais transitem pelo território naciona1 ou nele permaneçam
temporariamente;

Xv _ decretar a mObi1izaçáo naciona1? tota1 ou parcia1men-
te;

XV% _ determinar? em situações de cr~se? medidas constitu
cionais de de%esa do Estado;

XV%I _ decretar e executar a intervenção %edera1;
XVI%I _ remeter ao Congresso Naciona1 mensagem sobre a si

tuaç~ do pa~s? por ocasiáo da abertura da sessão 1egis1ativa;
~%X _ exercer o comando supremo das Forças Armadas;
XX _ praticar atos que visem à conservação da naciona1ida

de brasi1eira;
XXI _ autorizar brasi1eiros a aceitar pensão? emprego ou

comissão de governo estrangeiro;
XXXI _ prestar anua1mente ao congresso Naciona1? dentro de

sessenta dias após abertura da sessão 1eg~s1ativa? as contas
re1ativas ao ano anterior;

XXIIX _ conceder indu1~0 e comutar penas com audiência dos
6rgãos instituidos em 1ei e nos casos por esta não vedados.

XXXV _ nomear os o%~ciais-genera~s das Forças Armadas? o
Procurador-Gera1 da Repúb1ica e o Consu1tor-Gera1 da Repúb1i
ca;

XXV _ editar decreto-1e~? ad re%erendum do Congresso Na
c~ona1? nos termos desta Constituição;

XXV% _ autorizar que se executem? em carãter prov~s6r~0?
antes de ap=cvados pe10 congresso Naciona1? os atos? ~ratados

ou convenções in~ernacionais? se a ~s~o o aconse1harem os ~n-

teresses do Pais; -
XXV%% _ prover e ext~ngu~r os cargos púb1~cos %edera~s;

XXV%%% _ nomear e exonerar os Mfnistros de Estado.
parágra%o único. São de1egáve1s as atr~buições prev~stas

nos itens %I? V%I? XX? XXXX% e XXVXI.

EMEN~A: 2P01659-6 PARECER: PELA REJE%CÃO
MANOEL MOREIRA PM~B

~ar ao art. 95 a segu~nte redação:
Art. 95 _ compete ao Presidente da República:
% _ exercer a direção superior da Administração Federa1?

com a cooperação do Primeiro Ministro e do Conse1ho de l1inis
~ros;

%% nomear e exonerar o Primeiro Ministro na %orma da
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constituição;
ZIZ _ nomear e exonerar os Ministros de Estado~ ouvido o

Primeiro Ministro;
IV _ nomear~ após aprovação pe~o Senado Federa~~ os Minis

tros do Supremo Tribuna~ Federa~~ dos Tribunais Superiores e
do Tribuna~ de Contas da União? os Che%~s de missão
dip~omática de caráter permanente~ os Governador~s de Territó
rios e o administrador do Distrito Federa~ e~ q~ando determi
nado em ~ei? outros servidores;

V _ iniciar o processo ~egis~ativo? na %orrua e nos casos
previstos nesta Constituição;

VZ _ sancionar? promu~gar e %azer pub1icar a~ 1eis e expe
dir decretos e regu~amentos para a sua %ie~ execução;

V~Z _ vetar projetos de 1ei? tota~ ou parcia~mente? na
%orma prevista nesta constituição;

VIII _ dispor sobre a organização? estrutur~ção? atribui
ções e %uncionamento dos órgãos e entidades da Administração
Federa1;

IX _ garantir o %uncionamento regu~ar dos ~oderes e das
instituições do Estado;

X _ assegurar a intangibi1idade da ordem con~tituciona1;

XI _ manter re~ações com Estados estrangeiros;
XII _ ce1ebrar tratados? convenções e atos internacionais~

"ad re%erendum" do congresso Naciona1;
XZIZ _ dec1arar guerra? depois de autorizado pe~o Congres

so Naciona1? ou? sem prévia autorização deste? nQ caso de a
gressão estrangeira ocorrida no interva10 das se~sões 1egis1a
tivas;

XIV _ %azer a paz? "ad re%erendum" do Cong~esso Naciona1
ou depois de por este autorizado;

XV _ autorizar? nos casos previstos em 1ei comp1ementar?
que %orças estrangeiras ou vincu1adas a organismos internacio
nais transitem pe10 território naciona1 ou permaneçam tempora
riamente;

XVI decretar a mObi1ização naciona1~ tota1 ou parcia1-
mente;

XVZZ _ determinar~ em situações de crise? medidas consti
tucionais de de%eSa do Estado;

XVIZI _ decretar e executar a intervenção %edera1;
XIX _ remeter ao Congresso Naciona1 mensag~m sobre a si

tuação do Pais? por ocasião da abertura da sessão 1egis1ativa;
XX _ exercer o comando supremo das Forças Arnadas;
XXX _ praticar atos que visem à conservação da naciona1i

dade brasi~eira;

XXXI _ autorizar brasi1eiros a aceitar pensão~ emprego ou
comissão de governo estrangeiro;

XXZXZ _ prestar anua~mente ao congresso Naciona~? dentro
de sessenta dias após a abertura da sessão ~egis1ativa? as
contas re~ativas ao ano anterior;

XXZV _ conceder indu1to e comutar penas? com audiência dos
órgãos instituidos em 1ei e nos casos por esta não vedados;

XXV _ nomear os o%iciais-generais das Forças Armadas? o
Pr~curadOr-Gera1 da Repúb1ica e o Consu1tor Gera~ da Repúb~i
ca;

XXVZ _ editar medidas provisórias "ad re%erendum" do con
gresso Naciona~? nos termos desta Constituição;

XXVII _ autorizar que se executem? em caráter provisório?
antes de aprovadOS pe10 Congresso Naciona1? os atos~ tratados
ou convencões internacionais? se a isto o aconse1harem os in
teresses do Pais;

XXVIZZ _ prover e extinguir os cargos pÚb~icos %ederais;
XXIX _ presidir as reuniões do Conse~ho de Ministros?

quando a e~as comparecer;
XXX _ nomear os che%es do Gabinete Civi~ e Mi~itar;

XXXX _ nomear o che%e do servico Naciona~ de In%ormacão.
§ 1 2 _ O Presidente da Repúb~ica poderá de1egar quaisquer

atribuições ao Primeiro Ministro? sa1vo as inerentes ao exer
cicio da Che%ia do Estado.

~ 2 2 _ Os atos do Presidente da Repúb1ica devem ser re%e
rendados pe10 Primeiro M~nistro e pe10 Ministro eompetente.

~ 3 2 _ EnqUanto não sobrevier sentença cOl~enatória nas
in%rações penais comuns? o Presidente da Repúb1i(::a não estará
sujeito a prisão.

PAAAGRAFO: 00 ALíNEA: :I

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

I - nomear e exonerar o primeiro-Ministro e~ por pro
posta deste~ os Ministros de Estado;

EMENDAS SUSSTZTUTIVAS:

EMENDA: 2P00653-1 PARECER: PELA REJEIcAo
VICTOR FONTANA PFL

Emenda aditiva
Dé-se ao item Z? do art. 95? o seguinte:
Art. 95 _ ",. ., •.••.•
:r: _ ~.

CUjo número não poderá u1trapassar de dez (10).
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passando, pois, à seguinte redação comp1eta:
"nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por proposta

deste, os Ministros de Estado, cujo número não poderá u1tra
passar de dez (13)".

ART%GO: 395 PARÁGRAFO: 33 :Z:NC:Z:SO: 32 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%% - nomear, após aprovação pe10 Senado Federa1, os
ministros do Supremo Tribuna1 Federa1 e dos Tribunais Superio
res, os chezes de missão dip10mática de caráter permanente, os
governadores de Territórios, o Procurador-Gera1 da Repúb1ica,
o presidente e os diretores do Banco Centra1;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: 395 PARÁGRAFO: 33

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

:Z:NC%SO: 33 ALíNEA: *

:z:%:z: - nomear, observado o disposto no artigo 87, os
ministros do Tribuna1 de Contas da União;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: 395 PARÁGRAFO: 33

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

:Z:NC%SO: 34 ALíNEA: *

%V - nomear os juizes dos Tribunais Federais e o
Procurador-Gera1 da União;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:r:GO: 395 PARÁGRAFO: 33 %NC:r:SO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

na1;

PROJETO DO CENTRÃO:

v - convocar extraordinariamente o congresso Nacio-

,ART%GO: 095 PARÁGRAFO: 00 :Z:NC%SO: 06 ALíNEA: *
TEXTO DA S:r:STEMAT%2AÇÁO:

V% - diss01ver, ouvido o Conse1ho da RepÚb1ica, nos
casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e
convocar e1eições extraordinárias;

PROJETO DO CENTRÃO:
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RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%2ACAO

TíTULO: ~4 CAPíTULO: ~2 SEcA0: ~2 SUSSEcAo: ~~

pAGZNA: 1.~S

ART%GO: ~95 PAMGRAF'O: ~~ ZNCZSO: ~7 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%7~cAo:

V%% - iniciar o processo 1egis1ativo con%orme previs
to nesta constituicão;

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: ~95 PAMGRAFO: ~~

TEXTO DA SZSTEMAT%:~ACAo:

ZNC%SO: ~S ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0'

V%%Z - sancionar~ promu1gar e %azer pub1icar as 1eis;

ART%GO: ~95 %NC%SO: ~9 ALíNEA: ~

TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

%X - vetar projeto de lei~ parcial ou totalmente~ ou
solicitar a sua reconsideracão ao Congresso Nacional;

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: ~95 %NC%SO: 1'" ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

X - convocar e presidir o conselho da República e in
dicar dois de seus membros;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: "'95 ZNC%So-: 11 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

X% - manter relacões com Estados estrangeiros e acre
ditar seus representantes diPlomáticos;

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: "'95 %NC%SO: 1.2 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMAT%2ACAo:

nal;
X%% - convocar e presidir o Conselho de De%esa Nacio-
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEçAo: 02 SUSSEÇÁO: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: 095 PARAGRAFO: 00 %NC%SO: 13 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

X%%% - ce1ebrar tratados, convenções e atos interna
cionais, com o rezerendo do Congresso Naciona1;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: 095 PARAGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 14 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMAT%2AÇAo:

X%V - dec1arar guerra, no caso de agr~ssão estrangei
ra, autorizado pe10 Congresso Naciona1 ou com 0 seu re%erendo,
quando ocorrida no interva10 das sessões 1egis1ativas~ e, nas
mesmas condições~ decretar, tota1 ou parcia1mente, a mo~i1iza

ção naciona1;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: 095 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATJ:2AÇÁO:

%NC%SO: 15 ALíNEA: *

XV - ce1ebrar a paz~ com autorização ou re%erendo do
Congresso Naciona1;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: 095 PARAGRAFO: 0e %NC%SO: 16 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

XV% - permitir~ com autorização. do Congresso Nacio
na1, que %orças estrangeiras a1iadas transitem pe10 território
naciona1 ou, por motivo de guerra, ne1e perman~çam temporaria
mente, sempre sob o comando de autoridade ~rasi1eira;

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUSSTJ:TUT%VAS:

EMENDA: 2P0036S-1 PARECER: PELA APROVACÃO
OSVALDO SOSRJ:NHO PMDS
Dê.se ao Inciso XVI do art. 95 do Projeto ~e Constituiç~o (A)~
a seguinte redação:
Art. 95. Compete ao Presidente da Repúb1ica J na %orma e nos
1imites desta Constituição:
................................................................................... I/> <
XVZ _ permitir~ em tempo de paz~ que zorças e~trangeiras ami
gas transitem pe10 território naciona1 ou ne1e permaneçam
termporariamente.



ASSEMSLtIA NAC%ONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISsAo DE SISTEMATIZAÇAo

TíTULO: ~4 CAPíTULO: ~2 SEÇÃO: ~2 SUSSEçAo: 0~

ARTIGO: ~95 PARÁGRAFO : 0~ INCISO: 17 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

XVI% - exercer o comando supremo das Forças Armadas?
nomear seus comandantes e prover os postos de o%~c~a~s

generais;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: ~95 PARÁGRAFO ; 0~ %NC%SO: 18 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

XVIII - autorizar brasi~eiro a aceitar pensâo? empre
go ou comissão de governo estrangeiro;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 095 PARÁGRAFO: 0~

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 19 ALíNEA: *

XIX - pro%erir mensagem perante o Congresso Naciona~
por ocas~ão da abertura da sessão ~eg~s~ativa;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 095 INC%SO: 20 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATXZAÇÁO:

XX - enviar mensagem ao congresso Naciona~? ou a
qua~qUer de suas Casas;

PROJETO DO CENTRÃO:

•

ARTIGO: ~95 PARÁGRAFO: ~0

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 21 ALíNEA: *

XXI - decretar o estado de de%esa? por so~icitaçâo do
prime~ro-Ministro? ouvidos o Conse~ho da Repúb~ica e o Conse
~ho de De%esa Naciona~? e sUbmetê-~o ao congresso Naciona~;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: ~95 PARÁGRAFO : 0~ INCISO: 22 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

XXII - so~icitar aQ congresso Nacional? ouvidos o
Conselho da Repúb~ica e o Conse~ho de De%esa Naciona~? autori
zação para decretar o estado de sitio;



ASS~~SL~%A HAC%ONAL CONST%TU%NT~

R~LAC%ONAM~NTO OAS ~M~NOAS CO~ o PROJETO OA COM%SSAO O~ S%ST~MAT%ZAÇAO

P~G:J:NA: 111

TíTULO: "'4 CAPíTUL,O: "'2 SECA0: "'2"

ART%GO: 095 :J:NC%SO: 23 ALíNEA: *
T~XTO OA S:J:ST~~A7%ZAÇAo:

XX%:J:% - decretar~ ouv1dos o Conse1ho da Repúb1ica e o
Conse1ho de Oe%esa Naciona1~ a intervenção %edera1~.nos·termos

desta constit~ção;

PROJ~TO 00 CENT~\O:

ART:r:GO: 095 PARÁGRAFO: "'0 %NC:r:SO: 24 ALíNEA: *
TEXTO OA S:r:ST~MAr%ZAçÃO:

cas;

PROJETO 00 CENTRÃO:

XX:r:V - con%erir condecorações e distinções honor~%i-

ART%GO: 095 PARÁGRAFO: "'0

T~XTO OA S%STEMAT%ZAÇÃO:

:r:NC%SO: 25 ALíNEA: *

PROJ~TO 00 C~NTRÃO:

XXV - conceder indu1to ou graça;

ART%GO: 095 PARÁGRAFO: 1210 :J:NC%SO: 26 ALíN~A: *
T~XTO OA S%ST~MAT%ZACÃO:

XXV:r: - exercer a direção da po1~tica de guerra e a
esco1ha dos comandantes-che%es;

OESTAQU~S SOSR~ O T~XTO:

%NO%V%OUAL ALOO ARANT~S

:r:NC:r:SO XXV% 00 ART. 95 00 SUSST:r:TUT:r:VO N.
2P01830-1.

ART%GO: 12195 PARÁGRAFO: 121'" %NC:r:SO: 27 ALíN~A: *
TEXTO OA S:r:ST~MAT:r:ZAÇÃO:

XXV:r::J: - exercer outras atribuições e~evistas nesta
constituição.



A88EMSL~%A HAC%OHAL COHST%TU%HTE

RELAC%OHAMENTO DAS EMEHDAS COM O PROJETO nA COM%ssAo DE S%STEMAT%ZACAo

PÃG%HA: 112

TíTULO:- 04 CAPíTULO: 02 SECÃO: 02 SUElSECAo: 00

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: 095 PARÁGRAFO: 01 :tHC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT%ZACAo:

§ 1~ ~ %acultado ao Pres~dente da ~epúbl~ca compare
cer ao Congresso Nac~onal para o anúnc~o de med~das adm~n~s

trat~vas importantes ou para mani%estações pol1ticas
relevantes.

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: 095 PARÁGRAFO: 02 .:tHC:I:SO: 00 ALíHEA: *
TEXTO DA S:I:STEMAT:I:ZACÁO:

~ 2 2 O Presidente da Repúbl~ca po~erá delegar atri
buições ao Primeiro-Ministro.

EM~NDAS AD:I:T:I:VAS:

EMENDA: 2P0104B-2 PARECER: PELA REJE:I:CÁO
JESSÉ FRE:I:RE PFL
:I:ncluir~ onde couber~ nas atribuições do Presidente da Repú
blica, art. 95 do Projeto de constituiçâo (A).
Art. O Pres~dente da Repúbl~ca, mediante lista tr1plice à es
colha do congresso Nacional, indicará o Presidente e os mem
bros da diretoria do Banco Central do Elrasil~ que serão nomea
dos para mandatos de cinco anos para o Presidente~ e seis e
sete anos para os membros da diretoria~ conzorme o disposto em
lei complementar que cuidará de sua organização e especi%ica
ção de suas atribuições.
~ Único _ O presidente e diretores do Elanco Central do Elrasil
somente podem ser destitu1dOS por decisão do supremo Tribunal
Federal, mediante representação do Procurador Geral da Repú
blica ou por decisão do Congresso Hacional, mediante proposta
de dois terços dos membros do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados.



ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

PÁGINA: 113

TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 03 SUBSEÇÃO: 00

ARTIGO: 095 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:INCISO: 01 ALíNEA: li:

PROJETO DO CENTRÃO:

:I - a existência da União;

AR.T:IGO: 095 PARÁGRAFO: 00 :INC:ISO: 02 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEMAT:IZACÃO:

:II - o sistema de governo e o livre exercício dos Po
deres da União e dos Estados;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:IGO: 095 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 03 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEI1ATIZA<;ÃO:

III - o exercício dos direitos individuais~ sociais e
pOlíticos;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 095 PARÁGRAFO: 00 :INCISO: 04 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - a segurança do País;

ARTIGO: 095 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 05 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEI1ATIZAÇÃO:

PR.OJETO DO CENTRÃO:

V - a probidade na administração.

ARTIGO: 095 PARÁGRAFO: UN INCISO: 00 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZA<;ÃO:

Parágraxo único. Os crimes de responsabilidade serão
tipificadOS em lei, que estabelecerá as normas de processo e

'julgamento.



ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS ~MENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPí~ULO: 02 SEÇÃO: 03 SUBSEÇÃO: 00

PROJETO DO cENrRÃO:

pAGINA: 114



ASSEMSLf%A HAC%OHAL COHST%TU%HTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMxssAo DE SXSTEMATXZAÇÁO

TíTULO: ~4 CAPíTULO: ~2 SEçAo: ~3 sussEçAo: ~~

pAG%NA: 115

ART%GO: ~97 PARÁGRAFO: ~~

TEXTO DA S%STEMATXZAÇAo:

XNC,%SO& ~~ ALíNEA: *

Art. 97. Autorizado o processo por dois tercos dos
membros da Câmara dos Deputados~ o Presid~nte será submetido a
ju1gamento perante o supremo Tribuna1 Feoera1~ nos crimes co
muns~ ou perante o Senado Federa1~ nos ce responsabi1idade~

%icando suspenso de suas %uncões:

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: ~97 PARÁGRAFO: ~~ XNC%SO: ~1 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

% - nos crimes comuns~ se recebida denúncia ou
queixa-crime'pe1o Supremo Tribuna1 FederaJ;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTXGO: 097 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATXZACAo:

%NC%SO: 02 ALíNEA: *

%% - nos crimes de responsabi1idade? após instauracão
do processo pe10 Senado Federa1.

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:rGO: ~97 PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA SXSTEMAT%ZACÁO:

:rNC:rSO: 00 ALíNEA: *

§ 1 2 Se~ decorrido o prazo de cento e oitenta dias~ o
ju1gamento não estiver conc1uído~ cessará o a%astamento do
Presidente~ sem prejuízo do regu1ar. prosseguimento do
processo.

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: ~97 PARÁGRAFO: 02 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

§ 2 2 O Presidente da Repúb1ica~ nos crimes comuns~
não estará sujeito a prisão~ enquanto a sentença condenatória
não transitar em jU1gado.

PROJETO DO CENTRÃO:



O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

SEÇÃO: 03 SUBSEÇÃO: 01

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM

TíTULO: 0~ CAPíTULO: 02

pAGINA: 116

ALíNEA: li::tNCISO: 00ARTIGO: 096 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAcÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA SISTEMATIZAÇÃO

PROJETO DO CENTRÃO:

EM : 08/03/88

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 04 SUBSEÇÃO: 01

PÁGINA: 118

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 098 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 06 ALíNEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VI - o Mínis~ro da Jus~ica;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 098 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 07 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VII - se~s cidadãos brasilei~os natos~ com mais de
trinta e cinco ano$ de idade~ sendo doi~ nomeados pel~' Presi
dente da República 7 dois eleitos pe10 Senado Feder~l e dois
elei tos pela câmara dos Deputados> todo'; com mandato de trés
anos~ vedada a recondução.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMSLt%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT%ZAÇÁO

pAG%HA: 117

TíTULO: ~4

ARTJ:GO: 098

CAPíTULO: ~2 SEÇÃO: ~4 SUBSEÇÃO: ~1

J:NCJ:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%HTEMAT%ZAÇÃO:

Art. 98. O Conse2ho da Rep~b2ica é órgão superior de
consu2ta do presidente da Rep~b2ica e de2e participam:

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: ~98 ~ARAGRAFO: ~0

TEXTO DA S%~TEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: ~1 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

% - o Presidente da Câmara dos Deputados;

ARTJ:GO: ~98 PARAGRAFO: ~0

TEXTO DA S%STEMATJ:ZAÇÁO:

J:NCJ:SO: 02 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

J:J: - o Presidente do Senado Federa2;

ART%GO: 098 ?ARAGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

%J:J: - o Primeiro-Ministro;

ARTJ:GO: 098 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SJ:~TEMATJ:ZAÇÃO:

J:NCJ:SO: 04 ALíNEA: *

J:V - os ~ideres da maioria e da minoria na Câmara dos
Deputados;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: 098 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATJ:ZAÇÃO:

J:NCJ:SO: 0S ALíNEA: *

dera~;

v - os 2ideres da maioria e da minoria no Senado Fe-



ASS~MSLÉXA NACXONAL CONSTXTUXNT~

R~LACXONAM~NTO DAS ~M~NDAS COM O PROJ~TO DA COMXSSÃO D~ SXSTEMATXZAÇÃO

pAGXNA: 1.1.8

TíTULO: 04 CAPiTULO: 02 SEÇÃO: 04 SUSSEÇÃO: 01.

PROJ~TO DO CENTRÃO:

ARTJ:GO: 098 PAMGRAI-~O: 00 J:NCJ:SO: 06 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

VX - o Ministro da Justiça;

ARTJ:GO: 098 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA SXST~MATJ:ZAÇÃO:

J:NCJ:SO: 07 ALíNEA: *

VJ:J: - seis cidadãos brasilei.~os natos .. com mais de
trinta e cinco anos de idade .. sendo doi~ nomeados pelo Presi
dente da República.. dois eleitos pel~ Senado Federal e dois
elei tos pela câmara dos Deputados, tOdO'i com mandato ,de três
anos .. vedada a recondução.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEKSL~%A HAC%OHAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT%ZACÃO

pAG%NA: 119

TíTULO: 04

ART%GO: 099

CAPíTULO: 02

PAMGRAFO: 00

SEÇÃO: 04 SUSSEÇÃO: 01

%NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

Art. 99. compete ao Conse1ho da Repúb1ica pronunciar
se sobre:

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: ~99 PAMGRAFO: 0~

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

% - diss01ução da Câmara dos Deputados;

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P01650-2 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
SALAT%EL CARVALHO PFL
EMENDA MOD%F%CAT%VA

Dar ao art. 99 a seguinte redação:
Art. 99 Compete ao Conse1ho da Repúb1ica pronunciar-se

sobre.
%_ intervenção %edera1;
%%_ medidas de de%esa do Estado;
%%%_ todas as questões re1evantes para a estabi1idade das

instituições democráticas;
%V_ questões administrativas que enV01vem interessse de

Estados ou Regições.

ART%GO: 099 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

%NC%SO: 02 ALíNEA: :c

X% - nomeação e exoneração do Primeiro-Ministro nos
casos previstos no artigo 102~ S 10;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART%GO: 099 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATXZAÇÁO:

XNC%SO: 03 ALíNEA: :I:

xxx - intervenção %edera1~ estado de de%esa e estado
de sitio;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTXGO: 099 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTE11ATXZAÇÃO:

XNCXSO: 04 ALíNEA: :«

XV - todas as questões re1evantes para a estabi1idade
das instituições democráticas.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMSL~XA HACXONAL CONSTXTUXNTE

RELACZONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMZSSÃO DE SXSTEMATZZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 04 SUSSEÇÃO: 01

pAGZHA:

ARTZGO: 099 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA SZSTEMATZ2AÇÃO:

ZNCZSO: 00 ALíNEA: *

Parágra%o ún~co. O Pres~dente da Repúb~~ca poderá
convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Con
se~ho? qUando constar da pauta questáo re~acionada com o res
pect~vo M~n~stér~o.

PROJETO DO CENTRA0:



ASSEMSLt%A NAC%OHAL CONST%TU%NTE

RELAC%OHAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT~ZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 04 SUSSEÇÃO: 02

pAG%NA: 121

ART%GO: 1.00 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

Art. 1.00. O Conselho de Da%esa Nacional é órgão de
consulta do Presidente da República n~s assuntos relacionados
com a soberania nacional e a de%esa do Estado democrático~ e
dele participam como membros natos:

DESTAQUES SOBRE o TEXTO:

%ND%V%DUAL EDUARDO SONF%M
SUPRESSÃO DO ART%GO 1.00~ SEUS %NC%SOS E
PARÁGRAFOS.

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: 1.00 PARÁGRAF9: 00 %NC%SO: 01. ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

PROJETO DO CENTRA0:

% - o Presidente da Câmara dos Deputados;

ART%GO: 1.00 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

PROJETO DO CENTRA0:

%% - o·presidente do senado Federal;

ART%GO: 1.00 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATX2AÇÃO:

XNC%SO: 03 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

%%% - o primeiro-Ministro;

ARTXGO: 1.00 PARÁcJRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMAT%2AÇÁO:

XNCXSO: 04 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

xv - o Ministro da Justiça;



ASSEKS~~%A NAC%ONA~ CONST%TV%NTE

RE~C%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAcAO

TíTV~O: 04 CAPíTU~O: 02 SEcA0: 04 SUSSEcAo: 02

122

ART%GO: 100 PAAAGRAF'O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

%NC%SO: 0S ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

v - os M~nistros m~1itares;

ART%GO: 100 PAAAGRAF'O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

%NC%SO: 06 A~íNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

V% - O Ministro das Re1ações Exter~ores;

ART%GO: 100 PAAAGRAF'O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

:INC%SO: 07 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

V%% - o M~nistro do P1anejamento.

ART:IGO: 100 PAAAGRAF'O: 91

TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

%NC:ISO: 00 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 compete ao Conse1ho de De%esa Naciona1:

ART%GO: 100 PAAAGRAF'O: 02

TEXTO DA S%STEMAT%ZAcAo:

:INC%SO: 00 ALíNEA: *

§ 2 2 A 1ei regu1ará a organização e o %uncionamento
do Conse1ho de De%esa Nacíona1.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMBLt%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SEÇÃO: 99 SUBSEÇÃO: 00

pAGXNA: 123

ARTXGO: 000 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P001.B4-0 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ROSP%DE NETTO PMDB
Capf.tulo X%
Da Presidência
Seção :r
Do presidente da Rep~blica

Substitua-se:
Art. 93 _ O mandato do presidente da Rep~blica é de quatro

anos.

EMENDA: 2P0052B-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
RUY BACELAR PMDB

Dê-se a seguinte redação ao art. 93 do Projeto de Consti
tuição da comissão de Sistematização:

"Art. 93 _ O mandato do Presidente da ReP~blica é de qua
tro anos."

EMENDA: 2P00782-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
OSVALDO MACEDO PMDB
substitua-se a redação do art. 93 do projeto de constituição
pela seguinte:

"Art. 93 _ O mandato do Presidente da Rep~blica é de qua
tro (4) anos".

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRAR%O:

EMENDA: 2P00093-2 PARECER: PE~A REJE:rÇÁO
MAURíL:rO FERREXRA LXMA PMDB

Dar ao artigo 95 a seguinte redação:
Art. 95. compete ao Presidente da Rep~blical na %orma e

nos limites da Constituição:
X _ nomear e exonerar os Ministros de Estado;
XX _ nomear I ap6s aprovação pelo Senado Federal I os minis

tros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores I

os che%es de missão diplomática de caráter permanente I os go
vern~dores de Territ6rios l o procurador-Geral da Rep~blical o
Pre~idente e os diretores do Banco Central;

x:rx _ nomear l observado o disposto no artigo 87 1 os minis
tros do Tribunal de Constas da união;

XV _ nomear os juf.zes dos Tribunais Federais e o
Procurador-Geral de União;

V _ Convocar extraordinariamente o congresso Nacional;
V% _ iniciar o processo legiSlativo con%orme previsto nes

ta Constituição;
v:rx _ sancionar l promulgar e %azer pUblicar as leis;
v:rx:r _ vetar projeto de lei l parcial ou totalmente l ou so

licitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional;
:rX _ convocar e presidir o Conselho da Rep~blica e indicar

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

seus representantes diplomáticos;
XX _ convocar e presidir o Conselho de De%esa Nacional;
XXX _ celebrar tratad OSI convenções e atos internacio

n~isl com o re%erendo do Congresso Nacional;
XXXX _ declarar guerra l no caso de agressão estrangeira l

autorizado pelo Congresso Nacional ou com o seu re%erendo l

quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas I e l nas
mesmas condições I decretar I total ou parcialmente l a mobiliza
ção nacional;

XXV _ celebrar a pazl com autorização ou re%erendo do Con
gresso Nacional;

XV _ permitir, com autorização do Congresso Nacional l que
%orças estrangeiras aliadas transitem pelo territ6rio nacional
OUI por motivo de guerra I nele permaneçam temporariamentel
sempre sob o comando de autoridade brasileira;

XV% _ exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear
seus comandantes e prover os postos de o%iciais-generais;

Xv:r:r _ autorizar brasileiro a aceitar pensão l emprego ou
comissão de governo estrangeiro;

XX%% _ pro%erir mensagem perante o Congresso Nacional por
ocasião da abertura da sessão legislativa;

x:rx _ enviar mensagem ao congresso Naiconal l ou qualquer
de suas Casas;

XX _ decretar o estado de de%esa l ouvidos o Conselho da'
Rep~blica e o Conselho de De%esa Nacional e SUbmetê-lo ao Con
gresso Nacional;

XXX _ solicitar ao Congresso Nacional l ouvidos o Congresso
da Rep~blica e o Conselho de De%esa Nacional 1 autorização para
decretar o estado de sitio;

XX%% _ decretar I ouvidos o Conselho da Rep~blica e o Con
selho de De%esa Nacional, a intervenção %ederal, nos termos
desta Constituição;

XX%XX _ con%erir condecorações e distinções honori%icas;
XXXV _ conceder indulto ou graça;
XXV _ exercer a direção da POlitica de guerra e a escolha



A88EMSLÉIA HACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISsAo DE SISTEH8TIZACAo

TíTULO: 04 CAPíTULO: 02 SECA0: 99 SUSSECÁO: 00

pAGINA: 124

nesta

Regimento In
agora propos
dispositivos

previstas

Congrasso Naciona1
1egis1ativa;
o %uncionamento da
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Presidente da
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dos comandos-che~es;
XXVI _ exercer a direção superior da a~ministraçã o ~ede

ra~;

XXVII _ e~aborar o programa ae governo e sUbmetê-~o à a
provação da Câmara dos DeputadOS;

XXVIII _ e~aborar p~anos e prosramas nacionais e regionais
de desenv~ovimento? submetendo-os ao Congresso Naciona~.

XXXX _ expedir decretos e regu~amentos para ~ie~ execução
das ~eis;

XXX _ enviar ao congresso Naciona~ o p~ano p~urianua~ de
investimentos? o projeto de ~ei de diretrizes orçamentárias e
as propostas dos orçamentos;

XXXI _ prestar contas? anua1~ente? ao
até sessenta dias ap6s a abertura oa sessão

XXXII _ dispor sobre a orgaúizaçâo e
administração ~edera1? na ~orma da 1ei;

XXXIII _ prover e extinguir cs cargos p~b~icos ~ederais?

na ~orma da ~ei;

XXXIV _ conceder? autorizar? permitir ou renovar serViços
de radio~i~usão e de te~evisão;

XXXV comparecer regu1ament~ ao Congresso.Naciona1 ou a
suas Casas? e participar das respectivas sessões? na ~orma re
gimenta1;

XXXVI _
Constituição.

Parágra~o 1 _ É ~acu1tado ao r~esidente da Rep~b~ica com
parecer ao Congresso Naciona1 para o anúncio de medidas admi
nistrativas importantes ou para mani~estações P01iticas
re1evantes.

Parágra%o 2 _ O Presidente da ~ep~b1ica poderá outorgar ou
de1egar as atribuições mencionadas nos itens XVII? XXIV? XXXI
e XXXII deste artigo aos ministros de Estado ou a outras auto
ridades? que observarão os 1imites traçados nas outorgas e
de1egações.

Com ~undamento no artigo 23? ~ 2? do Regimento Interno e
aprovação da nova redação do artigo 95? agora proposta? impor
ta na manutenção do artigo IXI? que entretanto receberia dois
artigos comp1ementares:

Art. Compete ao Ministro de Estado? a1ém das atribuições
que a Constituição e as ~eis estabe~ecerem:

X _ exercer a orientação? coordenação e supervisão dos 6r
gãos e entidades da Adminstraçâo Federa1 na área de sua compe
tência J e re%erendar os atos e decretos assinados pe~o Presi
dente;

II _ expedir instruções para a execução das ~eis? decretos
e regu1amentos;

III _ apresentar ao PreSidenT.e da Rep~b1ica re1at6rio a
nua~ dos serViços rea1izados no Ministério; e

IV _ praticar os atos pertin~ntes às atribuições que 1he
~orem outorgandas pe10 Presidente oa Repúb~ica.

Art. Os Ministros estão sujeitos a moção de censura por
parte da câmara dos Deputados.

Parágra%o 1 _ A moção de censura dependerá de iniciativa
subscrita por ao menos um quinto dos membros da câmara dos
Deputados.

Parágra%o 2 _ Apresentada a moção de censura? não será e~a
posta em discussão antes de três d~as ap6s sua apresentação.

Parágra~o 3 _ A aprovação da moção de censura será decidi
da pe~a maioria abs01uta de seus membros.

parágra%o 4 _ A Câmara poderá ainda decidir J por voto de
dois terços de seus membros? que a moção de censura acarrete a
exoneração do ministro; que deverá ser e%etivada pe10 Presi
dente da Repúb~ica no prazo máximo de 3 dias.

Parágra~o 5 _ A moção de censura poderá ser apresentada
três meses ap6s a nomeação do ministro.

parágra%o 5 _ Se a moção de censura não %or aprovada 7 os
seus signatários não podem apresentar outra J contra o mesmo
ministro J pe~o prazo de um ano.

parágra~o 7 _ As moções de censura podem ser apresentadas
contra um ministro ou vários? ao m~)sm o tempo.

Também com ~undamento no art:go 23? § 2 do
terno? a aprovação da nova redação do artigo 95?
ta? importará na a~ teração elos seguintes
Constitucionais:

Art.14.
Parágra%o 3 (nova redação):
"São privativos de brasi1eiro nato os cargos de Presidente

da Repúb1ica? Presidente da Câmara Federa~ e do Senado da Re
púb~ica? Ministro do Supremo Federa~7 e Ministro de Estado?
a~ém dos integrantes das carreiras dip10máticas e mi~itar."
Art. 55.

Parágra~o 1 (nova redação):
"Cada ~egis~atura terá a duração de quatro anos."
Art.59.
:ttem :tI:t (nova
"autorizar o

pais? importando a
cargo."

Item VII (nova redação):
"%ixar para cada exercicio %inanceiro a remuneração do

Presidente da Rep~b1ica e dos Ministros de Estado;"
Item VIII (nova redação):
"ju1gar anua1mente as contas prestadas pe10 Presidente da

Repúb1ica e apreciar os re1at6rios sobre a execução dos p1anos
de governo;"

Parágra%o Único (nova redação):
"0 Presidente da Repúb1ica não poderá ausentar-se do Pais
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do Presidente da Repúb1ica as

:forças Armadas;
púbiicos na ad
sua remunera-

por mais de trinta dias, sob pena de perda de mandato, deven
do? ao %ina1 de cada viagem, apresentar re1atório circunstan
ciado de seus resu1tados."

Art. 61.
Caput (nova redação):
"A Câmara dos DeputadOS e o Senado Federa1, ou qua1quer de

suas Comissões? poderão convocar Ministros de Estado para
prestar, pessoa1mente? in%ormações sobre assunto previamente
determinado? importandO a ausência? sem justi%icação adequada?
em crime de responsabi1idade.··

Art. 64. (nova redação):
"compete privativamente à câmara dos Deputados:
% _ autorizar? por dois terços de seus membros, a instau

ração de processo contra o Presidente da Repúb1ica e os Minis
tros de Estado;

XX _ proceder à tomada de contas do Presidente da Repúb1i
ca? quando não apresentadas ao congresso Macionai dentro de
sessenta dias após a abertura da sessão iegisiativa;

%%% _ recomendar ao Presidente da Repúbiica o a%astamento
de detentor de cargo ou %unção de con%iança no Governo "Fede
rai? inc1usive na administração indireta."

Art. 65.
%tem I (nova redação):
"processar e ju1gar o Presidente da Repúb1ica nos crimes

de responsabiiidade e os Ministros de Estado nos crimes da
mesma natureza? conexos com aque1es;"
Item VI (nova redação):

"%ixar? por proposta do Presidente da Repúbiica, 1imites
g10bais para o montante da divida consoiidade da União, dos
Estados e dos Municípios;"

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

são dip10mática permenente? Governador de Território?
secretário de Estado? do Distrito Federai, de Território ou de
Pre%eitura de Capita1;"

Art. 71.
Parágra%o 5 (nova redação):
"Cada uma das Casa reunir-se-á em sessões preparatórias, a

partir de 1 de %evereiro? no ano de 1egis1atura? para a posse
de seus membros e eieição das respectivas Mesas, vedada a re
condução para o mesmo cargo na e1eição imediatamente
sUbsequente."

Parágra%o 7 (suprimir).
Parágra:fo 8 e 9 (remunerar? passando a constituir os novos

parágra:fOS 7 e 8).
Art. 75.
Caput (nova reda ção)~

"A iniciativa das ieis comp1ementares e ordinárias cabe a
qua1quer membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Se
nado Federai? ao Presidente da Repúbiica? aos Tribunais Supe
riores e aos cidadãos na %orma prevista nesta Constituição."

Art. 75.
Parágra%o 1 (nova redação):

"São de iniciativa privativa
1eis que disponham sobre:

a) %ixação ou modi%icação doS e%etivos das
b) criação de cargos? %unções ou empregos

ministração direta ou autárquica ou aumentem a
ção;
c) organização administrativa e judiciária? matéria tributária
e orçamentária? serviços PÚbiicos e pessoai da administração
dos Teritórios;

d) servidores púbiicos da União e territórios? seu regime
juridico, provimento de cargos? estabiiidade e aposentadoria
de civis, re:forma e trans%erência de miiitares para a inativi
dade;

e) organização do Ministério pÚb1ico e da De%ensoria da
União e normas gerais para a organização do ministério PÚb1ico
e da De:fensoria PÚb1ica dos EstadoS? do Distrito Federai e dos
Territórios;

F) criação? estruturação e atribuições dos Ministérios e
órgãos da administração púbiica.·· Art. 76.

caput (nova redação):
"Em caso de reieváncia e rugência, o Presidente da Repú

biica poderá adotar medidas provisórias, com :força de iei, de
vendo SUbmetê-ias de imediato, para conversão, ao Congresso
Maciona1? que? estando em recesso? será convocado extraordina
riamente para se reunir no prazo de cinco dias."

Art. 77.
Item I (nova redação):
"nos projetos de inic:iat:iva exc1us:iva do Presidente da Re

pÚbiica ressaivado o disposto nos Parágra%os 3 e 4 do artigo
195."
Art. 78.

Capu t (nova redação):
.~ discussão e votação dos projetos de 1ei de iniciativa

do Presedente da Repúb1ica e dos Tribunais superiores terá i
nicio na Câmara dos Deputados."

Art. 78.
Parágra%o 1 (nova redação):
"O Presidente da Repúb1ica poderá s01icitar rugência para

apreciação de projetos de sua iniciativa." Art. 82.
Capt (nova redação):
~s ieis deiegadaS serão eiaboradas pei0 Presidente da Re

púbiica, devendo ser soiicitada ao Congresso Nacionai."
Art. 82.
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Parâgra%o 2 (nova redação):
"A de1egação ao Presiden~e da Repáb1ica ~erâ a %orma ~e

res01ução do congresso Naciona1 1 que especi%icará seu con~eádoe os ~ermos do seu exercício."
Ar~. 8S.

%~em % (nova redação):
"apreciar as con~as pres~adas anua1men~e pe10 Presiden~e

da RePáblical median~e parecer prévio a ser elaborado em ses
sen~a dias a con~ar do seu recebimen~o;"

Ar~. se.
Capu~ (nova redação):
"0 Poder Execu~ivo é exercido pelo Presidente da Repáb1i-

ca, auxiliado pe10s Minis~ros de Estado." Ar~. 92.
parágra%o di (passa a ser Parágra%o ~nico).
parágra%o 2 (uprimir).
Art. S8.
%~em %%% (suprimir).
%~ens %V, VI V% e V%% (renumerar l passando a cons~i~uir os

novos í~ens %%%1 xv, V e V%).
Art. 99.
%~ens % e %% (suprimir).
%~ens %XX e XV (renumerarl passando a cons~i~uir os novos

:t~ens % e XX).
Art. 111'0.
%~em %%% (suprimir).
%~ens XV, V% e YZ% (remunerar l passando a cons~i~uir os

novos i~ens %X%I %VI V e V%).
Arts. 101 a~é 110 (suprimir).
art. 126.
%~em %-, b (nova redação):
"nas in%rações penais comuns , -o Presidente da Repáblica e

os Kinis~ros de Es~ado, os membros do congresso Nacional, seus
pró prios Minis~ros, o Procurador-Geral da República e os mem
bros do Conselho Nacional de Jus~iça;"

Ar~. 126.
%~em %, d (nova redação):
"0 "habeas corpus", sendo pacien~e qualquer das persoas

re%eridas nas alíneas an~eriores; o manda~o de segurança, o
"habeas da~a" e o manda~o de in;ução con~ra a~os do Presiden~e
da República, das Mesas da Câmara dos Depu~ados e do Senado
Federa1, do Tribunal de Con~as da união, do Procurador-Geral
da República, dO superior Tribunal de Jus~iça e do próprio Su
premo Tribunal Federal."

Ar~. 127.
%~em %% (suprimir).
%~ens XX% a~é x (remunerarl passando a cons~i~uir os novos

i~ens X% a~é XX).
Art. 15S.
Capu~ (nova redação):
"QUando %or necessário preservar, ou prontamen~e restabe

1ecer, em locais determinados e restri~os, a ordem púb1ica ou
a paz social, ameaçadas por grave e iminen~e instabi1idade
ins~i~ucional ou atingidas por calamidades na~urais de grandes
propoções, o Presidente da Repáblica, ouvidos o conselho da
República e o Conselho de De%esa Nacional, poderá decre~ar o
es~ado de de%esa, subme~endo-o ao Congresso Nacional."

Art. 184.
parágra%o 5 (nova redação):
"Em relação ao impos~o de que ~ra~a o inciso X%, resolução

do Senado Federal, de iniciativa do Presiden~e da Repáblica ou
de um ~erço dos Senadores I em ambos os casos aprovada por dois
terços de seus membros l es~abelecerá as aliquo~as aplicáveis
às operações e pres~ações interestaduais e de eXPor~ação.

Ar~. 195.
Parágra%o 6 (nova redação):
"0 proje~o de lei orçamen~ária anual serâ enviado pelo

presiden~e da República ao congresso Nacional l nos termos da
lei complementar a que se re%ere o ar~igo 1S4, Parágra%o 7 e,
se a~é o encerramen~o do período legisla~ívo não %or devolvido
para sanção, será promulgadO com lei".

TíTU~O %X
D%SPOS%CÕES TRANSZT6R%AS
Ar~. 2
Parâgra%o ~nico (suprimir).

EMENDA: 2P0035Lt-1 PARECER: PE~A REJEZcAo
ENOC V%EZRA PF~

EMENDA MOD%F%CATZVA
D%SPOS%T%VO EMENDADO: Ar~igo 90

Dê-se ao Ar~. S0 a segu1n~e redação:
Art. se _ O Presidente da República é o Che%e do Poder E

xecutivo, que o exercerá com auxilio dos Ministros de Estado.

EMENDA: 2P11'11'462-8 PARECER: PE~A REJEZeÁO
GERA~DO SULHÕES PMDS
TEXTO MOD%F%CADO: Art. Si

O ar~. 91 do Projeto de consti~uição (A) passa a vigorar
acrescido do seguinte § 4 2

Ar'"t. 91. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
§ 4 2 No primeiro turno de vo~açã~~ada par~idº-Polí~ico

apresentará candida~o próprio, vedada a coligação par~idária.
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ART:l:GO: 101 PARAGRAFO: 00 :l:NC:l:SO: 00 A~fNEA: :I:

TEXTO DA S%STEMATZZAÇAo:

Art. 1.01. O Governo é e:~erci.do pe10 Primeiro-Mini.stro
e pe10s integrantes do Conse1ho eJe Ministros.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.556

PROJETO DO CENTRÃO:

:l:ND:l:V:l:DUA~ RA:l:MUNDO REZENDE
SUPRZMZR O ART. 101 E §§ DA SEÇÃO :I:? CAPo %%Z?T%T.
%V DO PROJETO DE CONSTo DA COM%SaÃo DE
S:l:STEMAT:l:ZAÇÁO.

ART:l:GO: 101 PARAGRAFO: 01 :l:NC:r:SO: 00 A~fNEA: :I:

TEXTO DA S:l:STEMAT:l:ZAÇÁO:

§ 1 2 O Primeiro-Minist~o e o Conse1ho de Ministros
repousam na conziança da Câmara dos Deputados e exoneram-se
quando e1a 1hes venha a za1tar.

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:l:GO: 101 PARAGRAFO: 02

TEXTO DA, S:r:STEMAT:r:ZACÁO:

:l:NC:r:SO: 00 A~fNEA: :I:

§ 2 2 Nâo importa ob:igaçâo de renúncia o voto
contrário da Câmara dos DeputadoS a proposta do Conse1ho de
Ministros? sa1vo se apresentada como questão de conziança.

PROJETO DO CENTRÃO:
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ART%GO: 1~2 PAMGRAFO: ~0 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

Art. 102. Compete ao Presidente da República? após
consulta aos partidos politicos instituidos que compõem a mai
oria da Câmara dos Deputados? nomear o Primeiro-Ministro e?
por indicação deste? os demais integrantes do Conselho de
Ministros.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: ~.557 XNDXVXDUAL RAXMUNDO REZENDE
SUPR%MXR ART.102 E ss? DA SEÇÃO X~ CAPo XXX? T%T.
XV DO PRO~ETO DE CONSTo DA COMXSSAO DE
SXSTEMATX2AÇÃO.

PRO~ETO DO CENTRA0:

EMENDAS SUBSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P0~649-9 PARECER: PELA RE~E%Ç~O
SONXFAcxo DE ANDRADA PDS
EMENDA MODXF%CATXVA

Dar ao art. 1~2 a seguinte radação:
Art. 102. Se o Primeiro Ministro não %or congressista sua

indicação deverá ser aprovada pela maioria absoluta do Con
gresso Nacional? em sessão unacameral? no prazo de dez dias.

EMENDA: 2P0~657-~ PARECER: PELA RE~EXÇÃÓ
~OAQU%M HAXCKEL PMDB

Designar o Capitulo XX% do Titulo XXX de Seção V
Do Primeiro Ministro e ConselhO de Ministros e Ministros

de Estado e
Dar ao art. ~~~ a seguinte redação:
Art. ~0~. O Presidente da ~pública? em dez dias seguintes

à sua posse? nomearã o Primeiro Ministro? ~evando em conta as
%orças partidárias e politicas que compõem o congresso
Nacional.

§ 1 2 O Primeiro Ministro? dez dias após sua nomeação?
comparecerá ao Congresso Nacional para dar ciência dO program
de governo aprovado pelo Conselho de Ministros.

§ 2 2 _ Exonerando o Primeiro Ministro? em dez dias? deve o
Presidente da República nomear outro? observando o disposto
neste artigo.

ARTXGO: 1~2 PAMGRAFO: ~~

TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

%NCXSO: ~0 ALíNEA: *

§ ~2 Em dez dias? contadOS da nomeação? o primeiro
Ministro e todos os integrantes do Conselho de Ministros devem
comparecer perante a Câmara doS Deputados para SUbmeter à sua
aprovação o programa de governo.

PRO~ETO DO CENTRA0:

ARTXGO: 102 PAMGRAI'"O : ~2 XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

§ 2 2 Os debates em torno do programa de governo deve
rão ser iniciados no prazo de quarenta e oito horas e não po
derão Ultrapassar três dias consecutivos.

PRO~ETO DO CENTRÃO:
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ARTIGO: 102 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACÁO:

§ 3 2 Em prazo não superior a cinco dias~ contados do
%im da discussão~ poderá a Câmara dos Deputados~ por iniciati
va de um quinto e pe~o voto da maioria abso~uta~ rejeitar o
programa de governo.

PRO~ETO DO CENTRA0:

ARTIGO: 102 PARÁGRAFO: 04

TEXTO DA S%STEltATI2ACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

§ 4 Q Rejeitado o programa de
dente da Repúb1ica~ em cinco dias~

Ministro~ observando-se o disposto no
deste artigo. '

PR'.>JETO 00 CENTRA0:

governo~ deverá o presi
nomear novo Primeiro

"caput" e nos §§ 1 2 a 3 2

ART%GO: 102 PARÁGRAFO: 05 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TE~TO DA S%STEMATI2ACÃO:

§ 52 Após a segunda rejeição consecutiva do programa
de governo~ compete à Câmara dos DeputadoS e~eger o Primeiro
Ministro~ pe~o voto da maioria de seus membros e em prazo não
superior a dez dias.

PR~JETO 00 CENTRÃO:

ART%GO: 102 PARÁGRAFO: 06 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

§ 6 2 E~eito~ o PrimeirO-Ministro será nomeado pe~o
Presidente da Repúb~ica e indicará~ para nomeação~ os demais
integrantes do Conse1ho de Ministros.

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO: 102 PARÁGRAFO: 07 :l:NC:l:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2AÇÃO:

~ 7 2 Em dez dias~ contados da nomeaçâo~ o Primeiro
Ministro e todos os integrantes do Conse~ho de Ministros com
parecerão à Câmara dos Deputados para dar noticia de seu pro
grama de governo.

PROJETO 00 CENTRA0:



ASSEMSL~XA NACXOHAL CONSTXTUXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~SSÃO DE ST.STEMAT~2AÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 03 SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 0~

pAG%HA: 130

ART%GO: 102 PARAGRAFO: 08

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

%NC:tSO: "" ALíNEA: r~

i 8 2 Caso não seja e~~ito o Primeiro-Ministro no pra
zo previsto J poderá o Presiden~e da Repúb~icaJ ouvido o Conse
~ho da Repúb~ica e observado n disposto no i 7 2 do artigo 71 J

dissoJ.ver a câmara dos Dep1.ltados e convocar eJ.eições
extraordinárias.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRAR%O:

EMENDA: 2P00520-9 PARECER: PELA REJE~ÇÃ?
P~MENTA DA VEXGA PMDS
Emenda mod1~icativa ao art. 10~J i 8 2
Caso não seja eJ.eito o Primeiro-Ministro no prazo previsto J
deverá o Pres:idente da RepúbJ.:ica dissoJ.ver a Câmara dos Depu
tados e convocar eJ.eições extraordinárias.

ART:tGO: 102 PARÁGRAFO: 09

TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÁO:

:tNC:tSO: 00 AL.íNEA: lk

i 9 2 Decretada a disso~ução da câmara dos Deputados J
os mandatos dos Deputados Federais SUbsistirão até o dia ante
rior à posse dos novos e~eitos.

PROJETO DO CENTRÃO:

ART~GO: 102 PARAGRAf'O: 10 ~NC~SO: 0" AL.íNEA: li

TEXTO DA S:tSTEMATXZACÃO:

S 10. Optando pe~a não disso~ução da Câmara dos Depu
tados ou veri~icando-se as hipóteses previstas no artigo 71 J S
7 2, o Presidente da RePúb~icaJ ouvidO o Conse1ho da Repúb1ica J
nomeará o Primeiro-Ministro. '

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR~O:

EMENDA: 2P00S19-S PARECER: PELA REJE~ÇÃO
P~MENTA DA VE~GA ?MDS
Emenda supressiva
suprimam-seJ o i 10 e i 11 do artigo 102

ART~GO: 1"2 PARAGRAFO: 11 :tNC~SO: "" ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMAT:t2ACÃO:

i 11. Na hipótese do parágra~o anterior J o Primeiro
Ministro e os integrantes do ConseJ.ho de Ministros devem, no
prazo de dez dias contados da nomeação, comparecer perante a
Câmara dos Deputados para submeter à sua aprovação o programa
de governo.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMS~~%A HAC%OHA~ COHST%TU%HTE

RE~AC%OHAMEHTO ~AS EMEH~AS COM O PRO~ETO ~A COM%SSÃO ~E S%STEMAT%2AÇÃO

T1TU~O: 04 CAP1TU~O: 03 SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 00

pAG%HA: 131

ART%GO: 103 PARAGRAFO: 00

TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇÃO:

%HC%SO: 00 A~1HEA: *

Art. 103. Em qualquer oportunidade, o Primeiro
Ministro poderá solicitar voto de con%iança à Câmara doS ~epu
tados, mediante declaração ou proposição que considere
relevante.

PRO~ETO ~o CEHTRAo:

ART%GO: 103 PARAGRAFO: UH %HC%SO: 00 A~fHEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACÁO:

Parágra%o único. O voto de con%iança será aprovado
pela maioria dos membros da cámara dos Deputados.

PRO~ETO ~O CEHTRÃO:

ss

2P~1648-1 PARECER: PE~A RE~E%ÇÁO
SON%FAc%o DE AN~RADA P~S
EMEN~A MO~%F%CAT%VA

Art. 103. o congresso Nacinal poderá, em sessão unicame
ral, aprovar pela maioria absoluta de seus membros, moção de
censura ao Primeiro Ministro, exonerando-o, observadas as
seguintes:

% _ o requerimento motivado de moção de censura deve ter a
assinatura de um terço dos membros do Congresso Nacional.

%% _ o Primeiro Ministro deverá ser ouvido em quarenta e
oito horas sobre o conteúdo da moção, assegurando-se-lhe o di
reito de cmparecer pessoalmente ao Congresso Nacional para ex
Plicação;

%%% _ a votação da moção de censura deverá estar conclu~da
até cinco dias após a mani%estação do Primeiro Ministro;

%v _ não poderá haver mais de duas moções de censura em
cada ano legistativo.

EMEHDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA:



A8SEM~LÉXA HACXOHAL COHSTXTVXHTE

RELACr.ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZACÃO

TíTVL~: 04 CAPíTULO: 03 SECÃO: 01 SUaSECÃO: 00

pAGXNA: 132

ART:rG/): 104 PAAAGRAFO: 00 :rNC:rSO: 00 ALíNEA: :«

TEXTO DA S:rSTEMAT:rZACÃO:

Ar~. 104. Decorridos seis meses da posse do Prímeiro
Minis~roJ a Câmara dos Depu~ados poderá J por inicia~iva de um
quin~o e pelo vo~o da maioria absolu~aJ apreciar moção de cen
sura ao Governo.

~MENDAS SUaSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P01651-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
SALAT:rEL CARVALHO PFL
EMENDA MOD:rF:rCAT:rVA

Dar ao ar~. 104 a seguin~e redação:
Ar~. 104. aprovada a moção de censura J dissolve-se o Cen

selho de Minis~rosJ cuja demissão ocorrerão com a posse do
novo Conselho.

ART:rGO: 104 PAAAGRAFO: 01

~EXTO DA S:rSTEMATXZAcÃO:

:rNC:rSO: 00 ~LíNEA: :I:

~ 1 2 Rejei~ada a moção de censura J seus sígna~áríos
não poderão subscrever ou~raJ antes de decorridos seís meses.

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:rG~: 104 PAAAGRAFO: 02

TEXTO DA S:rSTEMAT:r2ACÃO:

:tNC:rSO: 00 ALíNEA: :I:

§ 2 2 É vedada a ínicia~iva de mais de ~rês moções que
determinem a destituição dO GovernO J na mesma s~ssão
legiSlativa.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMBL~%A HAC%OHAL COHST%TU%HTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE S%STEMAT%ZACAO

pAG%NA: 133

TíTULO: e4 CAPíTULO: e3 SUBSECAo: ee

ART%GO: 1e5 PARÁGRAFO: ee

TEXTO DA S%STEMATX2ACÃO:

:tNC%SO: e0 ALíNEA: :+:

Art. 105. Ocorre a -demissão do Governo~ em caso de:

EMENDAS SUBST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P01652-9 PARECER: PELA REJE%çAo
C:tD CARVALHO PMDB
EMENDA MOD%F%CAT%VA

Dar ao art. 105 • a seguinte redação:
Art. 105. Com exceção do Prime~ro M~n~stro qua~quer Minis

tro poderá integrar o novo Conselho.

ART:tGO: 105 :tHC:tSO: e1 ALíNEA: :+:

TEXTO DA S:tSTEMAT%2ACÃO:

PROJETO DO cENTRÃO:

:t - inicio de legislatura;

ART:tGO: 105 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

:tNC:tSO: 02 ALíNEA: :+:

PROJETO DO CENTRÃO:

x:t - rejeição do prQgrama de governo;

ART:tGO: 105 PARÁGRAFO: 00 :tNC%SO: 03 ALíNEP~: :t

TEXTO DA S%STEMAT:t2ACÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

x%% - aprovação de moção de censura;

ART:tGO: 105 PARÁGRAFO: 00

TEXTO ÔA S%STEMAT%2ACÃO:

:tNC%SO: 04 ALíNEP.: :+:

PROJETO DO CENTRÃO:

XV - não aprovação do voto de con~iança;

ARTIGO: 105 PARÁGRAFO: 00 :tNC%SO: 05 ALíNEA: :+:

TEXTO DA S:tSTEMAT%2ACÃO:

v - morte ou renúncia do Primeiro-Ministro.



ASSEMSLÉ%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TÍTULO: 04 CAPÍTULO: 03 SEçAo: 01 SUSSEçAo: 00

PROJETO DO CENTRA0:

pAG:INA: 134

ART%GO: 105 PARAGRAFO: 01 %NC%SO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT:IZAÇAo:

§ 1 2 A demissão do governo, nos casos dos incisos % a
XV, não produzirá exeitos até a posse do novo Primeiro
Ministro.

PROJETO DO CENTRA0:

ART%GO:' 105 PARAGRAFO: 02 %NC%SO: 00 ALÍNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

§ 2 2 Em caso de morte ou renúncia do Primeiro
Ministro, responderá pe~o cargo, até a posse do novo Governo,
o Ministro da Justiça.

PROJETO DO CENTRA0:



ASSEMSLt~A HAC~ONAL CONST~TU~NTE

REL.AC~ONAMENTO tiAS EMENtlAS COM O F>ROJETO tiA COIUSSÃO tlE S~STEMAT~ZAÇÃO

F>ÁG~NA: 135

Tf7ULO: 04

ART:tGO: 106

CAF>fTULO: 03

F>ARÁGRAFO: 00

SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 00

~NC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO tiA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 106. t permitida ao F>rimeiro-Ministro e aos in
tegrantes do Conse1ho de Ministros a ree1eição para mandato
par1amentar? mesmo que estejam no exercicio do cargo.

tlESTAQUES SOBRE O TEXTO:

INtlIV~tlUAL RAIMUNOO RE2ENOE
EMENOA N. 2F>01830-1 - SUF>R~MIR ART. 98-0 -SEÇÃO ~V
CAF>. ~~? T~T. ~V)

~NOIVIOUAL EOUAROO SONFIM
EXF>RESSÃO 'tlE OO~S TERÇOS' CONSTANTE NO § 1 00
ART. 980 tiO SUSSTITUTIVO 2F>01830-1.

PROJETO tiO CENTRÃO:



ASSEMSLfIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISSÃO.DE SISTEMATIZACÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 03 SECÃO: 02 SUBSECÃO: 00

pAGINA: 136

ARTIGO: 107 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 00 ALíJ'.EA: :«

Art. 107. O Pril'aeiro-Ministro será nomeado dentre
membros do Congresso Nacicmal .. maiores de trinta e cinco anos.

DESTAQUES SOBRE o TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.560 INDIVIDUAL RODRIGUES PALMA
SUPRIMIR ART.107 E § UNICC) DA SECÃO II .. TIT.IV DO
PROJETO DE CONSTo DA COM. DE SISTEMATIZACÃO.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00109-2 PARECER: PELA RE~EICÃO
JOAQUIM BEVILÁCQUA PTS-

Dê-se ao artigo 107 a seguinte redação:
"Art. 107 _ O Primeiro Ministro será nomeado dentre brasi

J.eiros natos .. maiores de -trinta e cinco anos."

ARTIGO: 107 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: :«

parágra~o único. O primeiro-Ministro .. em caso de im
pedimento .. indicará o seu substituto dentre os membros do Con
selho de Ministros.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01664-2 PARECER: PELA RE,JEICÃO
ORLANDO PACHECO PFL

Suprimir a indicação da Seção II do Capitu10 III do Titu10
XII .. dando-se ao art. 107 a seguinte redação:

Art. 107 _ O Primeiro Ministro .. em caso de impedimento ..
será substituído peJ.o Ministro da Justiça.



ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

RELACIONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMISsAo DE SISTEMATIZACAo

pAGINA: 137

TíTULO: 04 CAPíTULO: 03 SEçAo: 02 SUBSEÇAo: 00

ARTIGO: 108 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

INCISO: 00 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 108. Compete ao Primeiro-Ministro:

ARTIGO: 108 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 01 ALíNEA: *

ra:L;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

I - exercer a direção superior da administração xe~e-

DESTAQUE N2: 1.561 INDIVIDUAL RODRIGUES PALMA
SUPRIMIR ART. 1087INCISOS E ~ UNIC0 7 DA SECÃO II 7
CAPo III 7 TIT. IV 7 00 PROJ. DE CONSTo DA COM.
DE SISTEMATIZAÇÃO.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01658-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MANOEL MOREIRA PMDB

Emenda modixicativa
Dar ao art. ~08 a seguinte redação:
Art. 108. Compete ao Primeiro Ministro:
I _ presidir as reuniões do ConseJ.ho de Ministros 7 obser

vado o disposto no inciso XXIX do art. •
II _ auxi:Liar o Presidente da RepúbJ.ica na direção da po

:L~tica gera:L de Governo e ser co-responsáve:L por eJ.a;
III _ coordenar as atividades administrativas do Poder E

xecutivo a eJ.e de:Legadas;
IV _ convocar reuniões do ConseJ.ho de Ministros;
v _ instaurar processo J.egis:Lativo que verse matéria ine

rente à competência do Conse:Lho de Ministros 7 ressaJ.vada a
precedência de iniciativa do Presidente da Repúb:Lica;

VI _ ser ouvido pe:Lo Presidente da Repúb:Lica quanto à no
meação e exoneração dos Ministros de Estado;

VII _ sugerir ao Presidente da Repúb:Lica a exoneração de
Ministro de Estado;

VIII _ e:Laborar 7 juntamente com o ConseJ.ho de Ministros, o
.Programa de Governo, dando ciência deste ao Congresso Nacio
na:L;

IX _ promover a unidade da ação governamenta:L, coordenando
a ação dos Ministérios;

X e:Laborar p:Lanos nacionais e regionais de desenvoJ.vi-
mento, com a supervisão do Presidente da RepúbJ.ica,
SUbmetendo-os ao Congresso Naciona:L;

XI _ eJ.abora, SOb a supervisão do Presidente da RepúbJ.ica,
o projeto de :Lei de diretrizes orçamentárias e a proposta de
orçamento;

XII _ acompanhar, com a coJ.aboraçâo dos Ministros de Esta
do, os projetos de :Lei em tramitação no congresso Naciona:L;

XXIX _ comparecer a quaJ.quer das Casas do Congresso Nacio
naJ. 7 ou às suas Comissões, quando convocado, ou requerer data
para seu comparecimento;

XIV exercer outras atribuições previstas nesta Consti-
tuicão ou que :Lhe xorem de:LegadaS pe:Lo Presidente da
Repúb:Lica.

Parágra%o único. Para ausentar-:Lhe do Pa~s, o Primeiro
Ministro às mesmas normas previstas para as viagens do Presi
dente da RepúbJ.ica ao exterior.

ARTIGO: 108 PARAGRAFO: 00 XNCXSO: 02 ALíNEA: :t:

TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

XI - eJ.aborar o programa de' governo e SUbmetê-lo à
aprovação da Camara dos Deputados;



ASSEMaLÉ~A NAC~ONAL CONST%TU%NTE

~ELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S~STEMAT~2AÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 03 SEÇÃO: 02 SUaSEçÁO: 00

PROJETO DO CENTRA0:

PÂG:tNA: 138

j~RT:tGO: 1.08 PAAAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇAo:

%NC~SO: 03 ALíNEA: *

%%% - indicar? para a nomeação pe~o Presidente da Re
pÚb~ica? os Ministros de Estado e so~icitar sua exoneração;

PROJETO DO CENTRA0:

ART:tGO: 108 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT%2AÇAo:

:tNC~SO: 04 ALíNEA: *

~v - promover a unidade da ação governamenta~~ e1abo
rar p1anos e programas nacionais e regionais de desenv01vimen
to? submetendo-os ao congresso Naciona1;

PROJETO DO CENTRA0:

}\RTIGO: 1.08 PAAAGRAFO: 00 INCISO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT:t2AÇAo:

v - expedir decretos e regu1amentos para %ie1 execu
ção das ~eis;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:tGO: 108 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S:tSTEMAT:t2AÇAo:

:tNC:tSO: 06

v:t - enviar ao congresso Naciona1 o p1ano p~urianua~?
o projeto da ~ei de diretrizes orçamentárias e as propostas
dos orçamentos;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART:tGO: 1.08 PARÁGRAFO: 00 :tNC~SO: 07 ALíNEA: :t:

TEXTO Dh SISTEMATIZAÇÃO:

v~~ - prestar contas? anua1mente? ao Congresso Nacio
na1 até sessenta dias após a abertura da sessão 1egis1ativa;

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMB~t%A HAC%OHA~ CONST%TU%NTE

RE~C%ONAMENTO ~AS EMEN~AS COM O PROJETO ~A COM%SSAO ~E S%STEMAT%ZAÇAO

TíTU~O: 04 CAPíTU~O: 03 SEÇÁO: 02 SUBSrçÁO: 00

PÂG%HA: 139

ART%GO: 108 PARÁGRAFO: 00

TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇAo:

%NC%SO: 08

V%%% - dispor sobre a organização e o %uncionamento
da administração %edera~~ na %orma da ~ei;

PROJETO ~o CENTRÃO:

ART%GO: 108 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 09 A'..íNEA: *
TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇÁO:

%X - iniciar o processo ~egis~ativo~ na %orma e nos
casos previstos nesta cnnstituição;

PROJETO ~o CENTRA0:

ART%GO: 108 PARÁGRAFO: 00

TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇÁO:

%NC';:SO: 10 A~íNEA: *

X - acompanhar os projetos de ~ei em tramitação no
Congresso Naciona~~ com a co~aboração dos Ministros de Estado;

PROJETO ~O CENTRA0:

ART%GO: 108 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 11 ALíNEA: *
TEXTO ~A S';:STEMAT%2AÇÁO:

X% - prover e extinguir os cargos púb~icos %ederais~
na %orma da ~ei;

PROJETO ~O CENTRA0:

ART';:GO: 1.08 PARÁGRAFO: 00 ';:NC';:SO: 1.2 A ....íNEA: *
TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇÁO:

X%% - conceder~ autorizar~ permitir ou renovar servi
ços de radiodi%usão e d~ te~evisão;

PROJETO PO CENTRA0:

ART%GO: 108 PARÁGRAFO: 00

TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇÁO:

%NC';:SO: 1.3 ALíNEA: *

X,;:,;:% - convocar e presidir o Conse~ho de Ministros;



ASSEMSLfzA HACZONAL CONSTZTUZNTE

RELACZONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMzssAo DE SZSTEMATZ2ACAo

pAGINA: 140

TíTULO: 01.j CAPíTULO: 03 SEcA0: 02 SUSSEcAo: 00

PROJETO DO CENTRA0:

ARTZGO: 108 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SZSTEMATZ2ACÁO:

ZNCZSO: 11.j ALíNEA: *

XZV - comparecer regularmente ao congresso Nacional
ou a suas casas~ e participar das respectivas sessõeS J na %or
ma regimental;

PROJETO DO CENTRA0:

ARTZGO: 108 PARÁGRAFO: 00 ZNCZSO: 15 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMATZ2ACAo:

PROJETO DO CENTRA0:

xv - acumular J eventualmente J qualquer Ministério;

ARTZGO: 108 PARÁGRAFO: 00 ZNCZSO: 16 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

XVI - integrar o Conselho da República e o Conselho
de De%esa Nacional;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 108 PARAGRAFO: 00 ZNCISO: 17 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

XVIZ - enviar mensagem ao congresso Nacional ou a
qualquer de suas Casas;

PROJETO DO CENTRÃO:

ART~GO: j.08 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: j.8 ALíNEA: :lC

TEXTO DA SZSTEMATI2ACÁO:

XVIII - apresentar mensagem ao Congresso Nacional por
ocasião da abertUra de sessão legislativa~ expondo a situação
do País e solicitando as providÉncias que jUlgar necessárias~
devendo avaliar a realização~ pelo Governo~ das metas previs
tas no plano plurianual de investimentos e nos orçamentos da
União;

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEMeLÉ~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM~ssAo DE S~STEMAT~ZACAo

pAG~NA: 141

TíTULO: 04

ART~GO: 108

CAPíTULO: 03

PAMGRAFO: 00

SEcÃO: 02 SUeSECÃO: 00

%NC~SO: 19 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

X~X - exercer outras atr~bu~ções prev~stas nesta
Const~tu~ção ou que ~he %orem de~egadas pe~o Pres~dente da
Repúb~~ca.

PROJETO DO CENTRÃO:

ART~GO: 108 PARAGRAFO: UN :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Parágra%o ún~co. O Pr~me~ro-M~n~stro deverá compare
cer mensa~mente ao Congresso Nac~ona~, para apresentar re1ató
río sobre a execução do programa de governo ou expor assunto
de re~evãncía para o País.

PROJETO DO CENTRÃO:



ASSEnsLtzA HACZOHAL COHSTZTUZHTE

RELACZOHAMEHTO DAS EMEHDAS COM O PRO~ETO DA COM%BSAO DE SZSTEMATZ2ACAo

TíTULO: 04 CAPíTULO: 03 SEcA0: 03 su~sEçAo: 00

pAGZHA: 142

ARTZGO: 109 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SZSTEMATZ2AÇAo:

ZHCJ:SO: 00 ALfHEA: *

Art. 109. O Conse~ho de Ministros, integrado por to
dos os Ministros de Estado, é convocado e presidido pe~o

Primeiro-Ministro.

EMEHDAS SUSSTJ:TUTJ:VAS:

EMEHDA: 2P016S6-1 PARECER: PELA RE~EJ:cAo
ALEXAHDRE COSTA PFL

suprimir a indicacão Seção J:J:J: e
Dar ao art. 109 a seguinte redação:
Art. 109. Ao Conse~ho de Ministros, :ormado pe~o Primeiro

MinistLO e pe~os Ministros de Estado, compete:
J: _ e~aborar o programa de governo e :ormar medidas re~a

tivas à sua execução.
J:J: _ apreciar prcje~o de ~ei de diretrizes orçamentárias e

propostas de orçamen~o da União.
J:J:J: _ apreciar p~anos nacionais e regionais de desenvo~vi

mento;
J:V _ opinar sobre questões encaminhadas pe~o Presidente da

Repúb~ica.
~ 1 2 _ As decisões do Conse~ho de Ministros serão tomadas

pe~o voto da maioria abso~uta de seus membros.
§ 2 2 _ As decisões do Conse~ho de Ministros obrigam a to

dos os seus membros, que :icam por e~es so~idária e co~etiva

mente responsáveis.
~ 3 2 _ O Conse~ho de Ministros será convocado pe~o Presi

dente da RepÚb~ica, pe~o Primeiro Ministro ou pe~a maioria ab
so~uta dos Ministros de Estado.

ARTJ:GO": 109 PARAGRAFO: UH J:HCJ:SO: 00 ALfHEA: :I

TEXTO DA SJ:STEMATJ:2ACÁO:

Parágra:o único. O Conse~ho de Ministros decide por
maioria abso~uta de votos, tendo preva~ência, em caso de empa
te, o voto do Presidente.

PRO~ETO DO CEHTRÃO:



ASSEMSLtIA NACIONAL CONSTITUINTE
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pAGINA:

TíTULO: 04

ARTIGO: 110

CAPíTULO: 03

PARAGRAFO: 00

SEÇÃO: 03 SUSSEÇÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO PA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 110. compete ao Conse~ho de Ministros:

EMENPAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01655-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ALVARO ANTÔNIO PMDS

Dar ao art. 110 a seguinte redação:
Art. 110. O Conse~ho de Ministros disso~ver-se-á:
I _ ao início da nova ~egis~atura;

II _ pe~a renúncia co~etiva dos Ministros de Eptado;
III _ Pe~a vacância do cargo do Primeiro Ministro;
IV _ pe~a posse do novo Presidente da Repúb~ica.

ARTIGO: 110 PAMGRAFO: 00 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

I - opinar sobre as questões encaminhadas pe10 Presi
dente da Repúb1ica;

PROJETO 00 CENTRÃO:

ARTIGO: 110 PARAGRAFO: 00

TEXTO PA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 02 ALíNEA: *

II - aprovar os decretos~ as propostas de 1ei e exa
minar as questões suscitadas pe10 Primeiro-Ministro ou pe10s
Ministros de Estado;

PROJETO 00 CENTRÃO:

ARTIGO: 110 PARAGRAFO: 00

TEXTO PA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 03 ALíNEA: *

III - e~aborar programa de governo e apreciar a mat~
ria re%erente à sua execução;

PROJETO 00 CENTRÃO:

ARTIGO: 110 PARAGRAFO : 00 INCISO: 04 ALíNEA: *
TEXTO PA SISTEMATIZAÇÃO:

IV - e1aborar o p1ano p1urianua1 de investimentos~ a
1ei de diretrizes orçamentárias e as propostas dOS orçamentos
previstos nesta Const~uição;

PROJETO 00 CENTRÃO:
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FAGXNA: 144

TíTULO: 04

ART:tGO: 110

CAFíTULO: 03

FAMGRA:F'O: 00 XNCXSO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

v - de~iberar sobre as questões que a%etem a compe
tência de mais de um Ministério.

FROJETO DO CENTRA0:

ARTXGO: 110 FAMGRA:F'O: 01

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

§ 1 2 O Conse~ho de Ministros indicará ao Fresidente
da Repúb~ica os secretários e sUbsecretários de Estado~ que
responderão pe~o eXRediente do Ministério durante os impedi
mentos dos Ministros de Estado.

FROJETO DO CENTRÃO:

ARTXGO: 110 FAMGRA:F'O: 02

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

§ 2 2 A ~ei disporá sobre a criacão~ estrutura e atri
buições dos Ministérios~ bem como sobre o secretariado perma
nente~ organizado em carreira~ com recrutamento mediante con
curso PÚb~ico de titu~os e provas.

EMENDAS SUeSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P00284-5 FARECER: FELA REJEXCÃO
JORGE BORNHAUSEN FFL
Dê-se ao ~ 2 2 do art. 110~ a redação seguinte:

"Serão no máximo 12 os Ministros de E:stado~ assistidos
cada qua~ por Secretários Gerais~ de acordo com a ~ei~ que
dispodrá~ também~ sobre a criação~ estrutura e atribuição dos
ministérios~ bem como sobre o seCretariado permanente~ organi
zado em carreira com recrutamento mediante concurso Púb~ico de
titu10S e provas."

ART:tGO: 110 FAMGRA:F'O: 03 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TE:XTO DA S:ISTEMAT:IZACÁO:

§ 3 2 O ~1der da minoria e o co~égio de seus vice
~~deres autorizados a responder pe10s assuntos correspondentes
aos Ministérios existentes gozarão~ no que couber~ na %orma
regimenta~~ de tratamento compative~ com o concedido em ~ei ao
Frimeiro-Ministro e aos demais integrantes do Conse~no de
Ministros.

PROJETO DO CENTRA0:
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T1TU~0: 04

ARTIGO: 111

CAP1TU~0: 03

PARAGRAF'O: 00 INCISO: 00 A~1NEA: li:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 111. Os M~n~stros de Estado serão escoihidOS
dentre c~dadãos ma'.ores de vinte e um anos". que estejam no
gozo dos direitos poi1ticos.

EMENDAS SUSSTITUTIVAS: ."
EMENDA: 2P01653-7 PARECER: J"E~A REJEIÇAO

CID CARVA~HO PMDS
EMENDA MODIF'ICATIVA

Dar ao art. 11: a segu~nte redação:
Art. 111. Compftte ao Ministro de Estado:
I _ atuar Seguf!dO as diretr~zes e em harmonia com as deJ.~

berações emenadas do Conseiho de Ministros;
II _ exercer a orientação". coordenação e supervisão dos

órgãos e entidades da administração %ederaJ. na área de sua
competência e re%ezendar atos e decretos assinados peJ.o Pres~

dente da República e pelo Primeiro Ministro;
III _ expedir instruções para execução das J.eis". decretos

e reguaJ.amentos;
IV _ apresen~ar ao presidente da RepúbJ.ica e ao Primeiro

Min~stro reJ.atório semestraJ. dos serviços reaJ.izados no Minis
tér:i.os;

V _ praticar os atos pertinentes às atr~pu~ções que J.he
:forem outorgadas ou d'eJ.egadas peJ.o. Presidente da RepúbJ.ica".
peJ.o Prime~ro M~n~Htro ou peJ.o ConseJ.ho de Ministros;

VI _ comparecer ao pJ.enário do congresso Nac~onal ou de
quaJ.quer das Casas que o compõem". para debater proposições J.e
g~sJ.at:i.vas e razões de voto do Execut:i.vo.

Parágra%o ún~co. Ao Min:i.stro de Estado". sempre que compa
recer às sessões do Congresso Nacional ou de quaJ.quer de suas
Casas". convocado ou não". é reconhecido o d~reito de tomar par
te nos debates sobre proposições que envolvam matéria sujeita
à área de sua competência.

ARTIGO: 111 PARAGRAF'O: UM

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 00 AL.1NE:A: *

Parágra:fo único. Os M~nistros de Estado têm acesso às
sessões de ambas as Casas do Congresso Nacional e às reuniões
de suas comissões". com direito à palavra.

PROJETO DO CENTRÃO:
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEcA0: 0~ SUSSECÃO: 00

~46

ART%GO: ~~2 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMAT%ZACÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: :I:

Ar~. 1~2. O Poder JUd~c~ár~o é exerc~do pe10s segu~n

~es órgãos:

PROJETO DO CENTRA0:

Ar~. 110. O Poder Jud~ciário é exercidO pe10s seguin
~es 6rgãos:

EMENDAS SUSST%TUTXVAS:

EMENDA: 2P00713-9 PARECER: PELA REJE%CÁO
OSWALDO TREVXSAN PMDB

O Ar~. ~12 do cap~~u10 %V _ Do Poder Judiciário; do Proje
~o de Constituição (A)7 passa a vigorar com noca redaçáo 7

revogando-se os arts. 1197125 a 151 e acrescentando-se artigo
ao A~o das Disposições Transit6rias 7 na xorma abaixo:

Cap~tu10 %V _ Do Poder JUdiciário
Art. 112 _ O Poder Judiciário; exc1usivo da Uniã0 7 é exer

cido pe10s seguintes 6rgãos:
% _ supremo Tribuna1 Federa1;
%X _ Tribuna1 Federa1 de Recursos e Tribunais Regionais de

Recursos;
XX% _ Tribunais de Justiça;
%V _ Ju~zes de Direito.
~ 1 2 O Supremo tribuna1 Federa1 e o Tribuna1 Federa1 de

Recursos têm sede na Capi~a1 da Repúb1ica e jurisdição em todo
O território naciona1.

~ 2 2 Lei comp1ementar poderá criar Tribunais Regionaisde
Recursos para atender á descentra1ização da justiça.

~ 3~ Lei comp1ementar xixará a competência e a jurisidição
dos órgaõs do Poder Judiciário bem como a composição dos
Tribuna:i.s.

~ 4 2 Haverá em cada unidadeda xederação um Tribuna1 de
Justiça.
Disposições Transitórias

Art. Os atuais magistrados serão aproveitados na nova or
ganização da Justiça 7 estabe1ecida pe10 art. 112 7 não podendo
contudo diminuição de instância.

~ 1 2 Enquanto não votada a 1ei comp1ementar prev:i.sta no
ar~. 112 7 ~ 1 2 permanecerá a estrutura do Poder JUdiciário Ví
gentena data de promu1gação desta Carta.

i 2 2 Os juízes não ~ogados serão co1ocados em disponibi1i
dade remunerada7 proporc~ona1mente ao tempo de magistra~ura.

ARTXGO: 1~2 PARAGRAFO: 00 %NCXSO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMATXZACAo:

PROJETO DO CENTRA0:

% - Suprem~ Tribuna1 Federa1;

% - Supremo Tribuna1 Federa1;

ARTXGO: 1~2 PAR1l.GRAFO: 00 XNCXSO: 02 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S%STEMATXZACÃO:

PROJETO DO CENTRA0:

xx - Superior Tribuna1 de Justiça;

%% - Superior Tribuna1 de Jus~ica;
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pAGZHA: 147

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SECÃO: 01 SUSSE<;:ÃO: 00

ART%GO: 112 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SZSTEMATIZACÃO:

%HC%SO: 03 ALíNEA: *

III - Tribunais Regionais Federais e Ju~zes Federais;

PROJETO DO CEHTRÃO:

IZI - Tribunais Regionais Federais e Ju~zes Federais;

ARTIGO: 112 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: 04 AL.íNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

IV - Tribunais e Ju~zes do Traba~ho;

IV - Tr~bunais e Ju~zes do Traba~ho;

ART%GO: 112 PARÁGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 05 AL.íNEA: *
TEXTO DA S%STEMATJ:ZACÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

V - Tribunais e Ju~zes E~eitorais;

V - Tr~buna~s e Ju~zes E~e~torais;

ARTJ:GO: 112 PARÁGRAFO: "'0

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZACÃO:

J:NCJ:SO: 05 AL.íNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

VJ: - Tribunais e Juizes Mi~itares;

VJ: - Tribunais e Juizes Mi~itares;

ARTZGO: 112 PARÁGRAFO: 00 ZHCZSO: 07 ALíHEA: *
TEXTO DA S%STEMATJ:ZACÃO:

VII - Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito
Federal e Territórios.

PROJETO DO CENTRÃO:

VJ:I - Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito
Federa~ e Territórios.

ARTIGO: 112 PARÁGRAFO: UH INCISO: 00 ALíHEA: *
TEXTO DA SJ:STEI1AT:tZAc:ÃO:

Parágraxo único. O supremo Tribunal Federal e os Tri
bunais superiores têm sede na Capital Federal e jurisdicão em
todo o território nac~onal.
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RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÃO DE SXSTEMAT%2ACÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 00

PROJETO 00 CENTRÃO:

pAG%HA: 148

Parágrafo único. O Supremo Tribuna1 Federa1 e os Tri
bunais superiore~ têm sede na Capita1 Federa1 e jurisdição em
todo o território naci0na1.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAV\)RAVEL:

EMENDA: 2P01089-0 PARECER; PELA APROVAÇÃO
AFONSO AR%NOS PFL

Emenda Aditiva
Dispositivo ~mendado: Titu10 %V~ Capitu10 %V~ seção %%.
%nc1ua-se. onde couber~ o parágrazo seguinte:
§ _ Quando o supremo Tribuna1 Federa1 declarar a inconsti

tuciona1idade, eEl tese~ de norma 1ega1 ou ato normativo,
determ:i.nará se e'Les perderão a ezicácia desde a sua entrada em
vigor~ ou a partir da pub1icação da decisão dec1aratória.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CON~RÁR%O:

EMENDA: 2P03883-6 PARECER' PELA REJEXÇÁO
SARNEY FXLHO PFL
Emenda Adit:iva

%ncluam-se onde couberem~ no capitu10 rezerente ao Poder
JUdiciár:io~ os seguintes dispositivos:

% _ Art. O Poder JUdiciár:i.o é exercido pe10s Órgãos:
_ Tribuna1 Federal de Recursos~ Juizes Federais e Juizes

Agrários; .
%% _ "seção ._ Dos Juizes Agrários
Art. os Juizes Agrários serão nomeados pe10 Presidente da

Repúbl:ica.
Parágrazo Único. Para o provimento do cargo o candidato

deverá prestar concurso público de provas e titulos~ organiza
do pe10 tribunal Federal de Recursos e atender aos requ:isitos
de idoneidade mor.a1~ de idade superior a vinte e cinco anos,
além dos especiz~cados em 1ei.

Art. Será cOllst:i.tuida uma Seção JUdiciár:ia em cada Estado,
Distrito Federa1 e Terr:it6rios Federais~ com sede na respecti
va Cap:ita1~ e va~as onde a 1ei estabe1ecer.

~ 1 2 O Térr:i.tório Federa1 de Fernando de Noronha
compreender-se-á na seção Judiciária do Estado de Pernambuco.

; 2 2 Poderão ser criados por lei outros 6rgãos da Justiça
Agrária.

Art. A lei poderá atribuir a juizes agrários exclusivamen
te zunções de SUbstituição em uma ou maiS Seções JUd:iciárias
e, ainda, a de auxilio a juizes titulares de varas, quandO não
se encontrarem no exercic:io de substitu:i.ção.

Art. Aos juizes agrários compete processar e jUlgar, em
primeira instância~ todas as questões oriundas de relações re
guladas pela leg~s1ação agrár:i.a~ especialmente:

% _ causas relativas às terras pÚb1:i.cas e partiCUlares,
quanto ao domin:i.o, posse ou ocupação;

%x _ questões relacionadas com a Rexorma Agrária;
X%% causas originárias de discriminação e titUlação de

terras;
%V _ causas pertinentes às ações de usucapião de terras

partiCUlares;
V _ questões relativas aos meios de acesso à propriedade,

como: desapropriação por interesse social, doação~ compra e
venda, arrecadação dos bens vagos~ reverão à posse do poder
Público de terras de sua propriedade e herança ou legado;

V% _ causas rexerentes às ações de divisão e de demarcação
das terras partiCUlares;

V%% _ questões relacionadas com o Imposto Territorial Ru
ral;

V%%% _ causa.;; relativas aos programas de colonização;
XX _ questõe~ zundadas em contratos agrários compreendidos

os de arrendamento ou parceria e demais vinculados às ativida
des de prOdução a os de comercialização agríCOla.

X _ os dissidios individuais ou coletivos entre trabalha
dores e empre9adores rurais e qualquer outra controvérsia re
lativa ao trabalho rural;

x% _ os litigios relacionados com acidente do trabalho ru
ral;

x%% _ questões re1ativas à assistência e previdência so
cial rural;

x%%% _ causas re1acionadas com a assistência e proteção à
economia rura1, como as que ~arsarem sobre crédito e seguro
rural.

páragraxo Único. A 1ei especi%icará as hipóteses em que as
decisões. nos dissidios c01etivos, poderão estabelecer normas
e condições de trabalho.

Art. A lei poderá permitir que as causas sejam promovidas,
nas comarcas do interior, que não tenham vara do juizo
agrário. perante a justiça do Estado ou do Terr:itório, e com
recurso para o Tribunal Federal de Recursos.

Art. gas decisões do juiz agrário caberá recurso para o
tribunal Federal de Recursos". .
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 0~ SUSSEÇÃO: 00

PÁG%NA: 149

ART%GO: ~~3 PAAAGRAJ'"O: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO: .

Art. ~~3. O Estatuto da Mag~stratura obedecerá a ~e~
comp~ementar, observados os segu~ntes pr~nc~p~os:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 111. O Estatuto da Mag~stratura obedecerâ a ~ei
comp~ementar, de iniciat~va do supremo Tr~buna~ J'"edera~, ob
servados os segu~ntes princ~p~os:

ART%GO: 1~3 PAAAGRAJ'"O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

%NC%SO: 0~ ALíNEA: *

% - ~ngresso na carre~ra, através de concurso púb~ico
de provas e t1tu~os, com a part~cipação da Ordem dos Advogados
do Sras~~ em todas as suas %ases, obedecendo-se, nas nomea
ções, à ordem de c~ass~%icação;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - ~ngresso na carre~ra, através de concurso pÚb~~co

de provas e titu~os, com a part~cipação da Ordem dos Advogados
do Srasi~, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de c~ass~%~
cação;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER J'"AVORAVEL:

EMENDA: 2P00757-~ PARECER: PELA APROVAÇÃO
ANTON%O CARLOS ~ONDER REZS PDS

proceda-se às segu~ntes a~terações no Projeto de
Constituição:

% _ Dê-se ao ~nciso % do artigo 113 a segu~nte redação:
"% _ ingresso na carre~ra, cujo cargo ~n~c~a~ serã o de

juiz sUbstituto, através de concurso púb~ico de provas e titu
~os, com a partic~pação da Ordem dos advogados dO Srasi~, em
todas as suas %ases, obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de
cl.ass~%~cação•••

%% _ Acrescente-se ao art~go 32 do Ato das D~spos~ções

Const~tuciona~s J'"edera~s e Trans~tór~as, o seguinte parágra%o:
"parâgra%o ún~co _ Os juizes subst~tutos dos quadros do

Poder JUd~c~ãr~o da un~ão, dos Estados, do D~str~to J'"edera~ e
dos Terr~t6r~os, que exerçam cargos ~so~ados, desde que em e
xercicio há mais de 5 (cinco) anos, serão promov~dos para va
gas de entrânc~a igua~ àque~a em que servem. Na hip6tese de
inex~stência de vagas, proceder-se-á ao desdobramento das
existentes. Para e%eito de promoção por antiguidade, o tempo
de serv~ço dos juizes bene%~c~ados pe~o presente art~go será
computado a part~r do d~a de sua posse."

ART%GO: ~~3 PAAAGRAJ'"O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

%NC%SO: 02 ALíNEA: *

%% - promoção de entrânc~a para entrânc~a, a~ternada
mente, por ant~gu~dade e merecimento, observadO o segu~nte: ,

%% - promoção de entrância para entrância, a~ternada
mente, por antigUidade e merecimento, observado o seguinte:

ART%GO: ~13 PAAAGRAFO: ee %NC%SO: 02 ALíNEA: a

TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

a) é obriga~6ria a _E%0moção do juiz que %igure por
três vezes consecutivas, ou cinco a~ternadãs, em lis~a -de mé
rec~mento;
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PROJETO DO CENTRA0:

pAG%NA: 150

a) é obr~gat6r~a a promoção do juiz que %~gure por
três vezes consecutivas 2 ou c~nco a~ternadaS2 em ~ista de me
recimento;

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR%O:

EMENDA: 2P01SS3-1 PARECER: PELA REJE%CAo
NELSON AGU%AR PMDS

Dá nova redação ao art. 113 2 %%2 a) do Projeto de Const~
tuiçã0 2 nos seguintes termos:

Sa~vo se não houver com tais requisitos quem ace~te o ~u
gar vag0 2 s6 poderá ser promovido por merecimento o Juiz que
contar com dois anos de e%etivo exercício e integrar à primei
ra qu~nta parte da ~~sta de antigu~dade da entrância.

ART%GO: 113 PARÁGRAF'O: 00 %NC%SO: 02 ALíNEA: b

TEXTO DA SXSTEMATXZACAo:

b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de
exercício na respectiva entrância e integrar o juiz o primeiro
quinto da ~ista de ant~gU~dade2 sa~vo se não houver 2 com ta~s

requisitos 2 quem aceite o ~ugar vago;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE" Nl2: 1.247 %NDXVIDUAL NELSON AGUXAR
APROVACÃO DO ART. 113 2 %X 2 S2 DO PROJETO DE
CONSTXTUXCÁ0 2 COMPLEMENTANDO O DISPOSTO NO ART.
111 2 %%2 S2 DA EMENDA N. 2P02040-2.

PROJET~ DO CENTRA0:

b) a promoção por merecimento pressupõe do~s anos de
exercício na respectiva entrância2 sa~vo se não houver 2 com
ta1 requ~sito2 quem aceite a vaga;

ART%GO: 113 PARÁGRAF'O: 00

TEXTO DA SXSTEMAT%ZACAo:

XNC%SO: 02 ALíNEA: c

c) a a%erição do merecimento pe~ps critérios de
teza e segurança no exercício da jurisdição e 2 ainda2
%reqUência" e aproveitamento em cursos ministrados pe1as
1a. de %ormação e aper%eiçoamento de magistradoS;

PROJETO DO CENTRA0:

pres
pe~a

esco-

c) a a%ericâo do merecimento pe10s critérios da pres
teza e-segurança no exercício da jurisdição e 2 ainda2 pe1a
%reqUência e aproveitamento em cursos reconhecidos de aper%ei
coamento;

ART%GO: 113 PAAAGRAFO: era %NC%SO: e2 ALíNEA: d

TEXTO DA G%STEMAT%ZACAo:

d) na apuração da antiguidade 2 o tribuna1 somente
poderá recusar o juiz-mais antigo pe10 voto de dois terços de
seus membros 2 con%orme procedimento pr6pri0 2 repetindo-se a
votação até %ixar-se a indicação;

PROJETO DO CENTRA0:

d) na apuração da antigUidade2 o tribuna1 somente
poderá recusar o juiz mais antigo pe10 voto de dois terços de
seus membros 2 con%orme procedimento pr6pri0 2 repetindo-se a
votação até %ixar-se a indicação;
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TíTULO: 04

ART:IGO: 113

CAPíTULO: 04

PAMGRAFO: 00

SECÃO: 01 SUSSECÃO: 00

:INC%SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT%ZACÃO:

%:I:I - O acesso aos ~ribunais de segundo grau %ar-se-â
por an~iguidadê e merecimen~o? a~~ernadamen~e? apurados na ú~
~ima en~rânci~ ou? onde houver? no Tribuna~ de A~çada? quando
se ~ra~ar de p~omoção para o Tribuna~ de Jus~iça? observados o
inciso :I:I e a c~asse de origem;

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.246 %ND:IV:IDUAL MARC:IO SRAGA
APROVAÇÃO DO A~T. 113? :INC:ISO :I:I:I DO PROJETO DE
CONST%TU:ICÃO.

DESTAQUE N2: 2.081

PROJETO DO CENTRÃo:

:IND:IV%DUAL LEZ%O SATHLER
APROVACÁO DA EXPRESSÃO 'E A CLASSE DE OR:IGEM' DO
%NC%SO :I:I% DO ART. 113 DO PROJ. PARA :INCLUSÃO NO
%NC:ISO :I:I%? DO ART. 111 DA EMENDA 2P02040-2.

:I:I:I - o acesso aos ~ribunais de segundo grau %ar-se-â
por an~igUidade e merecimen~o? a~~ernadamen~e? apurados na Ú~
~ima en~rância ou? onde houver? no Tribuna~ de A~çada? quando
se ~ra~ar de promoção para o Tribuna~ de Jus~iça? observados o
inciso :I:t;

EMENDAS SUSST:ITUT:IVAS:

EMENDA: 2P00865-6 PARECER: PELA REJE:tCÃO
PLíN:IO MART:tNS PMDS

Dê-se a redação seguin~e ao inciso %:t:t? do ar~igo 113 do
Proje~o:

:I:t:t _ o acesso aos Tribunais de segundo grâu %ar-se-â por
an~iguidade e merecimen~o? a~~ernadamen~e? apurados na ú~~ima
en~ráncia e? onde houver? no Tribuna~ de A~çada? quando se
~ra~ar de prorooção para o Tribuna~ de Jus~iça? observando o
inciso :I% e o dispos~o no ar~igo 114.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTMR:IO:

EMENDA: 2P00863-1 PARECER: PELA REJE:ICÁO
SíLV:IO ABREU PMOB

Emenda Supressiva a par~e do inciso :I:I:I? ar~igo 113? ~í~u
~o :IV? capí~u~o :IV? seção :I.

Suprime-se ao %ina~ do inciso :I:I:I ar~. 113 a espressão "e
a c~asse de origem".

ART:IGO: 113 :INC:ISO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT:IZACÃO:

:IV - previsão de cursos o%iciais de preparação e a
per%eiçoamen~c de magis~rados como requisi~os ou incen~ivos

para ingresso e avanços na carreira;

PROJETO DO CENTRÃO:

:IV - previsão de cursos o%iciais de preparação e a
per%eiçoamen~o de magis~rados como requisi~os para ingresso e
promoção na carreira;

ART%GO: 113 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃO:

%NC%SO: 05 ALíNEA: :«

V - os vencimen~os dos magis~rados serão %ixados com
di%erença não superior a dez por cen~o de uma para ou~ra das
ca~egorias da carreira?-não podendo? a qua~quer ~í~u~o, exce
der os dos Minis~ros do supr~mo Tribuna~ Federa~;
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v - os vencimentos dos magistradOS serão %ixados com
di%erença não superior a dez por cento de uma para outra das
categorias da carreira, não podendo, a qua~quer titu~o, exce
der os dos Ministros do Supremo Tribunal Federal;

ART%GO: 113 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

INCISO: "'6 ALíNEA: *

V% - a aposentadoria com vencimentos integrais é com
puls6ria por invalidez, ou aos setenta anos de idade, e %acu~
tativa aos trinta anos de serviço, ap6s cinco anos de exerci
cio e%etivo na jUdicatura;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 546

DESTAQUE N2: 1.244

DESTAQUE N2: 1.654

PRO~ETO DO CENTRÃO:

INDIVIDUAL BETH AZIZE
CAP%TULO %V 00 PODER ~UD%C%ARIO SECÃO X - ARTXGO
113 %NCXSO V% - PARA APROVACÃO.

INDIVIDUAL DORETO CAMPANARI
APROVAÇÃO DO XNCISO VI, ART. 113, DO PRO~ETO DE
CONSTXTUXÇÁO, EM SUBSTXTUXÇÃO AO INCISO VX, DO
ART. 111 DA EMENDA N. 2P02040-2.

IND%V%DUAL MANOEL MOREIRA
APROVAÇÃO DO ART. 113, INCXSO VI 00 PRO~ETO DE
CONST:l:TUICÁO.

IND:l:V:l:DUAL RENATO V:l:ANNA
APROVACÃO DA EMENDA 2P02"'40-2 (:l:NCISO VI, ART.
111).

%ND:l:V:l:DUAL MAURíL:l:O FERREIRA LIMA
APROVACÃO DA PARTE F:l:NAL DO :l:NCISO V%, 00 ART. 113
00 PRO~ETO ("APÓS CINCO ANOS DE EXERCíC:l:O EFET:l:VO
NA JUD:l:CATURA") PARA XNCLUSÃO NA PARTE F:l:NAL DO
:l:NC:l:SO VX DO ART. 111, DO SUBSTXTUT:l:VO 2P0204"'-2.

VI - a aposentadoria com vencimentos integrais é com
pu~s6ria por inva~idez, ou aos setenta anos de idade, e %acul
~a~iva aos ~rin~a anos de serviço;

ART:l:GO: 113 PAAAGRAFO: 00 INCISO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃO:

VI:I: - o juiz titular residirá na respectiva comarca.
O ato de remoção, disponibi~idade e aposen~adoria do magistra
do , por in~eresse púb~ico, %undar-se-á em decisão, por voto
de dois ~erços do respec~ivo tribuna~, assegurada amp~a de%e
sa;

PROJETO DO CENTRÃO:

VI% - o juiz titular residirá na respectiva comarca.
O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magis~ra

do, por in~eresse, %undar-se-á em decisão, por vo~o de dois
terços do respectivo ~ribunal, assegurada amp~a de%eSa;

ARTXGO: 113 PAAAGRAFO: 00 INC%SO: 08 ALíNEA: 3:

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

VIII - todas as sessões ou julgamentos dos 6rgãos do
Poder Judiciário serão púb~icos, e %undamentadas todas as de
cisões, sob pena de nulidade; se o in~eresse público o eXigir,
a lei poderá limitar a presença, em determinados atos, às pró
prias partes e seus adVOgados, ou somente a estes;
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V%%% - todas as sessões ou ju~gamentos dos órgãos do
Poder JUdiciário serão PÚb~icos, e ~undamentadas todas as de
cisões, sob pena de nu1idade; se o interesse púb1ico o exigir,
a ~ei poderá ~imitar a presença, em determinados atos, às pró
prias partes e seus advogados, ou somente a estes;

ART%GO: 113 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 09 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

%X - as decisões administrativas dos tribunais serão
motivada~, identi~icados os votantes, sendo que as discip~ina

res serão tomadas pe10 voto da maioria abso~uta de seus mem
bros;

PROJETO DO CENTRÃO:

%X - as decisões administrativas dos tribunais serão
motivadas, identi~icados os votantes, sendo que as discip1ina
res serão tomadas pe10 voto da maioria abso~uta de seus mem-
bros; .

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P0075B-9 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ANTON%O CARLOS KONDER RE%S PDS
Emenda ao Projeto de constituição

Dê-se aos incisos V%%% e %X do artigo 113, a seguinte
redação:

"VIII _ todos os ju1gamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão PÚb1ico, e ~undamentadas todas as decisões,
sob pena de nU1idade; se o interesse PÚb~ico o exigir, a ~ei
poderá 1imitar a presençã, em determinados atos, às próprias
partes e seus advogadOS, ou somente a estes;"

IX _ as decisões administrativas dos tribunais serão moti
vadas, sendo que as disicip1inares serão tomadas pe~o voto da
maioria abs01uta de seus membros;"

ARTIGO: 113 PARÁGRAFO: 00 %NC:ISO: 10 ALíNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMATI2AÇÁO:

x - nos tribunais com número superior a vinte e cinco
jU1gadOres será constituído órgão especia1, com o mínimo de
onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das
atribuições administrativas e jurisdicionais da compet~ncia do
tribuna1 p:Leno.

PROJETO DO CENTRÃO:

x - nos tribunais com número superior a vinte e cinco
jU:Lgadores será constituído órgão especia1, com o mínimo de
onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das
atribuições administrativas e juriSdicionais da competência do
tribuna~ p~eno.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR:IO:

EMENDA: 2P01290-Õ PARECER: PELA REJEIÇÃO
MESS:IAS G6IS . PFL

Acrescente-se o item ao art. 113 do Projeto da Comissão de
Sistematização, nos seguintes termos:

Ar"t. 113 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _(
X:I _ Os Ministros dos Tribunais Superiores e os Desembar

9adores dos Tribunais Estaduais ao ~im de doze anos de exercí
cio como Ministro ou DesembargadOres serão compu~soriamente

aposentadOS com vencimentos integrais, sa~vo se antes comp~e

tar setenta anos de idade.
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ARTIGO: 114 PAMGRAF'O: 00 %NCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

Art. 114. Um qu~nto dos ~ugares dos Tr~buna~s Reg~o

na~s F'edera~s~ dos Tr~buna~s dos Estados e do D~str~to F'edera~

e Terr~t6rios será composto de membros do Ministério Púb~ico e
de advogados de notór~o saber jur1dico e reputação i~~bada e
com mais dE dez anos de carreira ou de e%etiva atividade pro
%issiona~~ indicados em ~ista sêxtup~a pe~os órgãos de repre
sentação das respect~vas c~asses.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.871

DESTAQUE N2: 2.162

PRO~ETO DO CENTRÃO:

%NDIVIDUAL F'ABIO RAUNHEITT%
APROVAÇÃO DO ART. 114 DO PRO~. DE CONSTo <A).

%NDIVIDUAL MARC%O BRAGA
APROVAÇÃO DO ART. 114 E SEU ; DO PRO~. EM SUBST.
AO ART. 112 DA EMENDA SUBSTITUTIVA N. 2P02040-2.

ArT. 112. Um quinto dos ~ugares dos Tr~buna~s Regio
na~s F'ederais~ dos Tr~bunais d~s Estados e do Distrito F'edera1
e Territórics será composto de membros do Ministério Púb~ico e
de advogados de notório saber jur1dico e reputação i1ibada~
com mais de dez anos de carreira' ou de e%etiva atividade pro
%issiona1~ indicados em 1ista tr1p~ice pe~os respectivos tri
bunais e sUbmetida~ para nomeação~ ao Che%e do Poder
Executivo.

ARTIGO: 114 PAMGRAF'O: UN

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 AL.íNEA: *

Pazágra%o único. Recebida a indicação~ o tribuna~

%ormará 1ista tr1p~ice~ enviando-a ao Poder Executivo~ que~
nos vinte dias sUbseqüentes~ esco1herá um de seus ~ntegrantes
para nomeaç~o.

PRO~ETO DO CENTRÃO:
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TíTULO: 04

ART%GO: 115

CAPíTULO: 04

PARÁGRAFO: 00

SEcA0: 01 SUeSECÁO: 00

%NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 115. Os juizes gozam das seguintes garantias:

Art. 113. Os juizes gozam das seguintes garantias:

ART%GO: 115 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATIZACAo:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

% - vita1iciedade, não podendo perder o cargo senâo
por sentença jUdicia1, com e%icácia de coisa ju1gada;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - vita1iciedade;

ARTIGO: 115 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACAo:

INCISO: 02 ALíNEA: *

II - :inamov:ib:i1:idade, sa1vo por mot:ivo de :interessp.
PÚb1ico, na %orma do inciso VI%, do artigo 113;

PROJETO DO CENTRÃO:

%I - :inamov:ibi1:idade, sa1vo por motivo de :interesse
PÚbJ.ico, na :forma do i~ciso V:I:I, do artigo 111;

ART%GO: 1.1.~ PARÁGRAFO: 00 %NCISO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

%II - :irredut:ib:i1idade
tretanto, aos impostos gerais,
extraordinários.

PROJETO DO CENTRÃO:

de vencimentos, sujeitos, en
inc1usive o de renda e os

III - irredutibi1idade de vencimentos, sujeitos, en
tretanto, aos impostos gerais, inc1usive o de renda e os
extraordinários.

. ARTIGO: 11.5 PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA S%STEKAT%ZACAo:

INCISO: 00 lloLfHEA: *

PROJETO DO CENT~O:

i 1 2 Aos juizes é vedado:

i 1 2 Aos juizes é vedado:
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TíTULO: 04

ART%GO: 115

CAPíTULO: 04

PAMGRAFO: 01 %NC%SO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

% - exercer? ainda que em disponibi~idade? outro car
go ou %unção? sa~vo o magistério;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - exercer? ainda que em disponibi~idade? outro car
go ou %unção? sa~vo o magistério;

ART:tGO: 115 PAMGRAFO: 01 %NC:tSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

:tI - receber? a qua~quer títu~o ou pretexto? partici
pação ou custas em qua~quer processo;

PROJETO DO CENTRÃO:

II - receber? a qua~quer títu~o ou pretexto? partici
pação ou custas em qualquer processo;

ARTIGO: 1.1.5 PARÁGRAFO: 01. INCISO: 03 AL.íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

III - dedicar-se à atividade po~ítico-partidãria.

PROJETO DO CENTRÃO:

III - dedicar-se à atividade político-partidãria.

ART:I:GO: 115 PARÁGRAFO: 02 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATX2AÇÁO:

§ 2 2 No primeiro grau? a vitaliciedade será adquirida
ap6s dois anos de exerc~cio? não podendo o juiz~ nesse per~o
dO? perder o cargo senão por proposta do tribunal a que esti
ver vinculado.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 No primeiro grau? a vita~iciedade serã adquirida
ap6s dois anos de exerc~cio? não podendo o juiz? nesse per~o
do? perder o cargo senão por proposta do tribunal a que esti
ver vinculado.
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ARTIGO: 116 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 00 ALíNEA: *

Lrt. 116. Compete privativamente aos tribunais:

PROJETO DO CENTRÃO:

hrt. 114. compete privativamente aos tribunais:

ARTIGO: 116 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

IN(.~ISO: 01 ALíNEA: *

x - e1eger seus órgãos diretivos e e1aborar seus re
gimentos ~nternos~ com observância das normas de processo e
das garantias processuais das partes~ dispondo sobre a compe
tência e o zuncionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
e administrativos;

PROJETO DO CENTRÃO:

~ - e1eger seus órgãos diretivos e e1aborar seus re
gimentos internos~ com observância das normas de processo e
das garantias processuais das partes~ dispondo sobre a compe
tência e o zuncionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais
e administrativos;

EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01487-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MAX ROSENMANN PMDS
Emenda Modizicativa
Dê-se ao ~nciso I~ do art. 116~ a seguinte redação:

"I _ e1egar~ nos termos de 1ei comp1ementar~ seus órgãos
diretivos e,e1ebor~r seus regimentais internos~ com observân
cia das normas de processo e das garantias processuais das
partes dispondO sobre a competência e o zuncionamento dos res
poctivos órgãos :iuridicionais e administrativos."

EMENDA: 2P018S2-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
NELSON AGUIAR PMDS

O art. 116 passarã a ter a seguinte redação~ com a inc1u
são de um parágraz~ único resSa1vado no inciso I:

Art. 133 compete privativamente aos Tribunais:
I. e~eger seus orgãos ••• e administrativos~ ressa1vado O

disposto no parãgrazo único deste órgão.
:t J: • • .
:r:IJ:. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
%v. • .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ ún~co. Os órgãos de direção dos Tribunais que tiverem

juizes de primeiro grau a e1es sUbordinados~ inc1usive o Orgão
Especia1~ onde houver~ serão compostos por membros do Tribuna1
e1eitos por todos os magistradoS vita1icios a e1e vincu1ados.

ARTIGO: 116 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 02 ALíNEA: *

II - organizar suas secretarias e serviços auxi1iares
e os dos juizos que 1hes zorem sUbordinados~ ve1ando pe10 e
xercicio da atividade correiciona1 respectiva;

PROJETO DO CEnTRÃO:

XI - organiZar suas secretarias e serviços auxi1iares
e os dos juizos que 1hes %orem sUbordinados~ ve1ando pe10 e
xercicio da atividade correiciona1 respectiva;
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ART%GO: 116 ALíNEA: *
TEXTO OA S%STEMAT%ZAÇAo:

%%% - conceder 1~cença~ %ér~as e outros a%astamentos
a seus membros e aos ju~zes e serv~dores que 1hes %orem ~me

d~atamente SUbordinados;

PROvETO 00 CENTRA0:

%%% - conceder 1icença~ %érias e outros a%astamentos
a seus membros e aos ju~zes e servidores que 1hes %orem ~me

diatamente subordinados;

ART%GO: 116 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

ALíNEA: *

%V - prover~ por concurso púb1ico de provas~ ou de
provas e t~tU10s~ obedecido o disposto no parágra%o único do
artigo 198~ os cargos necessários à administração da vustiça~
exceto os de con%iança assim de%inidos em 1ei.

OESTAQUES SOaRE O TEXTO:

OESTAQUE N~: 2.087

PROvETO DO CENT-RÃO:

%ND%V%OY,AL UALMOR OE LUCA
APROVAÇAO DO %NC%SO %V 00 ART. 116 00 PROvo PARA
%NCLUSAO cono INCISO NO ART. 114 OA EMENDA
SUSSTITUTIVA N. 2P02040-2.

%V - propor a criação de novas varas jUdiciár~as.,

EMENDAS AO%TIVAS:

EMENDA: 2P01954-4 PARECER: PELA REvE%çAo
NELSON vOS%n PMDS

Emenda aditiva
Acrescente-se ao artigo 116 o inciso v~ seguinte:
"v _ prover~ pe1a %orma preVista nesta Constituição~ os

cargos de ju~zes de carreira da respecti~a jurisdição."
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TíTuLO: "'4 CAPíTULO: "'4 SEÇÃO: "'1 SUSSEÇÃO: "''''

ARTXGO: 117 PARAGRAFO: "''''

TE~TO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

:r:NCXSO: "'''' ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 117. Compete privativamente:

Art. 115. compete privativamente:

ARTXGO: 117 PARAGRAFO: "''''

TE~TO DA SXSTEMATX2AÇÃO:

XNCJ:SO: "'1 ALíNEA: *

x - ao Supremo Tribuna1 Federa1~ aos Tribunais supe
riores e aos Tribunais de Justica propor ao Poder Legis1ativo~

observado o parágraxo único do artigo 198:

PROJETO DO CENTRÃO:

x - ao Supremo Tribuna1 Federa1~ aos Tribunais supe
riores e aos Tribunais de Justica propor ao Poder Legis1ativo?
observado o artigo 198:

ARTXGO: 117 PARAGRAFO : "'''' ~NCXSO: "'1 ALíNEA: a

TE~TO DA SJ:STEMATX2AÇÃO:

a) a a1teraçáo do número de seus membros e dos tribu
nais inxeriores;

PROJETO 00 cENTRÃO:-s

a) a a1teração do número de seus membros e dos tribu
nais inxeriores;

ART~GO: 117 PARÁ.GRAFO: "'0

TE~TO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

~NC~SO: "'1 ALíNEA: b

b) a criação e a extinção de cargos e a xixação de
vençimentos dos seus membros? dos juizes? inc1usive dos tribu
nais inxeriores? onde houver~ e dos serviços auxi1iares;

PROJETO DO CENTRÃO:

b) a criação e a extinção de cargos e a xixação de
vencimentos dos seus membros? dos juizes? inc1usive dos tribu
nais inxeriores? onde houver? e dos· serviços auxi1iares;
_______________________________________ e

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁ.RXO:

EMENDA: 2P"''''295-1 PARECER: PELA REJEXÇÃO
Jost FERNANDES PDT
EMENDA SUPRESSXVA
suprima-sE' no artigo 11.7? :tnciso :t e AJ.1nea "b" do projeto de
constituiçáo~ a seguinte expressão:
"b) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ? inc1usive dos tribu-
nais inxeriores".



ASSEMSLt%A HAC%ONAL CONST%TU%NTE
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pAG%NA:

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 01 SUSSEÇÁO: 00

ART%GO: 117 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

%NC%SO: 01 ALíNEA: c

c) a criação ou extinção dOL tribunais in%eriores;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

c) a criação ou extinção do~ tribunais in%eriores;

ART%GO: 117 %NC%SO: 01 ALíNEA: d

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

d) a
judiciárias;

al.teração da orgônização e da divisão

PRO~ETO DO CENTRÃO:

d) a
judiciárias;

al.teração da orgêtni zação e da divisão

ART%GO: 117 PARAGRArO: 00 %NC%SO: 02 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%% - aos Tribunais de ~ustiGa o jUl.gamento dos juizes
estaduais e do Distrito rederal. e Territórios J bem como dos
membros do Ministério pÚbl.ico que l.hes são adstritos J nos cri
mes comuns e de responsabil.idadeJ reEsal.vada a competência da
~ustiça El.eitoral..

PRO~ETO DO CENTRÃO:

%% - aos Tribunais de ~ust~çaJ o jUl.gamento dos :Jui
zes estaduais e do Distrito rederal. e Territórios J bem como
dos membros do Ministério PÚbl.ico que l.hes são adstritos J nos
crimes comuns e de responsabil.idadeJ ressal.vada a competência
da Justiça El.eitoral..

ter a seguinteapassa

. .
:r _ •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
%% _ A al.teração do número doS membros dos Tribunais %n%e

riores e a criação e extinção de cargos dos seus serviços au
xil.iares e de Órgãos das instânc~as in%eriores com os seus
respectivos cargos dependerão sempre de iniciativa do Tribunal.
respectivo.

2P01155-0 PARECER: PELA RE~E2ÇÃO
A%RTON CORDE%RO PrL

O inciso %%J do Artigo 117 J
redação:

Art. 117.

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR%O:

EMENDA: 2P00808-9 PARECER: PELA RE~E~ÇÃO
CARLOS ALBERTO PTB

Ar"t. 117 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
% _ (mantido)
XX _ A al.teração do número dos membros dos Tribunais Xn%e

riores e a criação e extinção de cargos dos seus serviços au
xil.iares e de órgãos das instânc~as in%eriores com os seus
respectivos cargos dependerão sempre de iniciativa do TribUnal.
respectivo.

%%% _ (o inciso %% do projeto passa a ser inciso %%%).
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 01 SUSSEÇÃO: 00

pAG%NA: 161

ART:IGO: 118 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

Art. 118. Somente pe10 voto da ma~or~a abs01uta de
seus membros ou dos membros do respect~vo órgão especia1 pode
rão os tribunais dec1arar a inconstituciona1idade de 1ei ou
ato normat~vo do Poder Púb1ico.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 116. Somente pe10 voto da ma~or~a abs01uta de
seus membros ou dos membros do respectivo órgão especia1 pode
rão os tribuna~s dec1arar e ~nconst~tuc~ona1idade de 1ei ou
ato normativo do Poder Púb1ico.



ASSEMs~t~A hAC~ONA~ CONST~TU~NTE

RE~C~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM~SSÃO DE S~STEMATIZAÇÃO

pAG~NA: 1.62

TfTU~O: 04

ARTIGO: 1.1.9

CAPfTU~O: 04 SEcA0: 01. SUSSEcÃO: 00

INCISO: 00 A~fNEA: *
TEXTO l 1A S~STEMAT~ZAÇÃO:

Art. 1.1.9. A ~ustiça dos Estados deverã insta~ar jui
zados especiais, providos por juízes togados, ou tOgadoS e
~eigos, para o ju~gamento e a execuç~o de causas cíveis de me
nor comp~exidade e in~rações penais de menor potencia~ o~ensi

vO I mediante procedimento ora~ e sumaríssimo, permitida a
transação e o ju~gamento de recursos por turmas de juizes de
primeiro grau.

PRO~ET<, DO CENTRÃO:

Art. 11.7. A ~ustiça dos Estados deverã insta~ar jui
zados especiais, providOS por juízes togadoS J ou togadOs e
~eigos, para o ju~gamento e a execução de causas cíveis de me
nor comp1exidade e in~rações penais de menor potencia1 o~ensi

vo, mediante procedimento ora1 e sumaríssimo, permitida a
transação e o jU1gamento de recursos por turmas de juízes de
primeiro grau.

l\RTIGO: 119 PARÁGRAF'O: 01 ~NC:J:SO: 00 A~íNEA: *
TEXTO nA SISTEMATIZAÇÃO:

~ 1 2 Os Estados poderão criar a ~ustiça de Paz l remu
nerada, composta de cidadãos e1eitos pe10 voto direto, univer
sa1 e secreto, com mandato de quatro anos e competência para
ce1ebrar casamentos I a1ém de outras previstas em 1e~.

DESTAQUES SOElRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1..630 :J:ND:J:V:J:DUA~ T~TO COSTA
SUPRESSÃO NO ~ 1. DO ART. 119 A EXPRESSÃO 'REMUN.
COMPOSTA DE CIDADÃOS ELEITOS PELO VOTO DIRETO,
UN:J:V.E SECRETO' E 'MANDATO 4 ANOS ••• EM LE:J:'.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 os Estados poderão criar a ~ustiça de Paz l remu
nerada, composta de cidadãos e1eitos pe10 voto direto l univer
sa1 e secreto, com mandato de quatro anos e competência para
celebrar casamentos, além de outras previstas em lei.

EMENDAS SUSST:J:TUT~VAS:

Et~ENDA: 2P00964-0 PARECER: PELA RE~E~CÃO
SíLVIO ASREU PMDEl

Emenda Modi~icativa do § 1 2 do Art. 119, do projeto de
constituicão

Art. 11.9
i 1 2 Os Estados criarão a ~Ustiça de Paz l remunerada J

composta por cidadãos eleitos pelo voto direto e secreto J com
mandato de quatro anos e competéncia para celebrar casamentos,
além de atribuições conciliat6rias l sem caráter jurisdiciona1,
e outras que vierem a ser previstas em lei ~edera1.

EMENDA~ NÃO DESTACADAS COM PARECER F'AVORAVE~:

EMENDA: 2P00740-6 PARECER: PELA APROVAÇÃO
~OUR:J:VAL SAPT:J:STA PF~

Emenda ao Projeto de Constituição
Dê-se ao ~ 1. 2 do art. 119 1 a seguinte redação:
"~ 1. 2 - A União J no Distrito Federa1 e nos Territ6rios, e os
E~tados poderão criar a ~ustica de Paz l remunerada, composta
de cidadãos eleitos pelo voto direto l universa1 e secreto, com
mandato de quatro anos e competência para ce1ebrar casamentos,
ver~icação de o~icio ou ~ace à impugnação apresentada I do pro
cesso de habi1itaçáo J além de outras previstas em 1ei."



ASSEM2LÉZA NACZONAL CONSTZTVZNTE

RELACZOHAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COMZSSÃO DE SZSTEMATZZAÇÃO

TíTVLO: 04 CAPíTVLO: 04 SEÇÃO: 01 SV2SEÇÃO: 00

PÃGZHA:

ARTZGO: 119 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA SZSTEMATZZAÇÃO:

ZNC%SO: 00 ALíNEA: *

~ 2 2 As providências de insta1acâo doS juizados espe
ciais e de criação da ~ustiça de Paz no Distrito Federa1 e nos
Territórios cabem à Vnião.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

~ 2 2 ~s providências de insta1ação doS juizados espe
ciais e de criação da ~ustiça de Paz no Distrito Federa1 e nos
Territórios cabem à Vnião.

EMENDAS ADZTZVAS:

EMENDA: 2P007SS-1 PARECER: PELA RE~EZÇÃO
MARCONDES GADELHA PFL

Acrescente-se ao art. 119 o parágra%o 22~ renumerando-se o
seguinte:

Art. 119 _ ••.••.•••.••••• ., . ., •....•..••. ., . ., ., •.••.•. ., •.•..•
~ 2 2 _ A 1ei poderá criar juizados de pequenas causas~ em

único grau de jurisdição~ competentes para conci1iacão e ju1
gamento de causas c~veis de pequena re1evância de%inida em 1ei
e jU1gamento de contravenções.



ASSEMSLÉXA NACXONAL CONSTXTVXNTE

RELACXONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COMXSSÃO DE SXSTEMATXZAÇAo

TíTVLO: ~4 CAPíTVLO: ~4 SEÇÃO: ~1 SVSSEçAo: ~~

164

ARTXGO: 12~ PARAGRAFO: ~~

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

XNCXSO: ~~ ALíNEA: *

Art. 12~. Os processos jUd~ciais serão iniciados por
aUdiência pre~iminar na qua~ as partes f segundo o princíp~o da
ora~~dadef ~evarão ao juiz as suas razões f e este f no prazo de
quarenta e oito horas f pro~erirá a sentença f cuja impugnação,
por qua~quer das partes, ~mprimirá ao processo o rito comum
previsto na respectiva Le~.

DESTAQVES SOSRE O TEXTO:

OV DO

1.577

2.243

XNDXVXDVAL UXLSON MARTINS
APROVAÇÃO DO ART. 11B DA EMENDA 2P~2~4~-2 
RE~EXÇAO DAS EMENDAS 2P01~35f 2P01255 E 2P0134B.

INDXVXDVAL MARXO COVAS
VqTAÇÁO EM SEPARADO DO ART. 120 DO PROJETO
ART. 11B DA EMENDA 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 11B. Sa~vo nos crimes do~osos contra a vida os
processos judiciais serão iniciados por aUdiência pre~im~nar
na qua1 as partes, segundo o principio da ora1idade f 1evarão
ao juiz as suas razões f e este, no prazo de quarenta e oito
horas, pro~er~rá sent2nça, cuja impugnação f por qua~quer das
partes f imprim~rá ao processo o rito comum previsto na respec
tiva ~ei.

EMENDAS SUaSTXTUTIVAS;

EMENDA: 2P01255-B PARECER: PELA APROVAÇAo
MANOEL CASTRO PFL

Suprima-se o Artigo 120.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P01036-9 PARECER: PELA RE~EXÇÃO
PAULO ROBERTO PMDS

Emenda supressiva
Dispos~tivo Emendado: Art~go 120
Suprima-se do projeto de constituição, o Art. 120.



ASSEMB~É%A HAC%ONA~ CONST%TV%NTE

RE~AC%ONAMENTO OAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÁO DE S%STEMAT%ZAÇÁO

TfTU~O: ~4 CAPfTU~O: ~4 SEÇÁO: ~1 SUBSEÇÁO: ~0

PÃG%HA: 165

ART%GO: 121 PARÁGRAFO : ~~ %NC%SO: 0~ A~fNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

Art. 121. Ao Poder JUdiciário é assegurada autonomia
administrativa e %inanceira.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 119. Ao Poder JUdiciário é assegurado autonomia
administrativa e %inanceira.

ART%GO: 121 PARÁGRAFO: ~1

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

%NC%SO: ~{'3 A~fNEA: *

§ 1 2 Os tribunais e~aborarão suas propostas
orcamentárias~ dentro dos ~imites estipu~ados conjuntamente
com os demais Poderes~ na ~ei de diretrizes orcamentárias.

DCSTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.684 %ND%V%DYA~ ME%RA F%~HO

SUPRESSAO DA EXPRESSÃO 'CONJUNTAMENTE COM OS
DEMAIS PODERES' (§ 1 DO ART. 119 DA EMENDA
2P{'32{'34{'3-2) •

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 1 2 Os tribunais e~aborarão suas propostas
orcamentárias? dentro dos 1imites estipu~ados conjuntamente
com os demais POderes? na iei de diretrizes orcamentárias.

ART:IGO: 121 PARÁGRAFO: ~2 :INCISO: 0~ A~íNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT:IZAÇÁO:

§ 2 2 O encaminhamento da proposta~ ouvidos os demais
tribunais interessados~ compete:

PROJETO 00 CENTRÃO:

§ 2 2 O encaminhamento da proposta~ ouvidos os demais
tribunais interessados~ compete:

ARTIGO: 121 PARÁGRAFO: {'32 :tNCISO: {'31 A~1NEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT:IZAÇÁO:

:I - no âmbito %edera~~ aos Presidentes do supremo
Tribunal Federa~ e dos Tribunais Superiores~ com a aprovacão
dos respectivos tribunais;

PROJETO 00 CENTRÃO:

:I - no âmbito %edera~~ aos Presidentes do supremo
Tribuna~ Federa~ e dos Tribunais Superiores~ com a aprovação
dos respectivos tribunais;

EMENDAS SUBSTITUT:IVAS:

EMENDA: 2P{'316{'37-3 PARECER: PE~A REJE:IÇÁO
ANNA MAR%A RATTES PMDB
Dê-se ao item I do art. 121 do Projeto de Constituicão "A"~ a
seguinte redacão:
Art. 121 _ ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• (
§ 1 2 •••• ,., <
§: 2 2 - : ••••••.••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••• <
:I no ámbito :federa~? aos Presidente do supremo Trib;una~ Fe-
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TíTULO: 04 CA~íTULO: 04 SEçAo: 01 SUSSEçAo: 00

dera~ e dos Tr~buna~s Super~ores.

X:E: (

ART~GO: 121 ~ARÁGRAF'O: 02 ~NC~SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇAo:

~~ - no ãmb~to estadua~ e no do D~str~to F'edera~ e
Terr~t6r~os~ aos ~resídentes dos Tr~bunaís de Just~ça~ com a
aprovação dos respect~vos tr~bunais.

~ROJETO DO CENTRA0:

~~ - no âmbito estadua~ e do D~strito F'edera~ e Ter
rit6rios~ aos ~residentes dos Tribunais de Justiça~ com a a
provação dos respect~vos tribunais.



ASS~MSL~IA NACIONAL CONSTITUINT~

R~LACIONAM~NTO DAS ~M~NDAS COM O PROJ~TO DA COMISSÃO D~ SIST~MATIZAÇÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 S~çÃO: 01 suas~çÃo: 00

PÁGINA: 167

ARTIGO: 122 PARAGRAFO: 00 ~ INCISO: 00

T~~TO DA SIST~MATZZAÇÃO:

ALíN~A: li:

Art. 122. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal~
Estadual ou Municipal~ em virtude de sentença ;udiciária~ xar
se-âo exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e a conta dos créditos respectivos~ proibida a de
signação de casos cu de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este xim~ à exceção dos
casos de crédito de natureza aliment~cia.

PROJ~TO DO C~NTRÃO:

Art. 120. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal~

Estadual ou Municipal~ em virtude de sentença ;udiciária~ xar
se-âo eXClusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatÓrios e à conta dos créditos respectivos~ proibida a de
signaçâo de casos cu de pessoas nas dotações orçamentárias e
nos créditos adicionais abertos para este xim~ à exceção dos
casos de crédito de natureza alimentícia.

~M~NDAS SUSSTITUTIVAS:

~MENDA: 2P01380-S PAR~C~R: PELA R~J~IÇÃO
PAULO MACARZNI PMoa

Altera a redação do caput do artigo 122 e do § 1 2
Art. 122 _ Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal~ ~s

tadual ou Municipal~ em virtude de setença judicial~ xar-se
ão~ devidamente atualizados, exclusivamente na ordem cronolÓ
gica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos
respectivos~ proibida a designação decasos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para
este xim~ à exceção dos casos de crédito de natureza
alimentícia.

, 1 2 _ ~ obrigatória a inclusão~ no orçamento das entida
des de direito público, de verba necessária ao pagamento dos
seus débitos constantes de precatÓrios~ ;udiciários~ apresen
tados até 1 2 de julho. O pagamento :far-se-á.. obrigatóriamente~
até o :final do exercício seguinte.

~M~NDAS NÃO D~STACADAS COM PAREC~R CONTRARIO:

~MENOA: 2P00626-4 PAR~C~R: P~LA R~JEICÃO
M~NO~S RIS~IRO PMOS

EM~NOA AO:ITIVA
Modixicativa o "caput" do Art. 122 do Projeto de Consti

tuição aprovado pela comissão de Sistematização.. qeu passa ter
a seguinte redação:

Art. 122 Os pagamentos devidos pela Fazenda Nacioanl~

EstadUal ou Municipal, em virtude de sentença jUdicial~ :far
se-áo de :forma atualizada e na ordem da apresentação dos pre
catórios~ resPceitados~ no entanto~ o privilégio das pessoas
:físicas com mais de cinsquenta e cinco anos de idade, e os
créd~tos de natureza alimentnticia~ nos quais se incluem ven
cimento~ salários .. proventos de apsentadoria e pensões.

ARTJ:GO: 122 PARAGRAFo: 01 :INCISO: 00 ALíN~A: li:

TE~TO DA S:ISTEMAT:IZAÇÃO:

S 1 2 ~ obrigatória a inclusão~ no orçamento das enti
dades de direito púb2ico, de verba necessária ao pagamento dos
seus débitos constantes de precatórios jUdiciários .. apresenta
dos até 1 2 de jUlhO .. data em que terão atualizados os seus
valores. O pagamento :far-se-á Obrigatoriamente até o xinal do
exercício seguinte.

PROJETO DO C~NTRÃO:

§ 1 2 ~ obrigatória a inclusão, no orçamento das enti
dades de direito pÚblico~ de verba necessária ao pagamento dos
seus débitos constantes de precatórios jUdiciários, apresenta
dos até 1 2 de julho" data em que terão atualizados os seus
valores. O pagamento xsr-se-á Obrigatoriamente até o xinal dO
exercicio seguinte.



A••EK.L~%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAKENTO ~AS EMEN~AS COM O PROJETO ~A COM%SSAO ~E S%STEMAT%ZAÇAO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 01 SUSSEçAo: 00

pAG%NA: 168

EMEN~AS SUSST%TUT%VAS:

EMEN~A: 2P01115-2 PARECER: PELA REJE%çAO
GU%LHERME PALME%RA PFL

Emenda ao ar~. 122
ArL. 1.22 .
~ 1 2 _ ~ obriga~ória a inclusão~ no orçamen~o das en~ida

des de direi~o PÚblico~ de verba necessária ao pagamen~o dos
seus débitos cons~antes de preca~órios judiciários~ apresen~a
dos a~é 1 2 de jUlhO. O pagamen~o %ar-se-á obriga~oriamen~e a~é
o %inal do exercicio seguin~e~ a~ualizados os valores a~é a
data do e%etivo pagamento.

~ §~ =pi;i'ô;'~~~itô;'p;~vi;tô;'nô'pi;ãg;i~ô'12'd~;t~'ir:
~igo~ a~ribuir-se-á às dotações orçamentária próprias par~e
proporcional resul~an~e do exesso da arrecadação veri%icada no
exercício.

ART%GO: 122 PAAAGRAFO: 02 :J:NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO ~A S%STEMAT%2AÇAo:

~ 2 2 As dotações orçamen~árias e os crédi~os aber~os
serão consignados ao Poder Judic:Lário~ recolhendo-se as impor
~âncias respectivas à repartição competente. Caberá ao Presi
den~e do Tribunal que pro%erir a decisão exeqUenda de~erminar

o pagamen~o~ segundo as possibilidades do dep6si~0.~ e autori
zar~ a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de
preterimento dO seu direito de precedência~ o seqUestro da
quan~ia necessária à sa~is%ação do débito.

PROJETO ~o CENTRA0:

~ 2 2 As dotações orçamen~árias e os crédi~os aber~os
serão consignadOS ao Poder JUdiciário~ recolhendo-se as impor
tâncias respectivas à repartição competente. caberá ao Presi
dente do Tribuna~ que pro%erir a decisão exeqUenda determinar
o pagamento~ segundo as possibilidades do dep6si~0~ e autor:L
zar~ a requer:Lmen~o do credor e exclusivamente para o caso de
pre~erimento do seu direito de precedénc:La~ o seques~ro da
quan~:La necessária à satis%ação do débi~o.

EMEN~AS NÃo ~ESTACA~AS COM PARECER FAVORAVEL:

EMEN~A: 2P00717-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JOS~ :J:GNÁC:IO FERRE:IRA PMDS

Emenda Modi%ica~iva

Dê-se ao art. 122 do proje~o de Cons~i~uição a seguin~e
redação:

Art: 122 _ Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal~ Es
~adual ou Municpal~ emvir~ude de se~naça jUdiciária~ %ar-se-ão
exc~usivamen~e na ordem cron6logica de apresentação dos preca
~6rios e á con~a dos créditos respectivos~ proibida a designa
ção de casos OU de pessoas nas do~ações orçamentárias e nos
crédi~os ex~raorçamen~áriosaber~os para es~e %:Lm~ à execução
do~ casos de crédi~o de na~ureza alimen~icia. Os preca~6rios
consiganarão as importãncias com correcão monetária~ a serem
pagas até o ~imite da dotação orçamentária. Aque~es que esce
derem a esse limite~ automaticamente passarão ao exercício se
guin~e~ na es~ri~a ordem de suas apresentações.

_ Suprima-se do ~ 1 2 a expressão %inal: "0 pa%amen~o %ar
se-á obrigatoriamente até o %ina~ do exercicio seguinte."

EMENDAS NAo ~ESTACADAS COM PARECER CONTAAR%O:

EMEN~A: 2P00810-1 PARECER: PELA REJEXçAo
CARLOS ALSERTO PTS

Ar1:. 122. • ••.••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••••••
~ 1 2 _ ~ obriga~6rio a inc~usão~ no orçamen~o das entida

des de direito PÚb~ico~ de verba necessária ao pagamento dos
seus débitos constantes de precat6rios jUdiciários~ aposenta
dos até 1 2 de jUlhO. O pagamen~o %ar-se-á obrigatoriamen~e até
o %inal do exercicio seguin~e~ a~ualizados os valores até a
data 00 e%e~ivo pagamento.

~ §~ =pir~'ô;'~~~itô;'p;~vi;tô;'nô'p~;~grã~ô'12'd~;t~'~r:
~i90~ a~r1vuir-se-à às do~ações orçamentárias pr6prias parte
proporciona~ resultante do excesso da arrecadação veri%icado
no exercício.

EMENDA: 2P01261-2 PARECER: PELA REJEXçAo
v:J:RGfLIO GALASS:J: PDS

ACRESCENTE-SE AO ART. 122:
parágra%o 3 _ Serão inc~uidos na ~ei orçamentária os va~o

res dos precatórios, em moeda corrente e exu unidades indexado
ras, para atualização até a data do pagamen~o, %icando o Poder
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Execut~vo Obr~gadO a cons~gnar ao tr~buna~ competente as quan
t~as necessár~as ao ~ntegral cumpr~mento das requ~s~ções? ~n

c~usive através de eventuais operações de créditos
ad~ciona~s."
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TíTULO: 04

ART%GO: 123

CAPíTULO: 04 SECÃO: 01 SUBSECÃO: 00

%NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

Art. 123. Os serviços notariais e registrais sâo e
xercidos em caráter privado J por de~egação do Poder PÚb~~cO.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

545 %ND%V,%DUAL BETH AZ%ZE
CAP%TULO %V DO PODER ~UD%C%AR%O SECÃO % - ART%GO
123

PRO~ETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBST%TUT%VAS:

Art. 121. Os serviços notariais e de registro são e
xercidos em caráter privado J por deiegação do Poder Púbiico.

EMENDA: 2P00195-5 PARECER: PELA RE~E%CÃO
~ESUALDO CAVALCANT% PFL

Emenda Substitutiva
Substitua-se ~ redação do art. 123 e seus parágrazos peia

seguinte:
Art. 123 _ As erventias de zoro judiciai e extrajudicia~

são providas na zorma da iegis~ação dos Estados? do Distrito
Federa~ e dos Territórios J observadO o critério de nomeação
exc~usivamente mediante concurso pÚb~ico de provas e t~tu~os.

EMENDA: 2P00823-2 PARECER: PELA RE~E%CÃO
AÉC%O DE BORBA PDS
Art. 123 _ Os servios notariais e de registro são exercidos em
caráter privado J por de~egação do Poder PÚb~ico.

S 1 2 _ Lei comp~ementar regu~ará civii as atividadeS J
disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários J
registradores e seus prepostos J e disporá sobre a ziscalização
de seus atos pelo Poder ~udiciário.
~ 2 2 _ % ingresso nos serviços notariais e de registros
dependerá J obrigatoriamente de concurso PÚb~ico de provas e
t~tUlosJ sendo obrigatória J em caso de vacância J a investidura
dos novos titulares em um prazo de até seis meses que
compreenderá a abertura e a conc~usão de concurso de provimen
to ou remoção.
i 3 2 _ Lei %ederal estabeiecerá normas gerais para %ixação dos
emolumentos relativos aos atos praticados pelOS serviços nota
riais e de registro.

EMENDA: 2P00937-9 PARECER: PELA RE~E%CÃO
HARLAN GADELHA P1'.lDB

T~tUio %V - da organização dos Poderes e do Sistema de
Governo.

cap~tulo - %V - do Poder ~udiciário,
Seção _ % - Disposições Gerais.
Propõe-se a mOdi%icação na redação do Arti%o 123 J §§ 1 2

J

2Si! e 3 2
Art. 123. Os serviços notariais e registrais são exercidos

em caráter privado J por de~egação do Poder púb~ico.

§ 1 2 Lei complementar regUlará as atividades J discipiinará
a responsabilidade civii e çriminal dos notários J registrado
res e seru prepostos? e de%inirá a %iscaiização de seus atos
peio Poder ~udiciário.

~ 2 2 o .ingresso na atividade notaria~ e registra~
dependeráJ Obrigatiriamente? de concurso PÚb~ico de provas e
titulos J não se permitindo que qualquer serventia :ique vaga J
sem abertura de concurso púb~ico de provimento ou remoçao J por
mais de seis meses.

§ 2 2 Lei zedera~ estabe~ecerá normas gerais para zixacão
de emolumentos relativos aos atos praticadOS pelos servidores
notariais e registrais.

Modi%ique-se para:
Art. 123. Os serviços notarias e registrais do %oro extra

judicial J bem como as serventias do zor judicialJ serão exer
cidos pe~6 Poder ~udiciárioJ respeitados os direitos dos seus
atuais titu~ares:

i 1 2 .Lei comp~ementar regulará a o%icialização J de%inirá
as atividades J J discip~inará a responsabi~idade civil e cri
mina~ dos serventuários da justiça do %oro jUdiciai e do %oro
extrajudiciai J por err~s ou excessos cometidos.

i "o. O ingresso na carreira de serventuár:..",s de justiça
:ar-se-á mediante concurso púbiico de peovas e t~tu~osJ e aos
titu~ares dos O%~cios de ~ustiça a obrigatoriedade de dipioma
de batharel em Direito.

i 3 2 Passam a const~tuir renda do Poder ~udiciário as cus
tas e emo~umentos relativos aos atos praticados pelos
serventuários de justiça? devidaemente recoihidos aos co%res
púbiicos atravpes de guia espec~%ica emitida pe~o Poder
~udiciário e pagas em banco o%icial.

Suprima-se:
Art. 11 J parágra%o único J do Ato das Disposições Constitu-
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cionais Gerais e Transit6rias J por entrerem em con%~ito com os
dispositivos ora propostos.

EMENDA: 2P01213-2 PARECER: PELA REJEXcAo
XRMA PASSONX PT
Dê-se nova redação ao artigo 123 do Projeto de constituição da
Comissão de Sistematizaçâo e respectivos parágra%os:
"Art. 123 - Os serviços notoriais e registrais são de compe
tência do Poder PÚb1ico J que os pode exercer diretamente ou
por de1egação.
~ 1 2 - Lei comp~ementar regu1ará as atividades J discip~inará a
responsabi~idade civi~ e crimina1 dos notários J registradores
e seus prepostoS J e de%inirá a %isca~ização de seus atos pe~o
Poder Judiciário.
~ 2 2 - O ingresso na atividade notaria1 e registra~ dependerá J
obrigatoriamenteJ de concurso PÚb~ico de provas e t1tu~osJ não
se permitindo que qua1quer serventia %ique vaga J sem abertura
de concurso de provimento ou remoção J por mais de seis meses.
~ 3 2 - Lei %edera~ estabe1ecerá normas gerais para %ixação de
emo~umentos re~ativos aos atos praticados pelos serviços nota
riais e registrais".

EMENDA: 2P01329-S PARECER: PELA REJEXcAo
JOsf PAULO BXSOL PMDB

EMENDA SUPRESSXVA
Suprima-se o Artigo 123 e seus parágra%os.

EMENDA: 2P01630-S PARECER: PELA REJEXCAo
VXVALDO BARBOSA PDT

EMENDA MODXFXCATXVA
DXSPOSXT%VO EMENDADO: artigo 123.
Dê-se a seguinte redação ao artigo 123:
"Art. 123 _ As serventias judiciais e extrajudiciais são

o%iciais J remunerados os seus titu~ares e servidores exc~usi

vamente pe10s co%re PÚb1icos J dispondo as 1eis de organização
jUdiciária sobre as respectivas carreiras e dependendo o pro
vimento inicia1 de aprovação em concurso de provas e títu~os".

EMENDAS HÃo DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRXO:

EMENDA: 2P01230-2 PARECER: PELA REJEXCAo
VLADXMXR PALMEXRA PT

Dê-se nova redação ao art. 123 do projeto de Constituição
da Comissão de Sistematização J suprimindo-se os respectivos
parágra%os:

"Art. 123. Os serviços notariais e registrais serão exer
cidOS diretamente pe~o Poder PÚb1ico J con%orme a ~ei."

ART%GO: 123 PARÁGRAFO: 01

TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

~ 1 2 ~ei comp~ementar regu~ará as atividades J
discip~inará a responsabi~idade civi~ e crimina~ dos notários J
registradores e seus prepostos J e de%inirá a %iscalização de
seus atos pe~o Poder JUdiciário.

PROJETO DO CENTRA0:

~ 1 2 Lei comp1ementar regu1ará as atividades J
discip~inará a responsabi1idade civi1 e crimina~ dos notários J
dos o%iciais de regis~ro e seus prepostos J e de%inirá a %isca
lização de seus atos pelO Poder Judiciário.

ART%GO: 123 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA S%STEMAT%2ACÁO:

XNC%SO: 00 ALíNEA: :«

~ 2 2 O ingresso na atividade notarial e registral
dependeráJ obrigatoriamente J de concurso PÚb~ico de provas e
t1tu~osJ não se permitindo que qualquer serventia %ique vagaJ
sem abertura de concurso de provimento ou remoção J por mais de
seis meses.

PROJETO DO CENTRA0:

~ 2 2 O ingresso na atividade notarial e de registro
dependerá J Obrigatoriamente, de concurso PÚblico de provas e
titUloS J não se permitindo que qualquer serventia %ique vaga J
sem abertura de concurso de provimento ou remoc;:á.o J por mais de
seis meses.
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ARTZGO: 123 PARAGRAFO: 03

TEXTO DA SISTEMATZ2AcÃO:

ZNCZSO: 00 ALíNEA: *

§ 3 2 Lei %ederai estabeiecerâ normas gerais para %i
xação de emoiumentos reiativos aos atos praticados peios ser
viços notariais e registrais.

PROJETO DO CENTRÃO:
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TíTULO: 04

ART%GO: 124

CAPíTULO: 04

PARAGRAFO: 00

SEÇÃO: 01 SUBSEÇÃO: 00

.%NCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 12 LI . A le~ criará juizados de instrução crimi
nal, %ixando-lbes atribuições e competências.

DESTAGUES SOBRE O TEXTO:

DESTAGUE N2: 81 INDIVIDUAL ROBERTO AUGUSTO
APROVAÇÃO DO ARTIGO 124 DO PROJETO DE
CONSTITUIÇÃO -A-.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 122. Lei %ederal estabelecerá normas gerais para
%ixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro mencionados no artigo
anterior.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00005-3 PARECER~ PELA APROVAÇÃO
FARABULINI JÚNIOR PTB

Suprimir o artigo 124 do Projeto de constituição que está
assim redigido:

Art. 124. A Lei criará juizados de instrução criminal,
%ixando-lhes atr~buições e competéncias.

EMENDA: 2P01132-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ANTÔN%O DE JESUS PMDB

EMENDA ADITIVA
Dê-se a seguinte redação ao Artigo 124 do Projeto de

Constituição:
"Art. 125 - f'icam sintituidos Juizados de Instrução crimi

nal, %ixando-lbes a lei a competéncia."
~ 1 2 - a autorização judiciaria requisatará à Policia di

ligências necessáias à instrução criminal.
~ 2 2 - As in%rações penais de autoria desconhecida serão in
vestigadaS de plano pela policia, in%ormada a autorida
judiciária competente".

EMENDAS ADITIVAS:

EMENDA: 2P004SS-S PARECER: PELA REJEIÇÃO
RAUL FERRAZ PMDB

Acrescente onde couber na seção % do CapitUlo IV, dO Titu
lo IV (A) o segu~nte artigo:

"Art. _ Os serventuários da Justiça serão organizadOS em
carreira, assegurando-lbe a lei, remuneracão igual em todo o
Território Nacional.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00079-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
UBIRATAN SPINELLI PDS

suprima~se o Art. 124 do Projeto de Constituição.
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ART%GO: 125 PARÁGRA!'"Ó: "''''

TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:
%NC%SO: "'''' ALíNEA: *

Ar~. 125. O supremo Tribunal !'"ederal compõe-se de
onze minis~ros? escolbidos den~re cidadãos com mais de ~rin~a
e cinco e menos de sessen~a e cinco anos de idade? de no~ável
saber jurídico e repu~ação ilibada.

PRO~ETO DO CENTRA0:

Ar~. 123. O Supremo Tribunal !'"ederal compõe-se de
onze minis~ros? escolbidos den~re cidadãos com mais de ~rin~a
e cinco e menos de sessen~a e cinco anos de idade? de no~ável
saber jurídico e repu~ação ilibada.

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P"'1916-1 PARECER: PELA RE~E%cAo
ULDURXCO PXNTO PMDS

SUbs~i~ua-se o ax~igo 125, al~erando-se simul~aneamen~e o
seguin~e? pelo que segue:

O Tribunal Cons~i~ucional, com sede na Capi~al da União e
~urisdição em ~odo o ~erri~ório nacional? é compos~a por de
zesseis Minis~ros nomeados pelo Presiden~e da República? sendo
dois designados pelo Senado !'"ederal, dois pela Câmara dos De
pu~ados? qua~ro pelo Conselbo Nacional de Magis~ra~ura? dois
pela Ordem dos AdvogadoS do srasil? dois pelo Minis~ério Pú
blico da União e qua~ro de livre nomeação do Cbe%e do Poder
Execu~ivo.

parágra%o único _ Os Minis~ros designadOS pelo Conselbo
Nacional de Magis~ratura serão obriga~oriamente escolbidos
dentre juízes dos restantes ~ribunais e os demais dentre pro
%essores de Direi~o, advogados de reconbecida competência,
comprovada prá~ica democrá~ica e em de%esa dos Direi~os Huma
nos, que con~ém mais de quinze anos de exercício pro%issional.

Os membros do Tribunal Constitucional serão designadOS por
um períOdO de oito anos? desde que o pleno exercíc~o desse
mandato não ul~rapasse a idade-limite de setenta anos? vedada
a recondução.

Art. 126 _ Não poderá ser escolbido Ministro do Tribunal
consti~ucional que esteja no exercício de mandato executivo ou
legislativo? de cargo de Ministro ou secretário de Estado? ou
~enha exercido qualquer dessas %unções até qua~ro anos antes
da eSCOlha? sendo que lei complementar estabelecerá outros ca
sos de incompa~ibilidade.

§ 1 2 _ O Presiden~e do Tribunal consti~ucional é elei~o
dentre seus membros, para manda~o de dois anos? vedada a
reconducão.

~ 2 2 _ Compe~e ao Tribunal Cons~itucional:
% _ por solici~ação do Presiden~e da República:
a) examinar previamen~e a consti~ucionalidade de qualquer

norma constan~e de ~ratados? acordos e atos internacionais;
b) autorizar a decretação dO estado de si~io ou de estado

de emergência;
X% _ declarar, median~e provocação de parte:
a) a inconsti~ucionalidade, em tese? de lei ou norma com

%orça de lei;
b) o não cumprimen~o da Cons~ituição por omissão das medi

das legisla~ivas ou execu~ivas necessárias para tornar exequí
veis e e%e~ivas as normas constitucionais? assinalando ao ór
gão do Poder Público compe~en~e prazo para a adoção dessas
providências? sob pena de responsabilidade e suprimento pelo
Tribunal Constitucional.

%%% _ processar e jUlgar originariamen~e:

a) as controvérsias rela~ivas à legitimidade constitucio
nal das leis e a~os com %orça de lei? emanadas da união e dos
EstadOS;

b) os COn%li~os de a~ribuições entre os poderes da União,
Ou aqueles en~re a União e os Estados? ou entre estes e os Mu
nicípios;

c) as acusações %ei~as contra o Presiden~e da República e
os Ministros de Estado;

d) as demais matérias que lbe atribua a lei complementar;
XV ~ulgar em grau de recurso as decisões dos Tribunais

que:
a) recusem a aplicação de qualquer norma? com %undamento

na sua inconstitucionalidade;
b) aPliquem norma cuja incons~i~ucionalidadebaja sido

susci~ada durante o processo.

Repú~li~: ou ~i~I~~~gi~~ni~t~~o:c~~:ç~Oo~j~iI~ood:r:~~~;g~~d:
declaração de sua desti~uição do cargo? por violação interna
cional da Constituição? será o%erecida pelo Presidente do Se
nado !'"ederal e deverá ser procedido de moção subscri~a pela
quar~a parte e aprovada por mais dois ~erços dos membros de
cada Casa do Congresso Nacional.

~ 4 2 _ Os recursos para o Tribunal Constitucional são res
tritos à questão da incons~itucionalidade.

§ S2 _ Quando a Corte declara a ilegitimidade constitucio
nal de uma norma legal ou de um ato com %orça de lei, a norma
deixa de ter e%icácia a partir do dia imediato à publicação da
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sentença.
§ 52 _ Não tem e%eito retroativo a sentença do Tribuna1

que dec1ara a inconstituciona1idade de uma norma~ no todo ou
em parte.

§ 7 2 _ No exercicio de suas atribuiç6es~ o Tr1buna1 Cons
tituciona1 poderá dividir-se em Câmaras.

A renovação dos membros do Tribuna1 constituciona1 %ar-se
â~ por quartas partes, a cada dois anos.

ART%GO: 1.25 PAAAGRAFO: UN

TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

%NC%SO: ~~ A~fNEA: *

Parágra%o único. Os ministros do supremo Tribuna1 Fe
dera1 serão nomeados pe10 Presidente da Repúb1ica~ depois de
aprovada a esc01ha pelo Senado Federal.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. Os ministros do supremo Tribunal Fe
dera1 serão nomeados pe10 Presidente da República~ depois de
aprovada a escolha pe1a maioria absoluta do Senado Federal.

EMENDAS SUBST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P~1953-5 PARECER: PE~A RE~E%CÃO
NE~SON JOB%M PMDB

Emenda substitutiva
Substitua-se a redação do Parágra%o Único do art. 125,

pelo seguinte:
"Parágra%o único. APÓS a aUdiência Pública e aprovação

pelo senado~ por voto de dois terços de seus membros, os mi
nistros seráo nomeados pelo Presidente da República~ sendo:

% _ quatro, indicados pelo Presidente da RePúb1ica;
%% _ quatro~ indicados pela Câmara dos Deputados~ pelo

voto secreto da maioria absoluta dos seus membros;
~%% _ três, indicados pelo Supremo Tribuna1 Federa1, den

tre magistrados de carreira."

EMENDAS AD%T%VAS:

EMENDA: 2P~1233-7 PARECER: PE~A RE~E%CAo
P~fN%O ARRUDA SAMPA%O PT

Acrescente-se o seguinte parágra%o ao art. 125, que passa
a se constituir no parágra%o segundo, passando o atual
parágra%o único a ser o parágra%o primeiro:

"Ar-t. 125 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CAPíTULO: 04 SUBSEÇÃO: 00

ART%GO: 1.25 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 125. Compete ao supremo Tr~bunal Federal, prec~

puamente, a guarda da constitu~ção, cabendo-lhe:

PROvETO DO CENTRÃO:

Art. 124. compete ao supremo Tr~bunal Federal, preci
puamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

ART%GO: 1.25 %NC%SO: 01 ALíHEA: :I

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

% - processar e julgar, originariamente:

PROvETO DO CENTRA0:

% - processar e jUlgar, or~ginariamente:

ARTIGO: 1.25 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

%HC%SO: 01. ALíHEA: a

a) a ação d~reta de ~nconst~tuc~onalidadede le~ ou
ato normat~vo ~ederal ou estadual;

PROvETO DO CENTRA0:

a) a ação direta de ~nconst~tuc~onal~dadede lei ou
ato normativo %ederal ou estadual;

ART%GO: 1.25 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

%NC%SO: 01. ALíNEA: b
, .

b) nas ~n%rações penais comuns, o Pres~dente da Rep~

bl~ca, o Primeiro-M~nistro e os Ministros de Estado, os mem
bros do congresso Nac~onal, seus próprios Min~stros, o
Procurador-Geral da ReP~blica e os membros do Conselho Nacio
nal de vustiça;

PROvETO DO CENTRA0:

b) na~ in%rações penais comuns, o Presidente da Rep~

blica, o Primeiro-M~nistro e os Ministros de Estad0 7 os mem
bros do Cong~esso Nacional, seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da Rep~blica;

ART%GO: 1.25 PARAGRAFO: 00 %NC%SO: 01 ALíNEA: c

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

c) nas in%rações penais comuns e de responsabilidade,
os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas
da união e os che%es de missão diplomática de caráter perma
nente;

PROvETO DO CENTRÃO:

c) nas inxrações penais comuns e de responsab~lidade,
os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas
da União e os che%es de missão diplomática de caráter perma
nente;
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 02 suaSEçÃO: 00

PÂG:INA: 177

ARTIGO: 126 PAMGRAFO: 00 INC:ISO: 01 ALíNEA: d

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

d) O "habeas corpus", sendo paciente qualquer das
pessoas re%eridas nas al~neas anteriores; o mandado de segu
ranca, o "habeas data" e o mandado de injuncão contra atos do
Presidente da RepÚblica, do Primeiro-Ministro, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Con
tas da União, do Procurador-Geral da RepÚblica, do Superior
Tribunal de Justica e do próprio Supremo Tribunal Federal;

PROJETO DO CENTRA0:

d) o "habeas corpus", sendo paciente qualquer das
pessoas re%eridas nas al~neas anteriores; o mandato de segu
ranca, o "habeas data" e o mandado de injuncão contra atos do
Presidente da RepÚblica, do Primeiro-Ministro, das Mesas da
câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Con
tas da União, do Procurador-Geral da RepÚblica, do Superior
Tribunal de Justica e do próprio supremo Tribunal Federal;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01043-1 PARECER:
KOYU IHA
suprime, na al~ne

Superior Tribunal

PELA APROVAÇÃO
PMDEl

"d" do inciso I do
de Justica".

art. 126, a expressão "do

ART:IGO: 126 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S:ISTEMAT:IZAÇÃO:

INCISO: 01 ALíNEA: e

e) o lit~gio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o
Território;

PROJETO DO CENTRA0:

e) o lit~gio entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o
Território;

ARTIGO: 126 PAMGRAFO: 00 :INC:ISO: 01 ALíNEA: %

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

%) as causas e os con%litos entre a União e os Esta
dos, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, in
clusive as respectivas entidades da administracão indireta;

DESTAGUES SOaRE O TEXTO:

DESTAGUE N2: 1.384 :IND:IV:IDUAL JOVANN:I MAS:IN:I
A ALíNEA 'F' DO INCISO I DO ARTIGO 126.
PARA APROVAÇÃO.

PROJETO DO CENTRA0:

%) os con%litos de atribuicões entre autoridades ad
ministrativas e judiciárias da união, ou entre autoridades
jUdiciárias de um Estado e as administrativas de outro, ou do
Distrito Federal e Territórios ou entre as destes e da União;
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RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

pAG:tNA: 178

TíTULO: "'4

ART:tGO: 126

CAPíTULO: "'4

PAMGRAFO: "''''

SEçAo: "'2 SUSSEçAo: "''''

%NCXSO: "'1 ALíNEA: 9

TEXTO DA SXSTEMAT%ZAÇAo:

51) a extrad~ção requ~s~tada por Estado estrange~ro;

PROJETO 00 CENTRA0:

51) a extrad~ção requ~s~tada por Estado estrange~ro;

ART:tGO: 126 PAMGRAFO: "''''

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC:tSO: "'1 ALíNEA: h

h) a homo~ogação das sentenças estrange~ras e a con
cessão do "exequatur" às cartas rogatórias? que podem ser con
xeridas ao seu Presidente? pe~o regimento interno;

PROJETO 00 CENTRÃO:

h) a homo~ogação das sentenças estrangeiras e a con
cessão do "exequatur" às cartas rogatórias? que podem ser con
zeridas ao seu presidente? pe~o regimentO interno;

ART:tGO: 126 PARÁGRAFO: "'''' %NCXSO: "'1 ALíNEA: i

TEXTO DA S%STEMAT:tZAÇÃO:

i) os "habeas corpus"? quando o coator ou o paciente
zor tribuna~? autoridade ou zuncionário cujos atos estejam su
jeitos diretamente à jurisdição do supremo Tribuna~ Federa~?
ou se trate de crime sujeito à mesma juriSdição em uma única
instância; e ainda quando houver perigo de se consumar a vio
~éncia? antes que outro juiz ou tribuna~ possa conhecer do pe
didO;

PROJETO 00 CENTRA0:

i) os "habeas corpus"? quando o coator ou o paciente
zor tribuna~? autoridade ou zuncionário cujos atos estejam su
jeitos diretamente à jurisdicão do Supremo Tribuna~ Federa~?

ou se trate de crime sujeito à mesma juriSdição em uma única
instância;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P"'1447-'" PARECER: PELA APROVAÇÃO
OHAGAS NETO PMDS
Emenda ao projeto de Constituição

Suprima-se a parte zina~ "e ainda quando houver perigo de
se consumar a v~o~ência? antes que outro jUiz ou tribuna~ pos
sa conhecer do pedido"? da a~inea "i" do inciso :t do art. 126.

ART%GO: 126 PAMGRAFO: "'''' %NC:I:SO: "'1 ALíNEA: j

TEXTO DA SXSTEMATXZACAo:

j) a representação do Procurador-Gera~ da Repúb~ica?
nos casos dezinidos em ~ei comp~ementar? para interpretação de
~ei ou ato normativo zedera~;

PROJETO 00 CENTRA0:

j) a representação do Procurador-Gera~ da Repúb~ica?
nos casos dezinidos em ~ei comp~ementar? para interpretaçâo de
~ei ou ato normativo zedera~;
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 02 SUSSEçAo: 00

pAGZNA:

EM

179

EMENDAS SUSSTZTUTZVAS:

EMENDA: 2P01007-5 PARECER: PELA REJEZçAO
PAULO PZMENTEL PFL

EMENDA SUPRESSZVA / AD%T%VA
Suprima-se a a1inea J do inciso % do art. 126 J do projeto

de Constituicão (A)J acrescentado-1he no art. 129J inciso %, a
seguinte a1inea:

"Ar1: • 1215 .
% - .
J _ Supr:1.mir".
t'Ar~. 129 _ .
% _ processar e jU1gar J originariamente:

i;·~·~·;~p;~~~~t~éã~·d~·P;~~~;~d~;:G~;ii·d~·R~pâbii~~;.~~;
casos dezinidos em 1ei comp1ementar J para interpretação de 1ei
ou ato normativo zedera1".

EMENDA: 2P01504-2 PARECER: PELA REJE%çAo
tmR%O L%MA PMDS

EMENDA MOD%F%CATZVA
suprima-se a a1fnea J do inciso % do art. 126 J do projeto

de constituição (A)J acrescentando-1he ao art. 129 J inciso %J
seguinte a1fnea "%":

"Art. 1.26 - .
% - ..

J Suprimir".
"Art.. 129 - .

% processar e ju1gar J originariamente:...................................................................................................................
i) - a representação do Procurador-Gera1 da Repúb1ica, nos

casos dezinidos em 1ei comp1ementar J para interpretação de 1ei
ou ato normativo zedera1".

EMENDA: 2P02028-3 PARECER: PELA REJEZÇÃO
UALMOR DE LUCA PMDS

suprima-se a a1fnea ":i" do inciso % do art. 126, do Proje
to de Constituição (A)J acrescentando-1he ao art. 129 J inciso
%J a seguinte a1fnea "i":

"Art.. 126 _ .
:t _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
j) _ (suprimir)
"Ar~. 129 _ •. ., •. ., ••.•..••.••••••••••••..•••••..••.•••.•••
% _ processar e ju1garJ originar~amente:............................................................
i) a representação do Procurador-Gera1 da Repúb1ica J nos

casos dezinidos em lei comp1ementar J para interpretação de 1ei
ou ato normativo zedera1··.

EMENDAS NÃo DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01448-S PARECER: PELA APROVAÇAo
CHAGAS NETO PMDS
Emenda ao projeto de Const~tuicão

%nc1ua-se J em sequência à atua1 a1fnea "j" do inciso % do
art. 126 J a seguinte:

..... ) As causas processadas perante quaisquer juizos ou
tribunais J cuja avocação dezerir, a pedido do Procurador Gera1
da Repúb~ica, quando ocorrer imediato perigo de grave 1esão à
ordemJ à ~.~~deJ à segurança ou às zinanças púb1icas J para que
se suspendam os ezeitos da decisão prozerida e para que o co
nhecimento ~ntegra1 da 1ide 1hes seja devo1vido".

suprimir J em consequência J a a1fnea "51''' do inciso % do
art. 129.

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER CONTRAR%O:

EMENDA: 2P01338-4 PAR~CER: PELA REJE%çAo
MESS%AS G6%s PFL

Emenda ao Projeto de Constituição
Suprima-se a a1j.nea "j' do inciso % do art. 126 J do proje

to de constituição (A)J acrescentando ao art. 129 J inciso Z, a
seguinte a1fnea "~:'

"Ar~. 126 _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .,.
:t _ • ., •• ., •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
j _ Suprim:Lr
Art. 129 _ •.•••••• _ ••.••••..• , .•.•••••.•••.••.••..•..•••
% _ processar e jU1garJ orig:i.nariamente:
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEçAo: 02 SUBSEÇAo: 00

pAG%HA: 180

ART%GO: 126 PAMGRAFO: 00 %NC%SO: 01 ALíNEA: 1

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

1) a revisão crimina1 e a ação rescisória de seus
jU1gados;

PROJETO 00 CENTRA0:

1) a revisão criminaJ. e ação rescisória de seus jU1-
gados;

ARTJ:GO: 126 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 01 ALíNEA: m

m) a rec1amação para a preservação de sua compe~ência
e garan~ia da au~oridade de suas decisões;

PROJETO DO CENTRÃO:

m) a rec1amaçáo para a preservação de sua compe~ência
e garan~ia da au~oridade de suas decisões;

ARTJ:GO: 126 PAMGRAFO: 00 J:NCJ:SO: 01 ALíNEA: n

TEXTO DA S%STEMATJ:ZAÇAo:

n) a execução de sen~ença nas causas de sua compe~ên
cia originária? ~acuJ.~ada a deJ.egação de a~ribuições para a
prá~ica de a~os processuais;

PROJETO 00 CENTRA0:

n) a execução de sen~ença nas causas de sua compe~ên
cia originária? ~acuJ.~ada a deJ.egação de a~ribuições para a
prá~ica de a~os processuais;

ARTXGO: 126 PAMGRAFO: 00 XNCXSO: 01. AL.íNEA: o

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇAo:

o) a ação em que todos os membros da magistratura se
jam dire~a ou indire~amente in~~ressados? e aqueJ.a em que mais
da metade dos membros do ~ribunaJ. de origem es~ejam impedidos
ou sejam direta ou indiretamente interessados;

PROJETO 00 CENTRA0:

o) a ação em que ~odos os membros da magis~ra~ura se
jam dire~a ou indire~amente in~eressados? e aque1a em que mais
da me~ade dos membros do tribunaJ. de origem es~ejam impedidOS
ou sejam dire~a ou indire~amente in~eressados;

ARTXGO: 1.26 :tNCXSO: 01. AL.íNEA: p

TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇAo:

p) os con~J.itos de jurisdição en~re o Superior Tribu
naJ. de Jus~iça e quaisquer ~ribunais? en~re Tribunais Superio
res? ou en~re estes e quaJ.quer ou~ro tribuna].;



ASSEMSLt~A NAC~ONAL CONST~TU~NTE

RELAC~ONAMENTO DAS EMENDAS COM O ~RO~ETO DA COM~ssAo DE S~STEMAT~2AÇAo

TíTULO: 04 CA~íTULO: 04 SEÇÃO: 02 SUSSEçAo: 00

~RO~ETO DO CENTRÃO:

~AG~HA: 181

p) os conz~itos de jurisdicão entre o Superior Tribu
na~ de ~ustica e quaisquer tribunais~ entre Tribunais superio
res~ ou entre estes e qua~quer outro tribuna1;

ART~GO: 126 ~NC~SO: 01 ALíNEA: z

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇAo:

TEXTO SEM CORRES~ONDENTE NO ~O~ETO DA S~STEJ1AT~2AÇÃO

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.836 ~ND~V;DUAL ~LíN~O ARRUDA SAMPA~O
VOTAÇAO EM SE~ARADO DA ALíNEA 'Q' DO ~NC~SO ~ DO
ART. 124 DA EMENDA 2~02040-2.

~RO~ETO DO CENTRÃO:

q) as causas processadas perante quaisquer juizos ou
tribunais~ cuja avocacão dezerir~ a pedido do ~rocurador-Gera~

da Repúb~ica~ quando decorrer imediáto perigo de grave ~esão à
ordem~ à saúde~ à seguranca~ ou às %inancas púb1icas~ para que
se suspenda os e%eitos de decisão pro%erida.

r) o pedido de medida caute~ar das representacões 0
zerecidas pe10 Procurador-Gera1 da Repúb1ica.

ART~GO: 126 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

~~ - ju~gar~ em recurso ordinârio:

~RO~ETO DO CENTRÃO:

~~ - ju~gar em recurso ordinário:

ART~GO: 126 PARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 02 ALíNEA: a

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

a) o "habeas corpus"~ o mandado de seguranca, o
"habeas data" e o mandado de injuncão decididos em única ins
tância pe~os Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

~RO~ETO DO CENTRÃO:

a) o "habeas corpus", o mandado de seguranca~ o
"habeas data" e o mandato de injuncão decididos em única ins
tância pe10s Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;

ART~GO: 126 ~ARÁGRAFO: 00 ~NC~SO: 02 ALíNEA: b

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

b) o crime po~itico;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

b) o crime po1itico;
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PÁGINA: 1.82

TíTULO: ~4 CAPíTULO: ~4 SEÇÃO· ~2 SUBSEÇÃO: ~~

ARTIGO: 126 PARAGRAFO: ~~

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INC:tSO: ~3 ALíNEA: *

III - jUlgar J mediante recurso extraordinário J as
causas decididas em única ou última instância~ quando a deci
são recorrida:

PROJETO DO CENTRÃO:

III - jUlgar J mediante recurso extraordinário J as
causas decididas em única ou última instância~ quando a deci
são recorrida:

ARTIGO: 1.26 PARAGRAFO: ee INCISO: ~3 ALíNEA: a

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

a) contrariar dispositivo desta constituição;

PROJETO DO CENTRA0:

a) contrariar dispositivo desta Constituáção;

ART:tGO: 126 PARAGRAFO : ~~ INCISO: ~3 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
:federal;

PROJETO DO CENTRA0:

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
:federal;

ARTJ:GO: 126 PAAAGRAFO : ee J:NCJ:SO: 03 ALíNEA: c

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

c) julgar válida lei ou ato do governo local contes
tapo em :face desta Constituição.

PROJETO DO CENTRÃO:

c) julgar válida lei ou ato do governo local contes
tado em :face desta constituicão.

ARTIGO: 1.26 PARAGRAFO: UN INCISO: ~0 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

TEXTO SEM CORRESPONDENTE NO PROJETO DA S;rSTEMATJ:ZAÇÃO

PROJETO DO CENTRA0:

parágra:fo único. A argUição de descumprimento de pre
ceito :fundamental decorrentes desta constituição será aprecia
da pelo supremo Tribunal Federal~ na :forma da lei.
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TíTULO: 04

ART~GO: 127

CAPíTULO: 04

PARÁGRAFO: 00

SECÃO: 02 SUSSEÇÃO: 00

~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

Art. 127. são partes 1eg~timas para propor ação de
inconstituciona1idade:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 125. São partes 1eg~timas para propor ação de
inconstituciona1idade:

EMENDAS SUSST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P00439-3 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
PAULO M~NCARONE PMDS
SUSST~TUA-SE O ART. 127 PELO SEGU~NTE:

Art. 127 _ Gua1quer pessoa natura1 ou jur~dica é parte 1e
gitima para prpor ação de insconstituciona~idade.

ART~GO: 127 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

~ - o Presidente da Repúb1ica;

% - o Presidente da Repúb1ica;

ART~GO: 127 PARÁGRAFO: 00 %NC~SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

~% - o Primeiro-Ministro;

%% - o primeiro-Ministro;

ART~GO: 127 P~GRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT~2AÇÃO:

%NC%SO: 03 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

~%% - a Mesa do Senado Federa1;

%%~ - a Mesa do Senado Federa1;

ART~GO: 127 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%ST-EMAT~ZACÃO:

%NC%SO: 04 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

%V - a Mesa da Câmara dos Deputados;

%V - a Mesa da câmara dos Deputados;
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 02 SUaSEçÃO: 00

184

ARTIGO: 127 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

~NC~SO: 05 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

v - a Mesa de Assembléia Legislativa;

v - a Mesa de Assembléia Legislativa;

ARTIGO: 127 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMATIZAÇÃO:

INCISO: 06 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

VI - O Governador de Estado;

VI - o Governador de Estado;

ARTIGO: 127 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMATIZAÇÃO:

INCISO: 07 ALíNEA: *

VII - o Conselho Federal da Ordem dos AdvogadOS do
arasil;

PROJETO DO CENTRÃO:

VII - o Conselho Federal da Ordem dos AdvogadOS do
arasil;

ARTIGO: 127 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

INCISO: 08 ALíNEA: *

VIII - partido po11tico com representacão no congres
so Nacional;

PROJETO DO CENTRÃO:

vxxx - partido po11tico·com representaçâo no Congres
so Nacional;

ART~GO: 127 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

INCISO: 09 ALíNEA: *

XX - o Procurador-Geral da República e o Procurador
Geral da Justica nos Estados e no Distrito Federal;

PROJETO DO CENTRÃO:

~X - o Procurador-Geral da República;
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pAGXNA: 1.85

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SUSSECÁO: 00

ARTXGO: 1.27 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

XNCXSO: 10 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

X - con%ederacão sindica~.

X - as con%ederacões sindicais e as entidades de
c~asse de âmbito naciona~.

ARTXGO: 127 PAMGRAFO: 01 :l:NCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

§ 1 2 O Procurador-Geral da Repúb~ica deverá ser pre
viamente ouvido nas ações de inconstituciona~idadee em todos
os .processos de competência do Supremo Tribuna~ Federa~.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 1 2 O Procurador-Geral da Repúb~ica deverá ser pre
viamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos
os processos de competência do supremo Tribuna~ Federal.

ARTXGO: 1.27 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

:r.NCXSO: 00 ALíNEA: *

§ 2 2 Dec~arada a inconstituciona~idade por omissão de
medida para tornar e%etiva norma constituciona~? será dada
ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e? em se tratando de órgão administrativo? para
%azê-lo em trinta dias.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 2 2 Dec~arada a inconstitucionalidade por omissão de
medida para tornar e%etiva norma constituciona~? será dada
ciência ao Poder competente para a adoção das providências
necessárias e? em se tratando de órgão administrativo? para
%azê-lo em trinta dias.

EMENDAS SUSST:l:TUTXVAS:

EMENDA: 2P01847-S PARECER: PELA REJE:l:CÃO
ROSERTO SRANT PMDS
EMENDA SUSST:l:TUT:l:VA
Dê-se a seguinte redação aos §§ 2 2 e 3 2 do art. 127:

f't'Art. 1.2 7 _ .•....•.....•...••.•....••.••.••..•.••...•.•..
§ 2 2 _ Declarada a inconstituciona~idade por omissão de

ato legislativa necessário à e%icácia de norma constitucional?
o Suprefllo Tribunal Federa~ assinará prazo aos órgãos competen
tes par,,: o seu suprimento."

§ ~2 _ Decorrido o prazo? sem que seja suprida a omissão?
o Presiclente do Supremo Tribunal Federal determinará ao Legis
~ativo que aprove proposição a respeito? em noventa dias. U~

trapassado este prazo? nenhuma outra matéria poderá ser vota
da? antes que se ultime a aprovação dO ato legislativo
omitido."

ART:l:GO: 1.27 PAMGRAFO: 03 J:NC:l:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:l:STEMAT:l:ZACÁO:

§ 3 2 Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a in
const:1.tucional:i.dade? em tese ... de norma legal ou ato normativo?
comunicará o teor desta ao Senado Federal para cumprimento do
disposto no artigo 55? X.
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PROJETO DO CENTRÃO:

pAG:tNA: 186

~ 3 2 Quando o supremo Tribuna~ Federa~ dec~arar a in
constituciona~idade, em tese, de norma ~ega~ ou ato normativo,
comunicarâ o teor desta ao Senado Federa~ para cumprimento do
disposto no artigo 63 inciso X.

EMENDAS SUSST:tTUTZVAS:

EMENDA: 2pee393-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
MAURíczo CORR~A PDT
Emenda Modi~icativa

Dê-se ao ~ 3 2 do art. 127 do Projeto de Constituição, a
seguinte redação:

Y'J'Ar"t. '127 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

····§··32··~··Q~~~d~·~·á~p~~~~·T~ib~~~i·F~d~~~i·d~~i~~~~·~·i~:
constituciona~idade, em tese, de norma legal ou ato normaTivo,
determinarâ se eles perderão a e~icácia desde a sua entrada em
vigor, ou a partir da pUblicação da decisão declaratória."
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ARTXGO: 128 PARtiGRAFO: 00 XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

Art. 128. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se
de~ no m~nimo~ trinta e três Ministros.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 126. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se
de~ no mínimo~ trinta e três Ministros.

EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P012S9-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
FERNANDO CUNHA PMDS

Substitua-se o caput do art. 128 do Projeto da Comissão de
Sistematização:

Art. 128 _ O Superior Tribunal de Justica compõe-se de no
mínimo trinta e seis Ministros."

ARTXGO: 128 PARtiGRAFO: UN

TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

Do Poder
seguinte
de maté-

"caput"
Seção V,

Parágraxo 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~ de
pois de aprovada a escolha pelo Senado Federal~ sendo:

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágraxo 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~ de
pois de aprovada a escolha pelo Senado Federal~ sendo:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARXO:

EMENDA: 2P018S8-1 PARECER: PELA REJEXCÃO
FL1\VXO ROCHA PL

O Art. 128 da Seção XX%~ do capítulo XV_
Judiciário _ em seu Parágraxo Único~ passa a ter a
redação~ e por consequência~ em razão da correlação
rias~ xicam também modixicados~ na xorma a seguir~ o
do Art. 131~ da seção~ %V~ e o S 1 2 do Art. 13S~ da
ambos do mesmo Cap~tul0 %V:

Ar~. 128 .•...•...•••..•.•.•••••••....•..•••.•••••....•••.•
Parágraxo 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 último limite a juiz de carrei
ra~ de notável saber jur~dico e reputacão ilibada~ depois de
aprovada a escolha pelo Senado Federal~ sendo:"
SECÃO %V

Art. 131 _ "Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de~

no m1nimo~ sete juizes~ recrutados~ quandO poss~vel~ 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 aplicável este último limite a juiz de carreira~

sendo:"
SECÃO V

Ar"t. 135 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S 1 2 _ "O Tribunal superior do Trabalho compor-se-á de

vinte e sete Ministros~ escolhidos dentre brasileiros com mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos~ não
aplicável este último limite a juzi de carreira~ nomeados pelO
Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal~

sendo:"
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 S~CÃO: 03 SUBSEÇÃO: 00

pAG%NA: 188

ART%GO: 128 PAAAGRAFO: 99 %NC%SO: 01 A~íNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

% - um terço dentre juizes dos Tribunais Regionais
Federais e um terço dentre desembargadores dos Tribunais de
~ustiça indicados em lista triplice elaborada pelo próprio
Tribunal;

PRO~ETO DO CENTRA0:

ART%GO: 128 PAAAGRAFO: 99

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 02 ALíNEA: *

%% - um terço~ em partes iguais~ dentre advogados e
membros do Ministério Público Federal~ Estadual~ do Distrito
Federal e dos Territórios? alternadamente~ indicados na ~orma
do artigo 114.

PRO~ETO DO CENTRA0:

%% - um terço? em partes iguais? dentre advogados e
membros do Ministério Público Federal~ Estadual~ do Distrito
Federal e dos Territórios? alternadamente~ indicados na ~orma

do artigo 112.
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pAG%NA: 189

TíTULO: 04

ART%GO: 129

CAPíTULO: 04

PAMGRAFO: 00

SEÇÃO: 03 SUSSEÇÃO: 00

%NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

Art. 129. Compete ao superior Tribunal de Justiça:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 127. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

ART%GO: 129 PAMGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

% - processar e julgar, originariamente:

% - processar e jUlgar, originariamente:

ART%GO: 129 PAMGRAFO: 00 %NC%SO: 01 ALíNEA: a

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e
do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os
desembargadores dos Tribuna~s de Justiça dos Estados e do Dis
trito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados
e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais Regionais Fede
rais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho e do
Ministério Público da união que oz~ciem perahte tribunais;

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE N2:

DESTAQUE NS!:

DESTAQUE Nº:

767

810

1.086

%ND%V%DUAL MUSSA DEMES
EMENDA N. 2P02040-2 (ART%GO 127, %NC%SO %, ALíNEA
A)

%ND%V%DUAL JOFRAN FREJAT
EMENDA 2P02040-2 (ART%GO 127, %NC%SO %, AL%NEA A).

%ND%V%DUAL ARTEN%R ~ERNER

EMENDA N. 2P02040-2. (ART. 127, %NC%SO %, AL%NEA
A)

PROJETO DO CENTRÃO:

a) nos crimes comuns os Governadores dos Estados e do
Distrito Federal, e nestes e nos de responsabilidade, os de
sembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Dis
trito Federal, os membros dos Tribunais Regionais Fe~erais,

dos Tribunais Regionais Eleitorais e dO Trabalho e do M5nisté
rio Público da União que oziciem perante tribunais;

ART:IGO: 129 PARÂGRAFO: 00 :INC:ISO: 01 ALíNEA: b

TEXTO DA S%STEMAT:IZAÇÃO:

b) os mandados de segurança, os "habeas data" e os
mandados de injunção contra ato de Ministro de Estado ou do
próprio Tribunal;

PROJETO DO CENTRÃO:

b) os mandados de segurança, os "habeas data" e os
mandados de injunção contra ato de Ministro de Estado ou do
próprio Tr~bunal;
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pAG%NA: 193

ART%GO: 129 PAMGRAF'O: fiJ3 %NC%SO: 31 ALíNEA: c

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

c) os "habeas corpus"~ quando o coator ou o pac1.ente
:for qualquer das pessoas mencionadas na alinea "a"~ ou quando
o coator :for Ministro de Estado~ ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral;

PROJETO DO CENTRA0:

c) os "habeas corpus"~ quando o coator ou o paciente
:for qualquer das pessoas mencionadas na alinea "a"~ ou quando
o coator :for Ministro de Estado~ ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral;

ART%GO: 129 PARAGRAF'O: 33

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

:tNC:tSO: 31 ALíNEA: d

d) os con:flitos de juriSdição entre quaisquer tribu
nais~ ressalvado o disposto no artigo 126~ %~ "j"~ entre tri
bunal e juizes a ele não vinculadOS e entre juizes vinculados
a tribunais diversos;

PROJETO DO CENTRA0:

d) os con:flitos de jurisdição entre quaisquer tribu
nais~ ressalvado o disposto no artigo 124~ I~ "p"~ entre tri
bunal e juizes a ele não vinculados e entre juizes vinculados
a tribunais diversos;

ARTIGO: 129 PAMGRAF'O : 33 :tNC:tSO: 31 ALíNEA: e

TEXTO DA SISTEMAT%ZAÇÁO:

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de
seus jUlgadOS;

PROJETO DO CENTRA0:

e) as revisões cr1.minais e as ações rescisórias de
seus julgadOS;

ART%GO: 129 PAMGRAF'O: 33 %NC:tSO: 31 ALíNEA: :f

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:f) a reClamação para a preservação de sua competência
e garantia da autoridade de suas decisões;

PROJETO DO CENTRA0:

:f) a reClamação para a preservação de sua competência
e garantia da autoridade de suas decisões;

ART:tGO: 129 PAMGRAF'O: 33

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

%NC%SO: 31 ALíNEA: g

g) as causas sujeitas à sua jurisdição~ processadas
perante quaisquer juizes e tribunais~ cuja avocação de:ferir~ a
pedido do Procurador-Geral da República~ quando ocorrer ime
diato perigo de grave lesão à ordem~ à saúde~ à segurança ou
às :finanças PUblicas~ para que sejam suspensos os e:feitos da
decisão pro:ferida e para que o conhecimento integral da lide
lhe s~ja devolvidO;
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 03 SUSSEÇÃO: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

g) as causas suje~tas à sua jur~sd~cão~ cuja avocacão
de%~r~r, a ped~do do Procurador-Gera~ da Repúb~ica~ quando o
correr ~mediato perigo de grave ~esão à ordem~ à saúde~ à se
gurêtnca ou às :f~nancas púb~~cas~ para que sejam suspensos os
e:feitos da dec~sâo pro:fer~da;

EMENDAS SUSSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P00647-7 PARECER: PELA APROVAÇÃO
OSCAR CORRÉA PFL

Emenda supress~va/Ad~t~va

Dispos~t~vos Emendados: Art. 129~ X~ 9 e art. 126, %.
Supr~ma-se a a~inea 9 do art. 129, X.
Acrescente-se ao art. 126~ X~ onde couber~ a segu~nte

a~inea:

Art. 126. Compete ao supremo Tr~buna~ Federa~, prec~pua
men~e~ a guarda da Constitu~cão~ cabendo-~he:

% _ processar e ju~gar~ orig~nariamente: as causas suje~

tas à sua jur~sdicão processadas perante qua~squer juizes e
tribunais~ cuja aprovacão de:ferir~ a pedido do Procurador
Gera~ da República~ quando ocorrer ~mediato perigo de grave
~esâo à ordem~ à saúde~ à seguranca ou às :financas púb~icas~
para que sejam suspensos os e:feitos da decisão pro%erida e
para que o conhecimento ~ntegra~ da ~ide ~he seja devolv~do;

ARTIGO: 129 PARÂGRAFO: 00 INCISO: 01. ALíNEA: h

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

h) os con:f~itos de atr~bu~cões entre autor~dades ad
ministrativas e jUdiciárias da União~ ou entre autoridades
jUdiciárias de um Estado e as administrativas de outro~ ou do
Distr~to Federal~ ou entre as deste e da União;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

INDXVIDUAL DARCY DE%TOS
APROVAÇÃO DA LETRA 'H' DO INCXSO X~ DO ART. 129
DO PROJ.~ PARA INCLUSÃO NO INCISO %~ DO ART. 127
DA EMENDA 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 129 PARÂGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 02 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

XX - julgar~ em recurso ord~nário:

XI - jUlgar~ em recurso ordinário:

ART%GO: 129 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 02 ALíNEA: a

a) os "habeas corpus" dec~didos em única ou últ~ma
~nstânc~a pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribu
nais dos Estados~ do Distrito Federa~ e Territ6rios, quando a
dec~são :for denegat6ria;

PROJETO DO CENTRÃO:

a) os "habeas corpus" decididos em única ou última
instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pe~os tribu
nais dos Estados, do Distrito Federal e Territ6rios~ quando a
decisão :for denegatória;
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SECÃO: 03 SUBSECÃO: 00
•
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ARTXGO: 129 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SZSTEMATX2ACÃO:

XNCXSO: 02 ALíNEA: b

b) os mandados de segurança decididos em única ins
tância pe10s Tribunais Regionais Federais ou pe10s tribunais
dos Estados? do Distrito Federa1 e Territórios? quando denega
tória a decisão;

PROJETO DO CENTRA0:

b) os mandados de segurança decididos em única ins
tância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais
dos Estados? do Distrito Federa1 e Territórios? quando denega
tória a decisão;

ARTXGO: 129 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATX2ACÁO:

%NCXSO: 02 ALíNEA: c

c) as causas em que :forem partes Estado es'trangeiro
ou organismo internaciona1? de um lado? e? do outro? Município
ou pessoa residente ou domici1iada no país;

PROJETO DO CENTRA0:

c) as causas em que :forem partes Estado estrangeiro?
ou organismo internaciona1? de um 1ado? e? do outro? Município
ou pessoa residente ou domici1iada no País;

ARTXGO: 129 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATX2ACÁO:

ZNCXSO: 03 ALíNEA: *

%%% - ju1gar? em recurso especia1? as causas decidi
das? em única ou ú1tima instância? pe10s Tribunais Regionais
Federais ou pelos tribunais dos Estados? do Distrito Federal e
Territórios? quando a decisão recorrida:

PROJETO DO CENTRA0:

%%% - julgar? em recurso especial, as causas decidi
das? em única ou ú1tima instáncia? pe10s Tribunais Regionais
Federais ou pe10s tribunais dos Estados? do Distrito Federa1 e
Territórios? quando a decisão recorrida:

•

ARTZGO: 129 PARÁGRAFO: 00 XNCZSO: 03 ALíNEA: a

TEXTO DA SXSTEMATX2ACÃO:

a) contrariar tratado ou lei :federal? ou n~gar-lhes

vigência;

PROJETO DO CENTRA0:

a) contrariar tratado ou lei :federal? ou negar-1hes
vigência;

ARTXGO: 129 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMATX2ACÁO:

%NC%SO: 03 ALíNEA: b

b) ju1gar vâ1ida 1ei ou ato do governo 1oca1? contes
tado em :face de 1ei :federa1;
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RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEçAo: 03 SUSSECAo: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

PÃG%NA: 193

~) ju1gar vâ1ida 1ei ou a~o do governo 1oca1, con~es
~ado em %ace de 1ei %edera1;

ART%GO: 129 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 03 ALíNEA: c

c) der à 1ei %edera1 in~erpre~acão divergen~e da que
1he haja a~ri~uido outro ~ri~una1.

PROJETO DO CENTRÃO:

c) der à 1ei %edera1 interpretacão divergente da que
1he haja a~ri~uido ou~ro tri~una1.

ART:tGO: 129 PARAGRAFO: UN %NC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT:tZAÇAo:

Parágra%o único. Funcionará junto ao superior Tri~u
na1 de Justiça o Conse1ho da Jus~iça Federa1, cabendo-1he, na
%orma da 1ei, exercer a supervisão administrativa e
orcamen~ária da Justiça Federa1 de primeiro e segUndo graus.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. Funcionara jun~o ao superior Tri~u
na1 de Jus~ica o Conse1ho da Jus~iça Federa1, ca~endo-1he, na
%orma da 1ei, exercer a supervisão adminis~rativa e
orçamen~ária da Jus~ica Federa1 de primeiro e segUndo graus.
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pAGXNA: 194

TfTU~O: 04 CAPfTU~O: 04 SEçAo: 04 SUSSEçAo: 00

ARTXGO: 130 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMAT%ZAÇA01

XNCXSO: 00 A~fNEA: *

Art:. 130. Os órgâos da ~ust:ica Federa]. sâo os
seguint:es:

PRO~ETO DO CENTMO:

Art:. 128. Os órgãos da .7ust:ica Federa]. são os
seguint:es:

ARTXGO: 130 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMAT%ZAÇAo:

XNC%SO: 01 A~fNEA: *

PROJETO DO CENTMO:

% - Tribunais Regionais Federais;

x - Tribunais Regionais Federais;

ARTXGO: 130 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇAo:

XNCXSO: 02 A~fNEA: *

PRO~ETO DO CENTMO:

xx - ~uizes Federais.

X% - ~uizes Federais.
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TíTULO: 0~ CA~íTULO: 0~ SEçAo: 0~ SUBSEÇAo: 00

~AG%NA: 195

ART%GO: 131 ~ARAGRAF'O: 00

TE~TO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 131. Os Tribunais Regionais F'ederais compõem-se
de~ no minimo~ sete juizes~ recrutados~ quando possive~~ na
respectiva região e nomeados pe~o ~residente da Repúb~ica den
tre brasi~eiros -com mais de trinta e menos de sessenta e cinco
anos~ sendo:

~ROJETO DO CENTRA0:

Art. 129. Os Tribunais Regionais F'ederais compõem-se
de~ no minimo~ sete juizes~ recrutados~ quando possive~~ na
respectiva região e nomeados pe~o ~residente da Repúb~ica den
tre brasi~eiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco
anos~ sendo:

ART%GO: 131 ~ARAGRAF'O: 00 %NC%SO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

% - um quinto dentre advogados com mais tie dez anos
de e%etiva atividade pro%issiona~ e membros do Ministério Pú
b~ico F'edera~ com mais de dez anos de carreira;

PROJETO DO CENTRA0:

% - um quinto dentre advogados com mais de dez anos
de e%etiva atividade pro%issiona~ e membros do Ministério ~ú
b~ico F'edera1 com mais de dez anos de carreira;

ART%GO: 131 ~ARAGRAF'O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 02 ALíNEA: *

%% - os demais~ mediante promoção de Juizes F'ederais~
Com mais de dez anos de exercicio~ metade por antiguidade e
metade por merecimento.

~OJETO DO CENTRA0:

%% - os demais~ mediante promoção de Juizes F'ederais~
com mais de cinco anos de exerc1cio~ metade por antigUidade e
metade por merecimento.

ART%GO: 131 ~ARAGRAF'O: 01

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

§ 1 2 Em todos os casos~ a nomeação será precedida de
e1aboração de ~ista trip~ice pe~o Tribuna~~ a partir~ quando
%or o caso~ de ~ista sêxtuP1a organizada pe~o órgão competente
da Ordem dos AdVOgadoS do Srasi~ e do Ministério Púb~ico

F'edera~.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

%ND%V%DUAL MAURíL%O F'ERRE%RA L%MA
APROVAÇÃO DO § 1. DO ART. 131 DO PROJ. EM SUSST.
AO § 1. DO ART. 129 DA EMENDA 2P02040-2.

~OJETO DO CENTRA0:

§ 1 2 Em todos os casos~ a nomeacão será precedida de
e~aboração de ~ista trip~ice pe~o Tribuna~~ na %orma da ~ei.



A••EKBLt%A HAC%OHAL CONST%TV%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

pAG%HA: 1915

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÁO: 04 SVElSEÇÁO: 00

ART%GO: 131 PAMGRAFO: 02

TEXTO DA S%STEKAT%ZAÇÁO:

%HC%SO: 00 ALíNEA: *

§ 2 2 A 1ei discip1inará a remoção ou a permuta de
juizes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua ju
risdição e Sede.

PROJETO DO CENTRA0:

§ 2 2 A 1ei discip1inará a remoção ou a permuta de
ju~zes dos Tribunais Regionais Federais e determinará a sua
jurisdição e sede.



~.EKmLt%A HAC%OHAL COHST%TV%HTE

RELAC%OHAM~HTO DAS ~M~HDAS COM O PROJ~TO DA COM%SSAO D~ S%ST~HAT%ZAÇAO

pAG%HA: 197

TíTVLO: "l.f

ART%GO: 132

CAPíTULO: "L.

%HC%SO: "" ALíH~A: *
T~XTO DA S%ST~MAT%2AÇAo:

Art. 132. compete aos Tribunais Regionais Federais:

PROJ~TO DO C~HTRAo:

Art. 13". Compete aos Tribunais Regionais Federais:

ART%GO: 132 PARAGRAFO: ""

T~XTO DA S%ST~MÁT%2AÇAo:

%HC%SO: "1 AL:fH~A: *

PROJ~TO DO C~HTRAo:

% - processar e jU1gar~ originariamente:

% - processar e jU1gar 7 originariamente:

ART%GO: 132 PARAGRAFO: ""

T~XTO DA S%ST~HAT%2AÇÃO:

%HC:rSO: "1 AL:fN~A: a

a) os Juízes Federais da área de sua jurisdiçâ0 7 in
c1usive os da Justiça Mi1itar e do Traba1ho~ nos crimes comuns
e de responsabi1idade 7 e os membros do Ministério Púb1ico da
uniâ0 7 ressa1vada a competência da Justiça ~1eitora1;

PROJ~TO DO C~HTRAo:

a) os Juízes Federais da área de sua jurisdição~ in
c1usive os da Justiça Mi1itar e do Traba1ho~ nos crimes comuns
e de responsabi1idade~ e os membros do Ministério Púb1ico da
União~ ressa1vada a competência da Justiça ~1eitora1;

ART%GO: 132 PARAGRAFO: ""

T~XTO DA S:rST~HAT:r2AÇAo:

%NC%SO: "1 AL1N~A: b

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de
seus ju1gadoS ou dos juízes %ederais da região;

PROJ~TO DO C~NTRAO:

b) as revisões criminais e as ações rescisórias dos
seus ju1gados ou dos juízes %ederais da região;

ART:rGO: 132 :INC:ISO: ~1 ALíNEA: c

T~XTO DA S:rST~MAT:r2AÇAo:

c) os mandados de segurança. os "habeas data" e os
mandados de injunção contra ato do próprio Tribuna1 ou de Juiz
Federa1;

PROJETO DO CENTRÃO:

c) os mandados de segurança~ os "habeas data" e os
mandados de injunção contra ato do próprio Tribuna1 ou de Juiz
FederaJ.;



ASSEMSL~%A NAC%OHAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM g PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 04 SUSSEçAo: 00

PÁG%NA: 198

ART%GO: 132 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 01 ALíNEA: d

d) os "habeas corpus"~ quando a autor~dade coatora
:or Ju~z Federa1;

PROJETO 00 CENTRA0:

d) os "habeas corpus"~ quando a autoridade coatora
:or Juiz Federa1;

ART%GO: 132 PARAGRAFO: 00 %NC%SO: 01 ALíNEA: e

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

e) os con%1itos de jurisdicão entre juízes %ederais
vincu1ados ao tribuna1;

PROJETO 00 CENTRA0:

e) os con:1~tos de jur~sdição entre juízes :ederais
vincu1ados ao Tribuna1.

ART:tGO: 132 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT:tZAÇAo:

%NCJ:SO: 02 ALíNEA: *

:t% - jU1gar~ em grau de recurso~ as causas decididas
pe10s juízes %ederais e pe10s juizes estadua~s no exercício da
competência :edera1 da área de sua juriSdição.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAGUE N~: 2.091

PROJETO 00 CENTRA0:

:tND:tV:tDUAL CHAGAS RODRJ:GUES
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'JU:tZES FEDERA:tS E' 00
%NC:tSO %%~ 00 ART. 132 00 PROJ. PARA :tNCLUSÃO NO
:rNC:rSO :r:r 00 ART. 130 DA EMENDA 2P02040-2.

%% - ju1gar~ em grau de recurso~ as causas decididas
pe10s juízes estaduais no exercício da competência :edera1 da
área de sua jur~Sd~ção.



ASSEMSLÉZA NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEçAo: 04 SUSSEçAo: 00

pAG%NA: 199

ART%GO: 133 PAAAGRAF'O: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

Art. 133. Aos juizes %edera~s compete processar e
ju~gar:

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 13~. Aos juizes %ederais compete processar e
ju~gar:

ART%GO: 133 PAAAG~F'O: 00

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

% - as causas em que a União~ entidade autárquica ou
empresa púb~ica zedera~ %orem interessadas na condição de au
toras~ rés~ assistentes ou opoentes~ exceto as de %a~ência~ de
acidentes de traba~ho e as sujeitas à Justiça E~eitora~ e à
Justiça do Traba~ho;

PROJETO DO CENTRÃO:

% - as causas em que a União; entidade autárquica ou
empresa pÚb~ica 2edera~ 20rem interessadas na condição de au
toras~ rés~ assistentes ou oponentes; exceto as de 2a~ência~

de acidentes de traba~ho e as sujeitas à Justiça E~eitora~ e à
Justiça do Traba~no;

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P00913-1 PARECER: PELA'APROVAÇÃO
V%E%RA DA SILVA PDS

Emenda aditiva de expressão ao oinciso %~ do art. 133; da
Seção %V~ do Cap1tu~0 %V; do Titu~o %V.

Acrescente-se ao inciso I; do art. 133; a expressão
seguinte:

Art. 153 _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I _ •••••• bem como as ações civeisPÚb~icas e outras pro

postas pe~o Ministério PÚb~cio F'edera~.

ART%GO: 133 PAAAGRAF'O: 00 %NC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%% - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internaciona~ e Municipio ou pessoa domici~iada ou residente
no El".rasi~;

PROJ~TO DO CENTRA0:

%% - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internaciona~ e Município ou pessoa domici~iada ou residente
no Srasi~;

ART%GO: 133 PAAAGRAFO: 00 INC:r:SO: 03 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT%ZAÇÁO:

IXX - as causas 2undadas em tratado ou contrato da
União com Estado estrangeiro ou organismo internaciona~;

PROJETO DO CENTRA0:

%X% - as causas zundadas em tratado ou contrato da
União com Estado estrangeiro ou organismo internaciona~;



ASSEMSL.f%A HAC%OHAL. COHS'f%TU%NTE

REL.AC%OHAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TíTUL.O: a4 CAPíTUL.O: a4 SEçAo: a4 SUSSEçAo: aa

pAG%NA:

ART:IGO: 133 PARÁGRAFQ: aa

TEXTO DA S:ISTEMAT%ZAÇAo:

:INC:ISO: a4 AL.íNEA: *

:IV - os cr~mes p011t~cos e as ~n~rações pena~s prat~
cadas em detrimento de bens~ serviços ou interesse da união ou
de suas ent~dades autárquicas ou empresas púb1icas~ exc1u1das
as contravenções e ressa1vada a competência da Just~ça M~1itar

e da Just~ça E1e~tora1;

PROJETO DO CENTRA0:

%V - os cr~mes p011ticos e as ~n~rações penais prat~
cadas em detr~mento de bens~ serviços ou ~nteresse da união ou
de suas entidades autárqu~cas ou empresas púb1icas~ exc1u1das
as contravenções e ressa1vada a competência da Justiça Mi1itar
e da Justiça E1eitora1;

ART%GO: 133 PARÁGRAFO: aa %HC:ISO: as AL.íNEA: *
TEXTO DA S:ISTEMAT:IZAÇAo:

V - os cr~mes prev~stos em tratado ou convenção in
ternaciona1~ quando~ iniciada a execução no Pa1s~ o resu1tado
ocorreu ou deveria ter ocorrido no estrangeiro~ ou reciproca
mente;

PROJETO DO CENTRA0:

V - os cr~mes previstos em tratado ou convenção ~n
ternaciona1~ quando~ iniciada a execução no pa1s~ o resu1tado
ocorreu ou deveria ter ocorrido no estrangeiro~ ou reciproca
mente;

ART:IGO: 133 PARÁGRAFO: aa :INC:ISO: a6 AL.íNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT:IZAÇAo:

V% - os cr~mes contra a organização do traba1ho e~
nos casos determ~nados por 1ei~ contra o sistema ~~nanceiro e
a ordem econômico-~~nanceira;

PROJETO DO CENTRA0:

V:I - os crimes contra a organ~zação do traba1ho e~
nos casos determinados por 1ei~ contra o sistema ~~nanceiro e
a ordem econôm~co-%~nanceira;

ART:tGO: 133 PARÁGRAFO: a"

TEXTO DA S%STEMAT:I2AÇAo:

%NC%SO: "7 ALíNEA: *

V:t% - os "habeas corpus"~ em matér~a crim~na1 de sua
competência ou quando o constrang~mento provier de autoridade
cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdi
ção;

PROJETO DO CENTRA0:

V%% - os "habeas corpus"~ em matér~a cr~mina1 de sua
competênc~a ou quando o constrangimento provier de autoridade
cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdi
ção;



ASSEMSLt%A HAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZAÇAO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 04 SUSSEÇÃO: 00

pAG%HA: 2"1

ART%GO: 133 PARÁGRAFO: 00

TE~TO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%NC%SO: 08 ALíNEA: *

V%%% - os mandados de segurança.. os "habeas data" e
os mandados de injunção contra ato de autoridade zedera~.. ex
cetuados os casos de competência dos tribunais zederais;

PROJETO DO CENTRA0:

v:t:I::X - os mandados de segurança .. os "habeas data" e
os mandados de injunção contra ato de autoridade :edera~.. ex
cetuando os casos de competência dos tribunais zederais;

ARTXGO: 133 PARÁGRAFO: 00

TE~TO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

I:NCI:SO: 09 ALíNEA: *

%~ - os crimes cometidos a bordo de navios ou aerona
ves .. ressa~vada a competência da Justiça Mi~itar;

PROJETO DO CENTRÃO:

%~ - os crimes cometidos a bordo de navios ou aerona
ves .. ressa~vada a competência da Justiça Mi~itar;

ARTXGO: 133 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 10 ALíNEA: *
TEXTO DA S:J:STEMAT:J:ZACAo:

X - os crimes de ingresso ou permanência irregu~ar de
estrangeiro.. a execução de carta rogatória.. após o
..exequatur.... e de sentença estrangeira.. após a homo~ogação .. as
causas re:erentes à naciona1idade.. inc~usive a respectiva op
ção .. e à natura1ização;

PROJETO DO CENTRA0:

~ - os crimes de ingresso ou permanência irregu~ar de
estrangeiro.. a execução de carta rogat6ria.. após o
..exequatur.... e de sentença estrangeira .. após a homO~ogação .. as
causas rezerentes à naciona1idade.. inc~usive a respectiva op
ção .. e à natura~ização;

ARTXGO: 133 PARÁGRAFO: 00

TE~TO DA SXSTEMAT:J:ZACÃO:

XNCXSO: 11 ALíNEA: *

PROJETo DO CENTRÃO:

XI: - a disputa sobre os direitos ind1genas.

X% - a disputa sobre os direitos indigenas.

EMENDAS ADXTXVAS:

EMENDA: 2P00335-4 PARECER: PELA REJEXCÃO
ASDRUBAL BENTES PMDB

Art. 133 _ Aos juizes zederais compete processar e ju~gar:

X a XX _ Omissis
XXX _ As questões de direito agrário na :orma de ~ei.



ASSEMS~É%A HAC%ONA~ CONST%TU%NTE

RE~AC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PRO~ETO DA COM%SSAO DE S%STEMAT%ZACAO

TfTU~O: 04 CAPfTU~O: 04 SEcA0: 04 SUSSEcAo: 00

202

ART%GO: 133 PARÁGRAFO: 01 %NC%SO: 00 A~fHEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

§ 1 2 As causas em que a União %or autora serão a%ora
das na seção judiciária onde tiver domicilio a outra parte; as
intentadas contra a união poderão ser a%Oradas na seção
jUdiciária em que %or domiciliado o autor? naquela onde nouver
ocorrido o ato ou %ato que deu origem à demanda ou onde esteja
situada a coisa ou? ainda? no Distrito Federal.

PRO~ETO DO CENTRA0:

, § 1 2 As causas em que a União %or autora serão a%ora-
das na seção judiciária onde tiver domicilio a outra parte; as
intentadas contra a União poderão ser a%oradas na seção
jUdiciária em que %or domiciliado o autor? naquela onde nouver
ocorrido o ato ou %ato que deu origem à demanda ou onde esteja
situada a coisa ou, ainda? np Distrito Federal.

ART%GO: 133 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA S%STEMAT%ZACAo:

%NC%SO: 00 A~íNEA: *

§ 2 2 Serão processadas e julgadas na justiça esta
dual? no %oro do domicilio dos segurados ou bene%iciários? as
causas em que %orem parte instituição de previdência social e
segurado? sempre que a comarca não seja sede de vara do juizo
%ederal. veri%icada essa condição? a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e jUlgadas pela justiça
estadua1. O recurso cabive1 será sempre para o Tribuna1 Regio
na1 Federal em cuja juriSdição situar-se o juiz de primeiro
grau.

PRO~ETO DO CENTRA0:

§ 2 2 Serão processadas e jUlgadas na justiça esta
dua1, no %oro do domici1io dos segurados ou bene%iciários? as
causas em que %orem parte instituição de previdência socia1 e
segurado? sempre que a comarca não seja sede de vara do juizo
%edera1. veri%icada essa condição? a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e jU1gadas pe1a justiça
estadual. O recurso cabivel será sempre para o Tribuna1 Regio
nal Federa1 em cuja juriSdição situar-se-á o juiz de primeiro
grau.

EMENDAS AD%T%VAS:

EMENDA: 2P0096S-9 PARECER: PE~A RE~E%CAo
EGfD%O FERRE~RA ~~MA PMDS

Emenda aditiva
A seção %v? do Capitu10 %V _ Do Poder JUdiciário seja a

crescentado artigo? com a seguinte redação:
Art. A lei SUbstituirá varas regionais de Justiça

Agrária com competência exclusiva para dirimir con%litos
%Undiários? cujas sedes poderão ser removias, com trans%erên
cia de seus titUlares? as quais serão preencnidas por juizes
%ederais? com curso de especia1ização? ou providas mediantes
concurso PÚblico especial.

§ 1 2 Na conciliação das partes e na instrução dos proces
sos? participarão representantes dos trabalhadores e dos
proprietários rurais.

§ 2 2 os Tribunais Regionais instituirão seções ou turmas
especia1izadas em Justiça Agrária.

Aprovada a presenta emenda? suprima-se o art. 150 e seu
parágra%o único? do projeto.



ASSEnBL~%A HAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%OHAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMXSSÃO DE S%STEMAT%2AÇÃO

TíTULO: 04 CA~íTULO: 04 SEÇÃO: 04 SUBSEÇÃO: 0a

PÂG%HA: 2a3

ART%GO: ~34 PARAGRAFO: aa

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:
%NC%SO: aa ALíNEA: *

Ar~. 134. Cada Es~ado~ bem como o Dis~r~~o Federa1~
cons~~~u~rá uma seção jUd~ciár~a que ~erá por sede a respec~i
va Capi~a1~ e varas 10ca1~Zadas segundo o es~abe1ecido em 1ei.

PROJETO DO CENTRA0:

Ar~. 132. Cada Es~ado~ bem como o Dis~r~~o Federa1~
cons~i~u~rá uma seção jUdiciária que ~erá por sede a respec~i
va capi~a1~ e varas 1oca1izadas segUndo o es~abe1ecido em 1ei.

ART%GO: 134 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

%NC%SO: ao ALíNEA: *

Parágra~o único. Nos Terri~6rios Federais~ a jurisdi
çâo e as a~ribuições come~idas aos juizes %ederais caberão aos
juizes da jus~içá 10ca1~ na %orma que a 1ei d~spuser, ~icando
o Terr~~6rio de Fernando de Noronha compreend~do na Seção
JUdiciár~a do Es~ado de Pernambuco.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra~o ún~co. Nos Terri~6rios Federais~ a jurisdi
çâo e as a~ribuições come~idas aos juizes %edera~s caberão aos
juizes da jus~iça 10ca1~ na %orma que a 1ei d~spuser~ ~icando
o Terri~6r~0 de Fernando de Noronha compreend~do na seção
JUdiciár~a do Es~ado de Pernambuco.

PROJETO DA COM%SSÃO DE S%STEMAT%2AÇÁO

SEÇÃO: as suaSEçÃO: aa

ASSEMBL~%A HAC:Z:OHAL CONST:Z:TU%NTE

RELAC:Z:OHAMENTO DAS EMENDAS COM O

TíTULO: a4 CAPíTULO: a4

PROJETO DO CENTRA0:

PÂG%NA: 2a6

EM : aB/a3/se

EMENDAS AD%T%V~S:

EMENDA: 2pa1B4a-B PARECE~: PELA REJE%ÇÃO
NELSON Joa:Z:M PMDa

, Emenda ad~~iva:

Acrescen~e-se ~ 3~ ao ar~. 135 do proje~o de.Cons~i~uição~
com a seguin~e redação:

Ar"!:. 135. _ .

§··32···~Ã·i~i·di~p~;ã·~~br~·~·~~~p~tê~~i~·â~·irib~~~i·S~:
perior do Traba1ho~ 1imi~ados os recursos das decisões dos
Tr~bunais Reg~onais~ nos dissídios individuais~ aos casos de
o%ensas a 1i~era1 disposi~ivo cons~~~uciona1 ou de 1ei
~edera1.··

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2pa1573-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JARBAS PASSAR%NHO PDS

EMENDA AD%T:Z:VA AO ART. 135
Acrescen~ar ao ar~. 135. do Projeto da cons~i~uição (A)~

da comissão de Es~s~ematização da Assemb1éia Naciona1 consti
tuinte~ um parágrado que será o 3 2 , nos seguintes termos:

=Art. '135 - .

I '12 - .
2 2 -.. .. .
3~ : As 1istas trip1ices para o proviniente de cargos

destinados aos juizes da magistratura traba1hista de carreira
deverão ser e1aborados pe10s ministros torgados e vita1~cios".



A••EM.L~%A NAC%ONAL COH8T%TU%HTZ

RELAC%ONAMENTO nAS EMENnAS COM O PROJETO nA COM%SSÃO nE 8%STEMAT%ZACÃO

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 05 8USSECÃO: 00

pAO%HA:

ART%GO: 135 PAAAGRAFO: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO nA S%STEMAT%ZACÁO:

Art. 135. Os órgâos da .Justiça do TrabaJ.ho sâo os
seguintes:

PRO.JETO no CENTRÃO:

Art. 133. Os órgâos da .Justiça do TrabaJ.ho são os
seguintes:

ARTXGO: 135 PAAAGRAFO: 00

TEXTO nA S%STEMAT%ZACÁo:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

PRO.JETO no CENTRÃo:

% - TribunaJ. Superior do TrabaJ.ho;

% - TribunaJ. Superior do TrabaJ.ho;

ART%GO: 135 PAAAGRAFO: 00 %NC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

PRO.JETO no CENTRÃo:

%% - Tribunais Regionais do TrabaJ.ho;

xx - Tribunais Regionais do Traba1ho;

ART:tGO: 135 PAAAGRAFO: 00

TEXTO nA S:tSTEMAT%ZACÁo:

:tNCXSO: 03 ALíNEA: *

X:t% - .Juntas de ConciJ.iacão e JUJ.gamento.

PRO.JETO no CENTRÃo:

%% - Tribunais Regionais do TrabaJ.ho;

ART:l:GO: 135 PAAAGRAFO: 01 :tNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO nA S:tSTEMATIZACÁo:

~ 1 2 o Tribunal superior do Traba1ho compor-se-ã de
vinte e sete Ministros~ dentre brasileiros com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos~ nomeados peJ.o Presi
dente da República após aprovação pelo Senado Federal~ sendo:

PRO.JETO 00 .CENTRÃO:

parágrazo único. O TribunaJ. Superior do TrabaJ.ho
compor-se-á de vinte e sp.te Ministros~ esco1hidos entre brasi
J.eiros com mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e
cinco anos~ nomeados peJ.o Presidente da RepúbJ.ica após aprova
ção peJ.o Senado Federal, sendo:
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ARTXGO: 135 PARÁGRAFO: 01

TEXTO OA SXSTEMAT%ZACAo:

%NC%SO: 01 ALíNEA: *

x - dezessete togados e v~ta1~c~os? dos qua~s onze
esc01h~dos dentre ju~zes da magistratura traba1h~sta? três
dentre advogadoS com pe10 menos dez anos de exper~ênc~a pro
%~Ss~ona1 e três dentre membros do M~n~stério Púb1~co do Tra
ba1ho;

PRO~ETO 00 CENTRA0:

x - dezessete togados e vita1~cios? dos qua~s onze
esc01hidos dentre ju~zes da magistratura traba1hista? três
dentre advogadOS com pe10 menos dez anos de experiência pro
%issiona1 e três dentre membros do M~nistér~o PÚb1ico do Tra
ba1ho;

EMENOAS SUSST%TUTXVAS:

EMENDA: 2P01623-5 PARECER: PELA RE~EXCÃO
OTTOMAR PXNTO PTS

Emenda Substitutiva
Sust~tua-se a redação do inciso X do parâgra%o 1 2 do art.

135 pe1a seguinte:
X _ dezessete togados e v~ta1ic~os? dos quais onze esco

1hidos dentre os juizes dos Tribunais Regionais do Traba1ho?
três dentre Advogados? com pe10 menos de experiênc~a pro%~s
siona1 e três dentre membros do Ministério Púb1ico do
Traba1ho.

EMENDAS NÃO OESTACAOAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01709-6 PARECER: PELA APROVACÃO
OOMXNGOS ~UVENXL PMOS

EMENDA AOXTXVA AO ART. 135
No item X do § 1 2 do Art. 135 do Projeto de constituição

(A) da Comissão de Sistematização da Assemb1éia Naciona1 COns
tituinte? no trecho "esc01hido dentre juizes damagistratura
traba1hista"? acrescentar a expressão "de carre~ra".

ARTXGO: 135 PARÁGRAFO: 01 XNCXSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO OA SXSTEMATXZAÇÃO:

%X - dez c1assistas temporârios? com representação
paritâria dos empregados e empregadores.

PRO~ETO 00 CENTRA0:

X% - dez c1assistas temporârios? com representação
paritâria dos empregados e empregadores.

ARTXGO: 135 PARÁGRAFO: 02 XNC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZACÃO:

§ 2 2 O Tribuna1 encaminharâ ao Presidente da RepÚb1i
ca 1istas tr~p1ices? observando-se? quanto às vagas destinadas
aos advogados e aos membros do Ministério Púb1ico? o disposto
no artigo 114 e? para as de c1assistas? o resu1tado de indica
ção de c01égio e1eitora1 integradO pe1as diretorias das con%e
derações nacionais de traba1hadores ou patronais? con%orme O
caso.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

OESTAQUE N2: 2.192

XNDXVXDUAL ARTUR OA TAvOLA
APROVAÇÃO 00 § 2 00 ART. 135 00 PRO~ETO PARA
XNCLUSAO COMO § DO ART. 133 DO SUSSTXTUTXVO
2P02040-2.

%NDXVXDUAL NOEL DE CARVALHO
APROVACÃO DA EMENDA 2P02040-2 (§ 2. 00 ARTXGO 135?
XNCXSO XXX •••
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PROJETO DO CENTRÃO:

pAG%NA: 206

EMENDAS AD%T%VLS:

EMENDA: 21"01840-8 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
NELSON JOS%M PMDS

Emenda aditiva:
Acrescente-se § 3 2 ao art. 135 do Projeto de Constituição,

com a seguinte redação:
Art. 135. _ •...•.•••••..•....•..•...••••••••....•••.•..••

§··32·~·~Á·i~i·di~p~;â·~~b;~·i·~~~p~tê~~ii·d~·t;ib~~ii·sü:
perior do Traba~ho, ~imitados os recursos das decisões dos
Tribunais Regionais, nos dissídios individuais, aos casos de
o%ensas a ~itera~ dispositivo constituciona~ ou de ~ei

%edera~.··

EMENDAS NÃO DE~TACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01573-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JARSAS PASSAR%NHO ?DS

EMENDA AD%T%VA AO ART. 135
Acrescentar ao art. 135. do Projeto da constituição (A),

da Comissão de Esistematização da Assemb~éia Naciona~ Consti
tuinte, um parágrado que será o 3 2 , nos seguintes termos:

=Ar'"t. 135 - .

i 12 - .
2 2 - ••••..•••.••.•..•.•••••.•.•..•••. ~ .•.•.•..•.•••••...

3 2 - As ~istas tríp~ices para o proviniente de cargos
destinados aos juizes da magistratura traba~hista de carreira
deverão ser e~aborados pe~os ministros torgados e vita~ícios".
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TíTULO: 04

ARTIGO: 136

CAPíTULO: 04 - ·sEçAo: 05 SUBSEÇÃO: 00

PARAGRAFO: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATIZAÇAo:

Art. 136. A 1ei %ixarã o n~mero dos Tribunais Regio
nais do Traba1ho e respectivas sedes e instituirá as Juntas de
Conci1iação e JU1gamento~ podendo~ nas comarcas onde não %orem
instituidas~ atribuir sua jurisdição aos juizes de direito.

PROJETO 00 CENTRA0:

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01175-6 PARECER: PELA REJEIÇAo
Jost THOMAZ NONÔ PFL

Dê-se ao artigo 136 a seguinte redação:
"Haverá um Tribuna1 Regiona1 do Traba1ho na capita1 de

cada Estado e no Distrito Federa1. A 1ei instituirá as juntas
de conci1iação e ju1gamento podendq nas comarcas onde não %0
rem instituidas~ atribuir sua juriSdição ao Juiz de Direito"

EMENDA: 2P01452-6 PARECER: PELA REJEIÇAo
NELSON AGUIAR PMDB

Dê-se ao art. 136 do Projeto de constituição a seguinte
redação:

"Haverá pe10 menos um Tribuna1 Reg10na1 do Traba1ho em
cada Estado e no Distrito Federa1; e a 1ei instituirá as Jun
tas de Conci1iação e JU1gamento~ podendo~ nas comarcas onde
não %orem instituidas~ atribuir sua jurisd~ção aos juizes de
direito."

ARTIGO: 136 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇAo:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Parágra%o ~nico. A 1ei disporá sobre a constituição~
investidura; jurisdição~ competência; garantias e condições de
exercicio dos órgãos e membros das Juntas de Conci1iação e
JU1gamento~ assegurada a paridade de representação de emprega
dos e empregadOres.

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 134. A 1ei~ disporá sobre a constituição~ inves
tidura~ jurisdição; competência~ garantias e condições de e
xercicio dos órgãos da Justiça do Traba1ho~ assegurada a pari
dade de representação de empregadores e traba1hadores.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEçAo: 05 SUSSEçAo: 00

ARTIGO: 137 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇAo:

INCISO: 00 ALíNEA: :I:

Art. 137. compete à Justiça do Trabalho conciliar e
jUlgar os diss1dios individuais e coletivos entre empregados e
empregadores, inclusive de missões diplomáticas acreditadas no
Pais, e da administração pública direta e indireta dos Munici
pios, do Distrito Federal, dos Estados e da união, e, na %orma
da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de traba
lho, bem como os lit1gios que tenham origem no cumprimento de
suas próprias' sentenças, inclusive coletivas.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

DESTAQUE NQ: 501 INDIVIDUAL MAURíCIO CORRfA
ART. 137 DO PROJETO DE CONSTITUIÇAo, DA COMIssAo
DE SISTEMATI2AÇAo (PELA APROVAÇÃO).

INDIVIDUAL MAURO CAMPOS
APROVAÇÃO EXPRESSÃO 'DE MISSÕES ••• PAIS' DO CAPVT
DO ART. 137 DO PROJ.PARA INCLUSÃO NO·CAPUT DO
ART. 135 DA EMENDA SUSSTITUTIVA 2P02040-2.

PROJETO DO CE.NTRÃO:

Art. 135. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e
julgar os dissidios individuais e coletivos entre empregados e
empregadores, inClusive, quando %or o caso, da administração
pública direta e indireta dos Munic1pios, do Distrito Federal,
dos Estados e da União, e, na %orma da lei, ouZras controvér
sias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litigios
que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças,
inclusive coletivas.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00042-S PARECER: PELA APROVAÇAo
ALOYSIO CHAVES· PFL

Dê-se ao art. 137 do projeto de Constituição, aprovado
pela Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

"Art. 137-Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar
os dissidios individuais e coletivos entre empregados e empre
gadoreS, inclusive de entes de Direito Público externo, e da
administração pública direta e indireta, dos Municipios, do
Distrito Federal, dos Estados e da união, e, na %orma da lei,
outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,_ bem
como os litigios que tenham origem no cumprimento de suas pró
prias sentenças, inclusive coletivas.

EMENDA: 2P01029-6 PARECER: PELA APROVAÇAo
HtLIO DUQUE PMDS

Inclua-se no art. 137 do Projeto de Constituição, da Co
missão de Sistematização, após a expressão"e outras contro
vérsias oriundas de relação de trabalho", a seguinte

"inclusive entre sindicato e empresa".

EMENDAS NAo DESTACADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P00361-3 PARECER: PELA REJEIÇAO
OSVALDO SOSRINHO PMDS

Dê-se ao caput do art. 137 a seguinte redação:
Art. 137. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar

os dissidios individuais e coletivos entre empregadOS e empre
gadores, inclusive de missões diplomáticas acreditadas no
Pais, e da administração pública direta e indireta dos Municí
pios, do Distrito Federal, dos Estados e da união, e, na %orma
da lei, outras controvérsias decorrete da relação de trabalho
e previdência social, bem como os litigios que tenham origem
no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive
coletivas.

EMENDA: 2P00710-4 PARECER: PELA REJEIÇAo
DIVALDO SURUAGY PFL

Substitua-seo caput do art. 137, pelo seguinte:
Artigo 137 _ Compete à Justiça do Trabalho, conciliar e

jUlgar dissidios individuais e coletivos entre empregadOS e em
pregadores, de missões diplomâticas acreditadas no País, e da
administração pÚblica direta e indireta dos Munic1pios, dos
Estados, da união e do Distrito Federal, inclusive decorrentes
de acidentes do trabalho e, na %orma da lei, outras controvér
sias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios
que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças.

EMENDA: 2P01206-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOÃO PAULO PT
Acrescente-se Parâgra%o ao art. 137 do Projeto de Constituição
da comissão de Sistematização:
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"Art. 137.
i - As decisões normativas da ~ustiça do Traba1ho deverão ter
cumprimento imediato~ não cabendo ezeito suspensivo."

ART%GO: 137 PARÁGRAFO: 01 %NC:ISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZA~ÂO:

i 1 2 Havendo impasse nos diss~dios c01etivos~ as par
tes poderão e1eger árbitros.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

i 1 2 Frustrada a negociação co1etiva? as partes pode
râo e1eger árbitros.

ART%GO: 137 PARÁGRAFO: 02 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZA~ÃO:

i 2 2 Recusando-se quaisquer das partes à negociaçâo
ou à arbitragem~ é zacu1tado aos respectivos sindicatos ajui
zar dissídio c01etivo~ pOdendo a Justiça do Traba1ho estabe1e
cer normas e condições~ respeitadas as disposições convencio
nais e 1egais m~nimas de proteção ao traba1ho.

PROJETO DO C~NTRÃO:

i 2 2 Recusando-se qua1quer das partes à negociação ou
à arbitragem? é zacu1tado aos respectivos sindicatos ajuizar
diss1dio c01etivo~ podendo a ~ustiça do Traba1ho estabe1ecer
normas e condições~ respeitadas as disposições convencionais e
1egais m~nimas de proteção ao traba1ho.

EMENDAS AD%T~VAS:

EMENDA: 2P01952-S PARECER: PELA REJE:I~ÃO
NELSON JOS%M PMDS

Emenda aditiva:
Acrescente-se i 3 2 ao art. 137 do Projeto de constituição~

com seguinte redação:
Art. 137 .•.•..••.••.••••.••••.••••••.••.•••••.•..•.•.••••

i··32··~Õ~~·d~~i~õ~;·~Ó~·di~~idi~;·~~i~ti~~~·~6·~~b~~â.;~:
curso para o mesmo órgão pr01ator da sentença? nas hipóteses
regu1adas em 1ei."
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ART%GO: 138 PARAGRAFO: ~~

TEXTO DA S%STEMAT%2ACAo:

%NC%SO: ~~ ALíNEA: *

Art. 138. Os Tribunais RegiOn3is do Traba1ho serão
compostos de juizes nomeados pe10 Presidente da RepÚbiica,
sendo dois terços de juizes togados vita1icios e um terço de
juizes c1assistas temporãrios. Entre os juizes togadOS
observar-se-ã a proporciona1idade estabsiecida no artigo 135,
i 1 2, :to

PRO~ETO DO CENTRA0:

Art. 136. Os Tribunais Regionais do Traba1ho serão
compostos de juizes nomeados pe10 Pres~dente da Repúb1ica,
sendo dois terços de juizes togados vita1icios e um terço de
juizes c1assitas temporãrios. Entre os juizes togados
observar-se-ã a proporcionai idade estabeiecida no artigo 133,
i 1 2, %.

EMENDAS SUSST:tTUT:tVAS:

EMENDA: 2P~~973-5 PARECER: PELA RE~E%ÇÃO
ALSÉR:tCO CORDE:tRO PFL

Dê-se ao art. 138 a seguinte redação:
"Art. 138. Haverã em cada Estado um Tribuna1 Regiona1 do

Trabaiho, con:forme dispuser a 1ei.··

ART%GO: 138 PARAGRAFO: UN

TEXTO DA S%STEMAT:t2AÇAo:

%NC%SO: ~~ ALíNEA: *

Parãgra:fo único. Os juizes dos Tribunais Regionais do
Trabaiho serão:

PROJETO DO CENTRA0:

Parágra:fo único. Os juizes dos Tribunais Regionais do
Trabaiho serão:

ART:tGO: 138 PARAGRAFO : 9g %NC%SO: ~1 ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT%2ACAo:

% - magistrados esc01hidos por promoção, dentre ~ui
zes do Trabaiho, por antiguidade e merecimento, a1ternadamen
te;

PRO~ETO DO CENTRA0:

% - magistrados esco1hidos por promoção, dentre ~ui
zes do Trabaiho, por antigUidade e merecimento, aiternadamen
te;

ART%GO: 138 PARAGRAFO: 99 :tNC:tSO: "2 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2AÇAo:

%% - advogados e membros do Ministério PÚbiico do
Trabaiho indicados com observância do disposto no artigo 114;

PRO~ETO DO CENTRÃO:

%% - advogados e membros do Ministério Púb1ico do
Traba1ho obedecido o disposto no artigo 112;
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TfTU~O: 01.t

ART%GO: 138

CAPfTU~O: 04

PARÁGRAFO: 99

SEçAo: 05 SUSSEçAo: 00

%NC%SO: 03 A~fNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

%%% - c1assistas indicados em 1istas trip1ices pe1as
diretorias das %ederações e dos sindicatos respectivos, com
base territoria1 na região.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

%NDXV%DUA~ V%CENTE SOGO
APROVAÇÃO DA EXPRESSÃO 'E DOS SXNDXCATOS' DO XNC.
X%% DO § UN%CO DO ART. 138 DO PROJ.PARA %NC~USÃO
NO ZNC%SO %%Z DO § UN%CO DO ART. 136 DA 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

xxx - c1assistas indicados em 1istas trip1ices pe1as
diretorias das %ederações respectivas.

EMENDAS SUSSTXTUT%VAS:

EMENDA: 2P00452-1 PARECER: PE~A APROVAÇAo
JOSE CAR~OS VASCONCE~OS PMDS
Emenda modi%icativa ao item XXX do parágra%o único, do Art.
138 do projeto de constituição (A) da comissão de
Sistematização.

Dê-se ao item XXX do parágra%o único do Artigo 138 do Pro
jeto de constituição (A) da comissão de Sistematização a se
guinte redação:

Art. 138 _ Os Tribunais Regionais do Traba1ho serão com
postos de Juizes togados vita1icios e um terço de Juizes c1as
sistas temporários. Entre os juizes todados observa-se-á a
proporciona1idade estabe1ecida no Artigo 135, § 1 2 , a1inea
na' .

_ Parágra%o único _ Os juizes dos Tribunais Regionais do
Traba1ho serão:

:t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ++

xx
xx _ C1assistas indicados em 1ista trip1ices pe1as direto

rias das %ederações com base territoria1 na região.
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ARTZGO: 139 PARAGRATO: 00

TEXTO DA SISTEMATZZAcAo:

%NCZSO: 00 ALíNEA: *

Art. 139. A Junta de Conc~liação e JUlgamento será
composta por um juiz do trabalho~ que a pres~dirá, e por dois
juízes classistas temporários~ representantes dos empregados e
dos empregadores.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 137. A Junta de conciliação e JUlgamento será
composta por um juiz do trabalho, que a presid~rá~ e por dois
juízes classistas temporários~ representantes dos empregados e
dos empregadores.

ARTZGO: 139 PARAGRATO: UN

TEXTO DA S%STEMATZZAcAo:

ZNCZSO: 00 ALíNEA: *

Parágrazo único. Os juízes Classistas das Juntas de
conciliação e JUlgamento~ eleitos pelo voto direto dos asso
ciados do sindicato com sede nos Juízos sobre os quais as Jun
tas exercem sua competência territorial~ serão nomeados pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho.

DESTAQUES SOaRE O TEXTO:

DESTAQUE N~: 2.00?

PROJETO DO CENTRÃO:

XNDZVXDUAL VXCENTE aOGO
APROVACÃO DO ~ UNZCO DO ART. 139 DO PROJ. EM
SUSSTXTUZCÃO AO ~ UNZCO DO ART. 137 DA EMENDA
suaSTXTUTZVA N. 2P020~0-2.

Parágrazo único. Os juízes classistas das Juntas de
Conciliação e Julgamento~ serão nomeados pelo Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho~ na zorma da lei~ permitida uma
reconducão.

EMENDAS SUaSTXTUTZVAS:

EMENDA: 2P00792-9 PARECER: PELA REJEZcAo
MANOEL RXSEXRO PMDS

Emenda ao parágrazo Único do Art. 139~ do projeto de Cons
tituição (A):

parágrazo 6n~co _ Os Juízes Classistas das Juntas de Con
ciliação e Julgamento e seus suplentes serão nomeados pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho dentre os nomes
constantes de listas triplice~ zormadas pelos Sindicatos da
Jurisdição, através de eleicão direta.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRAR%O:

EMENCA: 2P00999-9 PARECER: PELA REJEXCÃO
CARREL SENEVZDES PMDS
Emenda ao parágrazo único do art. 13~

Parágrazo único _ Os juízes Classistas das Juntas de Con
Ciliação e julgamento e seus suplentes serão nomeados pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho dentre os nomes
constantes de listas tríplices, zormadas pelos sindicatos da
Jurisdição, através de eleição direta.
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ART%GO: 140 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÁO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 140. Os juizes c1assistas~ em todas as instân
cias~ terão sup1entes e mandatos de três anos~ permitida uma
recondução.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 138. Os juizes c1assistas~ em todas as instân
cias~ terão sup1entes e mandatos de três anos.

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P00565-S PARECER: ~ELA REJE%ÇÃO
MOystS ~%MENTEL ~MDS
Emenda

MOdixique-se no art. 140 a expressão "Permitida uma
recondução"~ para "permitida a recondução".

do artigo 140:
as instâncias~
permitida a

EMENDA:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM ~ARECER CONTRAR%O:

EMENDA: 2P00S09-7 PARECER: ~ELA REJE%ÇÁO
CARLOS ALSERTO PTS

~arágraxo único _ Os Juizes C1assistas das Juntas de con~
ci1iação e jU1gamento e seus sup1entes serão nomeados pe10
Presidente di Tribuna1 Regiona1 do Traba1ho dentre os nomes
constantes de 1istas trip1ices~ xormados pe10s sindicatos da
jurisdição~ através de e1eição direta.

EMENDA: 2~01122-5 ~ARECER: ~LA REJE%ÇÁO
DORETO CAMPANAR% ~DS

Acrescente-se ao Art. 140 do ~rojeto de constituição (A)
e1aborado pe1a comissão~ o seguinte:

Art. 140 - Os Juizes C1assistas~ em todas as instâncias~

terão sup1entes e mandatos de três anos~ permitida uma recon
dução~ e serão e1eitos por voto direto e escrutinio secreto~

pe1a maioria abs01uta dos associados da entidade sindica1.

2P01467-4 ~ARECER: ~ELA REJE%ÇÃO
MAURíc%o NASSER ~MDS

Emenda Substitutiva
Dispositivo Emendado: Art. 140
Substitua-se a atua1 pe1a seguinte redação
Art. 140. Os juizes c1assistas~ em todas

terão sup1entes e mandatos de três anos~

recondução.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEçAo: "6 SUSSEçAo: "0

ART%GO: 141 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT:tZAÇAo:

~NC~SO: 00 ALíNEA: *

Art. 141. A Justica E1eitora1 é composta dos seguin
tes 6rgãos:

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 139. A Justica E1eitora1 é composta dos seguin
tes 6rgãos:

ART:tGO: 141 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT~ZAÇAo:

~NC%SO: 01 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

~ - Tribuna1 Superior E1eitora1;

~ - Tribuna1 Superior E1eitora1;

ART%GO: 141 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇAo:

%NC~SO: 02 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

~~ - Tribunais Regionais E1eitorais;

:t:t - Tribunais Regionais E1eitorais;

ART%GO: 141 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S:CSTEMAT:t2AÇAo:

~NC~SO: 03 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

~%~ - Ju~zes E1eitorais:

xxx - Ju~zes E1eitorais;

ART:tGO: 141 PARAGRAFO: "0

TEXTO DA S:tSTEMAT~ZAÇAo:

:tNC~SO: 04 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

%V - Juntas E1eitorais.

xv - Juntas Eleitorais.

ART%GO: 141 PARAGRAFO: UN XNC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇAo:

Parâgrazo único. Os juizes dos tribunais e1eitorais~
sa1vo motivo justizicado~ servirão obrigatoriamente por dois
anos, no mínimo, e nunca por mais de dois bi~nios consecuti
vos; os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo
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mesmo processo~ em número igua1 para cada categoria.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. Os juizes dos tribunais e1eitorais~
sa1vo motivo justi%icado~ servirão obrigatoriamente por dois
anos~ no minimo~ e nunca por mais de dois biênios consecuti
vos; os substitutos serão esc01hidos na mesma ocasião e pe10
mesmo processo~ em número igua1 para cada categoria.



ASSEMSLf%A NAC%OHAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COMxssAo DE SXSTEMATXZACÁO

pAG%NA: 216

TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEcA0: 06 SUSSECÁO: 00

ARTXGO: 142 PÀRÁGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMATX2ACÁO:

XNCXSO: 00 ALíNEA: *

Art. 142. O Tribuna~ superior E~eitora~ compor-se-ã,
no m:1nimo, de sete membros:

PROJETO DO CENTRA0:

Art. 140. O Tribuna~ Superior E~eitora1 compor-se-á,
no m:1nimo, de sete membros:

ART%GO: 142 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SXSTEMATXZACÁO:

XNCXSO: 01 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRA0:

% - mediante e~eição, pe~o voto secreto:

x - mediante e~eição, pe~o voto secreto:

ARTXGO: 142 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 01 ALíNEA: a

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

a) de três ju:1zes, dentre os Ministros do Supremo
Tribuna~ Federa~;

PROJETO DO CENTRA0:

a) de três ju:1zes, dentre os Ministros do Supremo
Tribuna~ Federa~;

ARTXGO: 142 PARÁGRAFO: 00 XNCXSO: 01 ALíNEA: b

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÁO:

b) de dois ju:1zes, dentre os membros do Superior Tri
buna~ de Justiça;

PROJETO DO CENTRA0:

b) de dois ju:1zes, dentre os membros do Superior Tri
buna~ de Justiça;

ART%GO: 142 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2ACÁO:

XNC%SO: 02 ALíNEA: *

X% - por nomeacão do Presidente da Repúb~ica, de dois
membros, observado o disposto no artigo 114, indicados pe~o

supremo Tribuna~ Federa~.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

%NDXVXDUAL CARLOS VXRGíLXO
APROVACÃO DO XNCXSO XX DO ART. 142 DO PROJETO,
EM SUSST%TUXCÁO AO XNCXSO XX DO ART. 140 DO
SUSST%TUT%VO 2P02040-2.
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II - por nomeação do Presidente da Repúb~ica~ d~ dois
membros entre seis advogados de notáve~ saber juridico e ido
neidade mora~~ indicados pe~o Supremo Tribuna~ Federa~.

ARTIGO: 1.42 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Parágraxo único. O Tribuna~ superior E~eitora~
e1egerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Ministros
dO supremo Tribuna1 Federa1~ e o Corregedor E1eitora1 dentre
os Ministros do Superior Tribuna~ de ~ustiça.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

parágraxo único. O Tribuna1 Superior E1eitora1
e1egerá seu Presidente e Vice-Presidente dentre os Ministros
do supremo Tribuna1 Federa1~ e o Corregedor E1eitora1 dentre
os Ministros do Superior Tribuna1 de ~ustiça.
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ART~GO: 143 PAAAGRA1"'O: 00 %NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMAT~2AÇÃO:

Art. 143. Haverá um Tribuna~ Regiona~ E~eitora~ na
Capita~ de cada Estado e no Distrito 1"'edera~. Os Tribunais Re
gionais E~eitorais compor-se-ão:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 141. Haverá um Tribuna~ Regiona~ E~eitora~ na
Capita~ de cada Estado e no Distrito 1"'edera~. Os Tribunais Re
gionais E~eitorais compor-se-âo:

ART%GO: 143 PAAAGRA1"'O: 00

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

~NCZSO: 01 ALíNEA: *

PROJETO DO CENTRÃO:

% - mediante e~eiçâo pe~o voto secreto:

~ - mediante e~eição pe~o voto secreto:

ART~GO: 143 PAAAGRA1"'O: 00 %NC%SO: 01 ALíNEA: a

TEXTO DA SZSTEMATZ2AÇÃO:

a) de dois juizes, dentre os desembargadores do Tri
buna~ de Justiça;

PROJE~O DO CENTRÃO:

a) de dois juizes, dentre os deSembargadores do Tri
buna~ de Justiça;

ART%GO: 143 :tNC%SO: 01 ALíNEA: b

TEXTO DA S%STEMAT~2AÇAo:

b) de dois juizes, dentre juizes de direito, esco~hi
dos pe~o Tribuna~ de Justiça;

PROJETO DO CENTRÃO:

b) de dois juizes, dentre juizes de direito, esco~hi
dos pe~o Tribuna~ de Justiça;

ART%GO: 143 PAAAGRA1"'O: 00

TEXTO DA S%STEMATZ2AÇÁO:

:tNC%SO: 02 ALíNEA: :I:

~% - de um juiz do Tribuna~ Regiona~ 1"'edera~ com sede
na Capita~ do Estado, ou, não havendO, de juiz %edera~, esco
~hido, em qUa~quer caso, pe~o Tribuna~ Regiona~ 1"'edera~ res
pectivo;

PROJETO DO CENTRÃO:

X% - de um juiz do Tribuna~ Regiona~ 1"'edera~ com sede
na Capita~ do Estado, ou, não havendo, de juiz %edera~, esco
~hido, em qUa~quer caso, pe~o Tribuna~ Regiona~ 1"'edera~ res
pectivo;
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ART~GO: 143 PARÁGRAFO: ~0 ~NC~SO: ~3 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

~~~ - por nomeação do Presidente da República~ de
dois membros~ observado o disposto no artigo 114.

DESTAGUES SOBRE O TEXTO:

DESTAGUE N2: 2.113 ~ND~V~DUAL

APROVACÃO DO
SUBST~TU~CÃO
SUBST~TUT~VO

cAss~o CUNHA L~MA
~NC~SO ~ ~ ~ DO ART. 1 113 DO
AO ~NCXSO ~~~ DO ART. 141
2P~2~4~-2.

PROJETO~ EM
DO

PROJETO DO CENTRÃO:

X~~ - por nomeação do Presidente da República~ de
dois membros entre seis advogados de notável saber juridico e
idonéidade moral~ indicados pelo Tribunal de Justiça.

ART~GO: 143 PARÁGRAFO: UN XNC~SO: ~~ ALíNEA: li:

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

Parágra%o único. O Tribunal Regional Eleitoral
elegerá dentre os Desembargadores seu Presidente e Vice
Presidente.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. O Tribunal Regional Eleitoral
elegerá dentre os des~mbargadOreS~ seu Presidente e Vice
Presidente.
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ARTZGO: 144 FARAGRAFO: 00

TEXTO DA SZSTEMATZZAÇAo:

ZNCZSO: 00 ALíNEA: :I:

Art. 144. Lei comp1ementar disporâ sobre a organiza
çâo e competência dos tribunais, dos juizes e das ~untas
e1eitorais.

FRO~ETO DO CENTRA0:

Art. 142. Lei comp1ementar disporâ sobre a organiza
Câo e competência dos tribunais, dos juizes e das ~untas

e1eitora:l.s.

ART:tGO: 144 FARÁGRAFO: 01. :tNC:tSO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA SZSTEMATZZAÇAo:

~ 1 2 Os membros dos tribunais, os juizes e os inte
grantes das ~untas e1eitorais, no exerc1cio de suas ~unções, e
no que 1hes ~or ap1icáve1, gozarão de p1enas garantias e serão
inamoviveis.

FRO~ETO 00 CENTRA0:

~ 1 2 Os membros dos tribunais, os juizes e os inte
grantes da ~untas e1eitorais, no exercicio de suas ~unções, e
no que 1hes ~or ap1icáve1, gozarão de p1enas garantias e serão
inamoviveis.

ART:tGO: 144 FARÁGRAFO: 02 :tNC:tSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSrEMATZZAÇÁO:

~ 2 2 São irrecorriveis as decisões do Tribuna1 Supe
rior E1eitora1, sa1vo as que contrariarem esta Constituição, e
as denegatórias de "habeas corpus" ou mandado de segurança.

FROJETO 00 CENTRA0:

~ 2 2 São irrecorriveis as decisões do Tribuna1 supe
rior E1eitora1, sa1vo as que contrariarem esta Constituição, e
as denegatórias de "habeas corpus" ou mandado de seguranca.
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TfTU~O: 04

ARTIGO: ~ 45

CAPfTU~O: 04

PAR1í.GRAl"O: 00

S~çÃO: 06 SUSSEÇÃO: 00

INCISO: 00 A~fN~A: *
T~X'ro DA SIST~MATI2AÇÃO:

Art. 1.45. Das decisões dos Tribunais Regionais ~lei
torais somente caberá recurso quando:

PROJ~TO 00 C~NTRÃO:

Art. 1.43. Das decisões dos Tribunais Regionais ~lei
torais somente caberá recurso? quando:

ARTIGO: 145 PAR1í.GRAl"O: 00

T~XTO DA SIST~MATI2AÇÃO:

INCISO: 01. A~fNEA: :I:

lei;

PROJ~TO 00 C~NTRÃO:

I - %orem pro%eridas contra expressa disposição de

I - %orem pro%eridaS contra expressa disposição desta
Constituição ou de lei;

ARTIGO: 145 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 02 A~fN~A: :I:

T~XTO DA SIST~MATI2AÇÃO:

II - ocorrer divergência na interpretação de lei en
tre dois ou mais tribunais eleitorais;

PRO ..r~TO 00 C~NTRÃO:

II - ocorrer divergência na interpretacão de lei en
tre dois ou mais tribunais eleitorais;

ARTJ:GO: 1.45 PARÁGRAFO: 00 INCJ:SO: 03 A~íNEA: :I:

TEXTO DA SIST~MATJ:2AÇÃO:

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de
diplomas nas eleições %ederais ou estaduais;

PROJ~TO 00 CENTRÃo:

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de
diplomas nas eleicões %ederais ou estaduais;

ARTIGO: 145 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 04 A~íN~A: *
T~XTO DA SIST~MATI2AÇÃO:

J:V - anularem diplomas ou decretarem a perda de man
datos eletivos xederais ou estaduais;

PRoJ~To 00 C~NTRÃO:

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de man
da~0S eletivos xederais ou estaduais;
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ART~GO: 145 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT7ZAÇÃO:

7NC~SO: 05 ALíNEA: *

v - denegarem "habeas corpus"~ mandado de segurança~

"habeas data" ou mandado de injunção.

PRO~ETO 00 CENTRÃO:

v - denegarem "habeas corpus"~ mandado de segurança~

"habeas data" e mandado de injunção.

ARTIGO: 145 ~NCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

Parágra70 único. O Território Federa~ de Fernando de
Noronha 7ica sob a juriSdição do Tribuna~ Regiona~ de
Pernambuco.

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra70 único. O Território Federa~ de Fernando de
Noronha 7ica sob a :Jurisdição do Tribuna~ Regiona~ de
Pernambuco.
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TíTULO: 04

ART~GO: 1.46

CA~íTULO: 04

~AMGRAFO: 00

SEÇÃO: 07 SUBSEÇÃO: 00

~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

Art. 1.46. São órgãos da Justiça Mi~itar o Superior
Tribuna~ Mi~itar e os Tribunais e Juizes Mi1itares instituidos
por 1ei.

~ROJETO DO CENTRÃO:

Art. 1.44. São órgãos da Justiça Mi~itar o Superior
Tribuna~ Mi1itar e os Tribunais e Juizes Mi~itares instituidos
por ~ei.



ASSEMBL~%A NAC%ONAL CONST%TU%NTE

RELAC%ONAMENTO DAS EMENDAS COM O PROJETO DA COM%SSÁO DE S%STEMAT%ZAÇÁO

pAG%NA: 224

TíTULO: 04

ART%GO~ 147

CAPíTULO: 04

PAMGRAFO: 00

SEÇÃO: 07 SUBSEÇÃO: 00

%NC%SO: 00 ALíNEA: *
T?-XTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

Art. 147. O Superior Tribunal Militar compor-se-ã de
quinze Ministros vitalicios? nomeados pelo Presidente da Repú
b1ica? depois de aprovada a indicação pelo Senado Federa1?
sendo três dentre o%iciais-generais da Marinha? quatro dentre
o%iciais-generais do Exército? três dentre o%iciais-generais
da Aeronáutica? todos da ativa e do posto mais e1evado da car
reira? e cinco dentre civis.

P~OJETO DO CENTRÃO:

Art. 145. O Superior Tribuna1 Militar compor-se-ã de
quinze Ministros vitalicios? nomeados pe10 Presidente da Repú
blica? depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal?
sendo três dentre o%iciais-generais da Marinha? qua~ro dentre
o%iciais-generais do Exército? três dentre o%iciais-generais
da Aeronáutica? todos da ativa e do posto mais e1evado da car
reira? e cinco dentre civis.

ART%GO: 147 PARÁGRAFO: UN J:NCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÁO:

Parágra%o único. Os Ministros civis serão escolhidos
pelo Presidente da República dentre brasi1eiros maiores de
trinta e cinco anos? sendo:

PROJETO DO CENTRÃO:

Parágra%o único. Os Ministros civis serão escolhidos
pelo Presidente da República dentre brasileiros maiores de
trinta e cinco anos? sendo:

ART%GO: 147 PARÁGRAFO: 99 %NC%SO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

% - três dentre advogados de notório saber juridico e
conduta ilibada? com mais de dez anos de e%etiva atividade
pro%issional;

PROJETO DO CENTRÃO:

x - três? dentre advogados de not6rio saber juridico
e conduta ilibada? com mais de dez anos de ezetiva atividade
pro%issional;

ART%GO: 147 PARÁGRAFO: 99 %NC%SO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

xx - dois? em esco1ha paritária? dentre auditores e
membros do Ministério PÚb1ico da Justiça Mi1itar.

PROJETO DO CE~!TRÃO:

II - dois? à escolha paritãria? dentre auditores e
membros do Ministério Público da Justiça Militar.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR%O:

EMENDA: 2P00704-0 PARECER: PELA REJE%ÇÃO
ACXVAL GOMES PMOB

Os :tncisos: "%" e "%:t" do parágra%o único do art. 147 do
Projeto de Constituição passam a ter a seguinte redação:

Ar -;: •. 1 47 •••••••••••••.•••••••••.•••••••••.••••••••••••••••
S trn ã c o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
X) trés Juizes-Auditores da Justiça Militar; e
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%%) dois~ em escolha partidária~ dentre membros do Minis
tério Público da Justiça Militar e Advogados de notório saber
jurídico e conduta ilibida~ com mais de dez anos de atividade
pro%issional.
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TíTULO: 04

ART%GO: 148

CAPíTULO: 04

PAMGRAFO: 00

SEÇÃO: 07 SUBSEÇÃO: 00

%NC%SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

Art. 148. À ~ust~ca M~~~tar compete processar e ju~
gar os cr~mes m~~~tares de~~n~dos em ~e~.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Art. 146. À ~ust~ca M~~~tar compete processar e ju~
gar os cr~mes m~~~tares de~~n~dos em ~e~.

EMENDAS SUBST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P01208-6 PARECER: PELA RE~E%ÇÃO
V%RGíL%O GU%MARÃES PT
Dê-se nova redacão ao "caput" do art. 148 do Projeto de Cons
t~tuicão da Com~ssão de s~stematizacão~ mantendo-se o respec
t~vo parágra~o único:
"Art. 148. A ~ust~ca Mi~~tar compete processar e ju~gar os mi
1~tares nos crimes m~~itares de~inidos em ~ei.

ART:tGO: 148 PAR1i.GRAF'O: UN :tNC%SO: 00 ALíNEA: :I:

TEXTO DA S%STEMAT%ZAÇÃO:

Parágra~o ún~co. A ~éi disporá sobre a competência~ a
organ~zacão e ~unc~onamento do Super~or Tr~buna1 M~~~tar.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

Parágra~o único. A ~ei d~sporá sobre a competência~ a
organizacão e ~uncionamento do Superior Tríbuna~ M~~ítar.
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,ARTIGO: 149

CAPíTULO: 04

PAMGRAFO: 00

SECÃO: 08 SUBSECÃO: 00

~NCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

Art. 149. Os Estados organizarão sua justiça? obser
vados os princ~pios estabe~ecidos nesta Constituição.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 147. Os Estados organizarão sua justiça? obser
vados os principios estabe~ecidos nesta constituição.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01001-6 PARECER: PELA REJEICÃO
STtLIO DIAS PFL
Emenda aditiva
Dispositivo emendado: inc~uir no Artigo 149.

Inc~ua-se no Artigo 149 do projeto de Constituição da Co-
missão de Sistematização os seguintes itens:

capituJ.o IV
Do Poder JUdiciário
Seção VIIJ:
Dos Tribunais e Ju~zes dos Estados e do Distrito Fedral e

Territórios
Art. 149 _
I _ autonomia administrativa e ~inanceira? com reservas de

percentuais m~nimos da receita orçamentária de 31. e 51.? res
pectivamente para a justiça da União e dos Estados? com as
parceJ.as sendo J.iberadas durante o exerc~cio ~inanceiro em
duodécimos? pena de responsabilidade? sendo apJ.icados 301. no
apareJ.hamento? manutenção e modernização dos serviços
jUdiciários;

II _ participação dos magistrados de carreira na composi
ção do Supremo TribunaJ. FederaJ.;

IJ:I _ provimento de todos os cargos da magistratura e dos
serviços auxiJ.iares peJ.o próprio Judiciário;

IV _ vencimentos a partir de estabeJ.ecimentos de piso e
quivaJ.ente a 901. dos vencimentos percebidos a quaJ.quer tituJ.o?
peJ.os ministros do STF? para os desembargadores? sendo a di~e

rença de entrância não superior a 51.;
V _ provimento de todos os cargos mediante concurso PÚbJ.i

co de provas e tituJ.os;
VI criação da Justiça de Paz a%etada aos Estados? com

competência excJ.usiva para casamentos e conciliação;
VII _ manutenção de Justiça MiJ.itar estaduaJ.? incJ.usive

dos Tribunais de Justiça MiJ.itar;
VIII _ Reservar um terço das vagas do Superior TribunaJ. de

Justiça a Desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito FedraJ.;

IX nomeação do representante do quinto constitucionaJ.
pelo pr6prio Judiciário? como colorário da autonomia
administrativa.

ARTIGO: 149 PAMGRAFO: 01 INC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMAT:rZACÃO:

, 1 2 A competência dos tribunais e juizes estaduais
será de%inida na Constituição do Estado? sendo a J.ei de orga
nização jUdiciária de iniciativa do TribunaJ. de Justiça.

PROJETO DO CENTRÃO:

, 1 2 A competência dos tribunais será de%inida na
Constituição do Estado? sendo a J.ei de organização judiciária
de iniciativa do TribunaJ. de Justiça.

ARTIGO: 149 PARÁGRAFO: 02 INCJ:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

~ 2 2 Cabe aos Estados a instituição de representação
de inconstitucionaJ.idade de J.eis ou atos norluativos estaduais
ou municipais em %ace da constituição Estadua~, vedada a atri
buiç~o da J.egitimação para agir a um úQico órgão.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 08 SUElSECÃO: 00

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 cabe aos Es~ados a ~nstituição de represen~açâo
de incons~i~uciona1idadede 1eis ou atos norma~ivos estaduais
ou municipais em ~ace da ccns~ituição Estadua1 7 vedada a a~r~

buição da 1egitimação para agir a um único órgão.

EMENDAS SUElSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2P01318-0 PARECER: PELA REJrxçÃO
NXON ALElERNAZ PMDEl

O Depu~ado Consti~uin~e que esta subscreve propõe que ao
ar~. 149 7 § 2 7 do Proje~o de Cons~i~uição seja dada a seguin~e
redação:

Ar'1:. 149 _ ••••••••••••••••••••• "' ••••••••••••••••••••••••
§ 2 _ compe~e aos Tribvnais de Jus~iça:

1. com e~icácia erga omnes 7 o jU1gamento de represen~açâo
de incons~i~uciona1idadeJ promovida pe10 procurador Gera1 de
jus~içaJ Presiden~e da seção es~adua1 da OAS J mesa da Assem
b1éia Legis1ativa J partido p01itico com representação na As
semb1éia Legis1a~iva ou SiDdica~oJ de 1ei ou a~o norma~ivo es
tadua1 ou municipa1 em ~ace da Constituição Estadua1;

2. decidir as questões incidentais de inconstitucionalida
de de 1ei ou a~o normativo es~adua1 ou municipa1 J em ~ace da
consti~uição Estadua1 J encaminhando as decisões à Assemb1éia
Legis1a~ivaJ se ~or o caso J para e~ei~o da suspensão da
execução.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00720-1 PARECER: PELA APROVACÃO
Jost XGNÁC~O FERREIRA PMDS

Emenda Modi~ica~iva

Dê-se ao § do 2 2 do ar~. 149 a seguin~e redação:
"Cabe aos Estados a representação de incostituciona1ida

dede 1eis ou a~os norma~ivos estaduais ou municípios em ~ace

da Cons~i~uição es~adua1J bem como de leis ou a~os norma~ivos

municipais em ~ace da ConsT.i~uição ~edera1J vedada a atribui
ção de 1egi~imação para agjr a um único órgão".

ARTIGO: 149 PARÁGRAFO: 03

TEXTO DA SXSTEMATXZAÇÃO:

INCXSO: 00 ALíNEA: *

~ 3 2 A lei poderá criar J median~e propos~a do Tribu
nal de Jus~içaJ a Jus~iça Mili~ar es~adua1J cons~i~uídaJ em
primeiro graU J pelos Conselhos de Justiça e J em segundo J pelo
próprio Tribunal de Jus~iça ou por ~rábunal especial J nos Es
~ados em que o e~e~ivo da POlicia militar seja superior a vin
~e mil in~egrantes.

DESTAQUES SOSRE O TEXTO:

INDIVIDUAL VIVALDO ElARElOSA
VOTAÇÃO EM SEPARADO PARA SUPRESSÃO DOS §§ 3 E 4 DO
ART. 147 DA EMENDA SUSSTITUTIVA 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 A lei estadual poderá criar e disciplinar J me
dian~e propos~a do Tribuna1 de Jus~içaJ a Justiça Mi1i~ar es
~adualJ constituida J em pr~meiro grau J pe10s Conse1hos de Jus
tiça e J em segundo J pe10 próprio Tribunal de Justiça ou por
~ribunal especia1 J havendo sempre recurso das decisões des~e

úl~imo para aqueles ou~rosJ nos Estados em que o e~e~ivo da
polícia militar seja superior a vin~e mil in~egran~es.

ARTIGO: 149 PARÁGRAFO: 04 XNCXSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 4 2 Compe~e à Jus~iça Mili~ar es~adua1 processar e
julgar os pOliciais mi1itares e bombeiros mi1itares nos crimes
mi1itares de~inidos em lei J cabendo ao ~ribuna1 competente de
cidir sobre a perda do posto e da pa~ente dos o~iciais.
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~ROJETO DO CENTRÃO:

~ÁG%NA: 229

~ 4 2 Compete à Justiça Mi1itar estadua1 processar e
ju1gar os p01iciais mi1itares e bombeiros mi1itares nos crimes
mi1itares dezinidos em 1ei 7 cabendo ao tribuna1 competente de
cidir sobre a perda do posto e da patente dos oziciais.

EMENDAS SUSST%TUT%VAS:

EMENDA: 2~01319-8 ~ARECER: ~ELA REJE%CÃO
N%ON ALSERNA2 ~MDS

O. Deputado Constituinte que esta subscreve propõe que ao
art. 149 dO ~rojeto de Constituição seja acrescentado um
parágrazo com a seguinte redação:

Ar t . 149 _ .
~ _ No primeiro grau de jurisdiçã0 7 haverá pe10 menos uma

unidade jUdiciária 7 provida por Juiz de direit0 7 e as respec
tivas serventias 7 para cada grupo de 20.000 habit~ntes ou zra
ção superior a dois terços desse número~ residentes em um mes
mo ou em municípios contiguos.

EMENDA: 2~01407-1 ~ARECER: ~ELA A~ROVACAo
~AULO RAMOS ~l'1DS

Seja dada ao ~rágrazo 40~ do Artigo 149~ a seguinte
redação:

, 4 2 Compete à Justiça Mi1itar estadua1 processar e jU1gar
os p01iciais mi1itares e bombeiros mi1itares nos crimes mi1i
tares dezinidos em 1ei~ cabendo ao tribuna1 competente decidir
sobre a perda do posto e da patente dos oziciais e da gradua
ção das praças.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM ~ARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2~01279-5 PARECER: ~ELA A~ROVACÃO
ADHEMAR DE SARROS F%LHO ~DT

Emenda Aditiva:
Acresça-se ao Artigo 149 o seguinte parágrazo:
, 52 _ Nos Tribunais de Justiça com número.superior a vin

te e cinco Desembargadores será constituído Orgáo Especia1~

com mínimo de vinte e cinco membros~ para o exercício das a
tribuições administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno.
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SUESEÇÁO: "0TíTULO: "4

A~T:J:GO: 150 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~ZAÇÃO:

:J:NC~SO: 00 ALíNEA: :I:

Art. 150. Para dirimir con%1itos %undiários~ o Tribu
na1 de Justiça designará juizes de entrância especia1~ com
competência exc1usiva para questões agrárias.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 148. Para dirimir con%1itos %Undiários~ o Tribu
na1 de Justiça designará juizes de entrância especia1~ com
competência exc1usiva para questões agrárias.

ART~GO: 150 PARAGRAFO: UN :tNC:J:SO: "0 ALíNEA: *
TEXTO DA S:J:STEMAT:J:ZAÇÃO:

Parágra%o único. Para o exercicio das %unções previs
tas neste artigo~ o juiz se des10cará até o 10ca1 do con%1ito
sempre que necessário à e%iciente prestação jurisdiciona1.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 149. Para o exercicio das %unções previstas no
artigo 148~ o juiz se des10cará até o 10ca1 do con%1ito sempre
que necessário à e%iciente prestaçãQ jurisdiciona1.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P00741-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
LOUR~VAL EAPT:J:STA PFL
Emenda ao Projeto de Constituição

Dê-se ao art. 150 e seu parágra%o único~ a seguinte
redação:

"Art. 150 _ compete à Justiça Estadua1 processar e ju1gar~
em primeiro grau de jurisdição; as questões de direito
agrário; ainda que ne1as xigurem como partes as entidades men
cionadas no artigo 133~ inciso ~; desta Constituição.

parágraxo único _ O Tribuna1 de Justiça designará juizes
de entrância especia1; com competência exc1usiva para as ques
tões mencionadas neste artigo~ que se des1ocarão até o 1oca1
do conx1ito~ se necessário à exiciente prestação
jurisdiciona1. O recurso cabive1 será sempre para o Tribuna1
Regiona1 Federa1 em cuja jurisdição situar-se o juiz de pri
meiro grau.
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TfTU~O: 04

ART%GO: 151

CAPfTU~O: 04

PARAGRAF'O: 00

SECÃO: 09 SUBSEÇÃO: 00

%NC%SO: 00 A~1NEA: *
TEXTO DA S%STEMAT%2ACÃO:

Art. 151. O Con~e1ho Nac~ona1 de Justiça é o órgão de
contr01e da atividade adnlinistrativa e do desempenho dos deve
res %uncionais do Poder ~udiciário e do Ministério PÚb1ico.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 260 :l:ND%V:l:DUA~ S:l:QUE:l:RA CAMPOS
SUPRESSÃO DO ART. 151 DO PROJETO DE CONSTJ:TUJ:CÃO.

DESTAQUE Nº: 1.240 %NDJ:VJ:DUA~ "1'%"1'0 COS'TA
VOTACÃO EM SEPARADO DO ART. 151.

DESTAQUE Nº: 1.349 :rND:rV:l:DUA~ SOTERO CUNHA
SUPRJ:MJ:R O CAPUT DO ART:IOO 151.

DESTAQUE N2: 1.724 :rND:rVXDUA~ PAES ~AND:I:M

VOTACÃO El1 SEPARADO DA SECÃO :I:X J CAP:rTU~O :tV J DO

DESTAQUE N2: 1.868 :tND:I:V:I:DUA~ F'AB:I:O RAVNHE:I:TT:I:
APROVACÃO DO ART. 151 DO PROJETO.

DESTAQUE Nº: 2.112 :rNOJ:VJ:DUA~ F'E~:I:PE MENDES
APROVACÃO DO ART. 151 E SEU RESPECT%VO PARAGRAF'O
UN:rCO DO PROJETO.

PROJETO DO CENTRA0:

EMENDAS SUBST:I:TUTXVAS:

EMENDA: 2P01232-9 PARECER: PE~A REJEJ:CÃO
P~fN:I:O ARRUDA SAMPA:I:O PT

Dê-se nova redação ao art. 144 do Projeto de Constituição:
"Art. 144 _ O Roder Legis1ativo %isca1izará a ap1icação

dos recursos dest~nados ao Poder Judiciário e ao Ministério
PÚb1ico J rea1izando J semestra1mente J aUdiências pÚb1icas com a
participação de órgãos da soc~edade civi1 J para exame do de
sempenho administrativo e %inanceiro de ambas as
~nstituições.··

EMENDA: 2P01640-5 PARECER: PE~A ReJE:tCÃO
CAR~OS CARDJ:NA~ PDT
Emenda subst~tutiva

Dispositivo Emendado: Art. 151
Dê-se ao art. 151 a seguinte redação:

Art. 151 _ O Conse1ho Naciona1 de Just~ça é o órgão de
con'tr01e externo da atividade administrativa e do desempenho
dos deveres %uncionais do Poder JUd~ciário e do Ministério
PúbJ.~co.

Parágra%o único _ ~e~ comp1ementar de%inirá a organização
e %uncionamento do Conse1ho Naciona1 de Justiça.

EMENDA: 2P01799-1 PARECER: PE~ APROVACÃO
Lufs EDUARDO PF'~

EMENDA SUPRESS:tVA
suprimir integra1mente o art. 151 do projeto da comissão

de Sistemat~zaçãoJ procedendo-se à necessária renumeração.

EMENDA: 2P01984-6 PARECER: PE~A APROVACÃO
v:tRGf~:I:O TÁVORA PDS

EMENDA SUPRESSJ:VA
Suprima-se o art. 151 e seu parágra%o único.

ARTJ:GO: 1.51 PAAAGRAF'O: UN J:NCJ:SO: "" ALíNEA: *
TEXTO DA S:tSTEMAT:t2ACÃO:

parágra%o único. ~ei comp1ementar de%inirá a organ~

zação e %uncionamento do Conse1ho Naciona1 de Justiça.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE: Nº:

547

1.661

J:NDZVJ:DUAL BETH AZJ:ZE
CAPJ:TULO J:V DO PODER JUD:rCJ:AR:rO SECÃO xx DO
CONSELHO NACIONAL DE JSUTICA - ARTIGO 151 ~ UNICO

:J:NO:J:V:J:DUAL JosÉ RXCHA
APROVACÃO DO PARAGRAF'O UN:J:CO DO ART. 151.
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EMENDAS SUBSTXTUTXVAS:

EMENDA: 2~01006-7 ~ARECER: ~ELA RE~EXCÃO
~AULO ~XMENTEL ~FL

EMENDA SU~RESSXVA

DXS~OSXTXVO EMENDADEO: ART. 151~ ~arâgra%o ún~co~ do
~rojeto.

suprima-se o parâgra%o ún~co do art. 151 do ~rojeto.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM ~ARECER FAVORAVEL:

EMENOA: 2~00246-3 ~ARECER: ~ELA A~ROVACÃO,
CXD SAB6xA DE CARVALHO ~MDB

Emenda para SUPRXMXR o Art~go 151 e seu parágra%o único.
(~rojeto de constituição A)

EMENDA: 2P00323-1 PARECER: ~ELA APROVACÃO
RENATO VXANNA PMDB

EMENDA SU~RESSXVA

suprima-Se o Artigo 151 e Parâgra%o ún~co.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM ~ARECER CONTRÁRXO:

EMENDA: 2~01ee4-0 ~ARECER: ~ELA RE~EXCÃO
ANTONXO GASPAR PMDB

EMENDA MODXFXCATXVA
Dá ao parâgra%o único do art. 151 as seguinte redação:
"parágra%o único _ Lei comp~ementar de%inirâ a organização

e %uncionamento do Conse~ho Naciona~ de ~ustiça~ em cuja com
posição haverá necessariamente membros indicados pe~os Poderes
Legis~ativo e Executivo."
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 04 SEÇÃO: 99 SUSSEÇÃO: 00

ARTIGO: 000 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SZSTEMATZZAÇÃO:

ZNCISO: 00 ALíNEA: *

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01348-1 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ROSERTO D ÁVILA PDT

El'1ENDA SUPRESSIVA
Suprima-se~ por inteiro~ o artigo 120 do Projeto de Cons

tituição aprovado pe~a Comissão de Sistematização.
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TÍTULO: 04 CAPÍTULO: 05 SEÇÃO: 01 SUBeEçÃO: 01

ART~GO: 152 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S~STEMAT~2AÇÃO:

~NC~SO: 00 bLÍNEA: *

. Art. 152. O odvogado é indispensãve~ à administração
da justiça? sendo invio~ãve~? por seus atos e mani%estações?
nos ~imi~es da ~ei.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

730 ~ND~V~DUAL ROBERTO CAMPOS
SUPRESSÃO DO ART. 152 DO PROJETO DE CONST~TU~ÇÃO
(A).

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS SUBST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P01514-0 PARECER: PELA REJEiçÃo
FERNANDO HENR~QUE CARDOSO PMDB

Art. 152
Acrescente-se ao art. 152? ap6s a pa~avra "mani~estações"?

a expressão "no exerc~cio da pro~issão".

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁR~O:

EMENDA: 2P01543-3 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
RA~MUNDO RE2ENDE PMDB
Emenda Supressiva

Suprima-se o artigo 152.
"0 advogado .é indispensáve~ à administração da justiça?

sendo invio~ãve~ por seus atos e manixestações nos ~imites da
~ei.
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 05 SEÇÃO: 01 SUBSEÇÃO: 02

ARTIGO: 153 PARÁGRA~O: 00

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

%NC%SO: 00 ALíNEA: *

Art. 153. A Procuradoria-Gera1 da União é o órgão que
a representa? judicia1 e extrajudicia1mente? e exerce as %un
ções de consu1toria jur~dica do Poder Executivo e da adminis
tração em gera1.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 808

1.726

1.902

INDIVIDUAL JOSÉ %GNACIO ~ERREIRA
APROVAÇÃO DOS ARTIGOS 153 E 154 (SUBSEÇÃO I%?
CAPITULO V DO TITULO %V)

INDIV%DUAL PAES LAND%M
VOTAÇÃO EM SEPARADO DA SEÇÃO %%? CAPITULO V?
TITULO %V? DO PROJETO.

INDIVIDUAL ROBERTO JE~~ERSON

VOTAÇÃO EM SEPARADO DO ART. 153 SEUS PARÁGRA~OS
(SUBSEÇÃO II? DA SEÇÃO I? DO CAPíTULO V? DO TÍTULO
IV? DO PROJETO DE CONSTITU%ÇÃO 'A').

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 156. A Advocacia-Gera1 da União é a instituição
que a representa? jUdicia1 e extrajudicia1mente? e exerce as
%unções de consu1toria jur~dica do Poder Executivo e da admi
nistração em gera~.

EMENDAS SUBST%TUT%VAS:

EMENDA: 2P00914-0 PARECER: PELA REJEIÇÃO
V%E%RA DA SILVA PDS

Emenda modi%icativa do art. 153 e seus parágra%os? da Sub
seção II? da Seção I? do cap~tu10 V? do Títu10 IV? bem como
aditiva de parágra%os ao art. 9 2 do Ato das Disposições Cons
titucionais Gerais e Transitórias.

Dê-se ao art. 153 a seguinte redação:
subseção %I
Das Procuradorias Gerais da União? dos Estados e do Dis

trito ~edera~.

Art. 153 _ Compete ao Ministério PÚb~ico ~edera1 a repre
sentação judicia1 da União? a ser exercida de modo não cumu1a
tivo com as demais %unções da instituição.

Parágra%o único _ Nas comarcasa do interior? em que não
existoir Vara, da Justiça ~edera1? a representação judicia1 da
União? nas ações %iscais? poderá ser de1egada aos Procuradores
dos Estados ou dos Municípios.

Acrescente-se ao art. 9 2 do Ato das Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias os seguintes parágra%os:

§ _ Lei comp1ementar? de iniciativa do Presidente da Repú
b1ica? disporá sobre a representação extrajudicia1 e a consu1
toria jurídica do Poder Executivo, a serem exercidas pe1a Pro
curadoria Gera~ da ~azenda Naciona1 e pe~a Consu1toria Gera1
da Repúb1ica? che%iadas pe10 Procurador-Gera1 da ~azenda Na
ciona1 e pe10 Consu1tor-Gera1 da Repúb1ica? respectivamente?
organizadas em carreiras e submetidas a regimes estatutários
próprios.

§ _ As autarquias %ederais serão representadas pe10s seus
Procuradores cujo regime jurídico será o mesmo do~ Procurado
res da ~azenda Naciona1 e dos Consu1tores da Repúb1ica.

EMENDA: 2P00918-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
JOAQUIM HAICKEL PMDB

Emenda modi%icativa do art. 153? caput? da SUbseção II? do
Capitu10 V? do Títu10 IV.

Dê-se ao art. 153? caput? a seguinte redação:
Art. 153 _ A Procuradoria Gera1 da União é o órgão que a

representa jUdicia1mente.

EMENDA: 2P01088-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
AFONSO ARINOS PFL

Emenda supressiva ao artigo 153 do Projeto de constituição
A e emenda supressiva corre~ata? nos termos do art. 23 § 2 2 do
Reg. Int. da A.N.C.? ao artigo 9 2 das Disposições
Transitórias.

Texto
"suprima-se a seguinte expressão no artigo 153: e exerce

as %unções de consu1toria jurídica do Poder Executivo e da ad
ministração em gera1".

EMENDA: 2P01466-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ROEERTO JE~FERSON PTE

Emenda supressiva
Emenda supressiva do art. 153? da Subseção II e aditiva ao

inciso VII? do art. 158? da Seção II? do capitu10 V, do Titu10
xv.
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Suprima-se o art. 153 e acrescente-se~ ao inciso VII; do
art. 15B~ as seguintes expressões:

Art. 1 5B. _ •••••••••••••••••••••••••.••.••••••.••••••••••
VII _ ••• ~ sa1vo; quanto ao Ministério Púb1ico Federa1, a

representação jUdicia1 da união. A 1ei disporá sobre o exercí
cio dessa representação~ de zorma não cumu~ativa com a das de
mais zunções do Ministério Púb1ico Federa1; podendo atribuí
1a; onde não houver Vara da Justiça Federa1; mediante de1ega
ção~ aos Procuradores dos Estados ou doS Municipios.

EMENDA: 2P014B0-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
Jost MENDONÇA EE2ERRA PFL

Dé-se ao art. 153 do Projeto de Constituição (A)~ e1abora
do pe1a Comissão de Sistematização, a seguinte redação:

Art. 153 _ A representação jUdicia1 da União será exercida
pe1a Procuradoria-Gera1 da União.

~ 1 2 _ Nas causas de natureza zisca1 e na cobrança do cré
dito tributário inscrito em dívida ativa; a União será repre
sentada jUdicia1mente pe1a Procuradoria-Gera1 da Fazenda
Naciona1.

~ 2 2 _ As autarquias zederais serão representadas jUdi
cia1mente por seus serviços jurídicos próprios.

~ 3 2 _ A Procuradoria Gera1 da União tem por cheze o
Procurador-Gera1 da União; de 1ivre nomeação pe10 Presidente
da Repúb1ica, dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos~

de notáve1 saber jurídico e reputação i1ibada.
~ 4 2 _ Os Procuradores da união, da Fazenda Naciona1 e os

integranges dos serviços jurídicos das autarquias xederais in
gressarão nos cargos iniciais das respectivas carreiras me
diante concurso púb1ico de provas e títu10s, sendo-1hes asse
gurado o mesmo regime jurídico do Ministério Púb1ico, quando
em dedicação exc1usiva.

~ 52 _ Lei comp1ementar, de iniciativa do Presidente da
Repúb1ica regU1ará a Procuradoria Gera1 da União, a Procurado
ria Gera1 da Fazenda Naciona1 e os serviços jurídicos das au
tarquias xederais.

~ 6 2 _ Nas comarcas do interior a dezesa da União poderá
ser conziada aos procuradores dos Estados ou dos Municípios ou
a advogados devidamente credenciados.

EMENDA: 2P01852-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
DASO COIMERA PMDE
Emenda Substitutiva

Ao artigo 153 (disposições permanentes) e ao artigo 9 2
(disposições transitórias) do projeto aprovado pela Comissão
de Sistematização~ sejam dadas as seguintes redações:

Artigo 153 _ A Advocacia da Uniáo compete:
I _ representar~ judicia1 e extrajudicia1mente, a União e

suas Autarquias;
II _ representar a Fazenda Naciona1 junto ao Tribuna1 de

Contas da União;
III _ exercer as zunções de consu1toria e de assessoramen

to jurídicos do Poder Executivo e da Administração Federa1 em
gera1;

IV _ promover a cobrança da dívida ativa da União e de
suas Autarquias.

~ 1 2 _ O AdVOgado-gera1 da União será nomeado pe10 Presi
dente da Repúb1ica, esco1hido entre brasi1eiros maiores de 35
(trinta e cinco) anos, de notáve2 saber jurídico e reputação
i2ibada.

~ 2 2 _ Os Advogados da União ingressarão na carreira me
diante concurso púb1ico de provas e títulos.

~ 3 2 _ Lei Complementar; de iniciativa do Presidente da
Repúb1ica; estabe1ecerá a organização; o zuncionamento e a es
trutura da Advogacia da União.

~ 4 2 _ Nas comarcas do interior, a dezesa da União poderá
ser atribuída aos procuradores dOS Estados.

õi~p~~içõ~~··T;á~~it6;iá~·~·Á;tig~·9Q·~·Ó·P~d~;·É~~~~ti~~:
no prazo de cento e vinte dias, contados da data da promulga
ção desta Constituição; encaminhará ao Congresso Nacional os
projetos de lei complementar rezerentes ao Ministério Público
e à Advocacia da União.

~ 1 2 _ Aos atuais membros do Ministério Púb2ico 'Federa2
:fica zacultada a opção; em caráter irretratável; entre as car
reiras do Ministério Público e da Advocacia consu1tiva; que
ocupem cargos ezetivos ou empregos permanentes na Administra
ção Pública Federal; direta ou atárquica.

~ 2 2 _ Enquanto não aprovadas as 1eis complementares a que
se rezere o "caput"; deste artigo, as novas atribuições da Ad
vocacia da União serão exercidas pelos que a integrarem; como
se dispuder em regu2amento.

~ 3 2 _ Os atuais integrantes do quadro suplementar dos Mi
nistério Púb1ico do Trabalho e Militar, que tenham adquiridO
estabilidade nessas zunções; passam a integrar o quadro da
respectiva carreira.

EMENDA: 2P01910-2 PARECER: PELA REJEIçÃO
ODACIR SOARES PFL

Emenda modizicativa do art. 153, caput e seus parágrazos
1 2 e 4 2; da SUbseção II; da seção I; do CapítUlo V, bem como
aditiva ao inciso III, do art. 65; modizicativa do inciso XI
do mesmo artigo, da Seção IV, do Capítulo I, do art. 95 da Se
ção II; do capítu10 II; todos do Título IV, Da organização dos
Podere e Sistema de Governo, e aditiva ao art. 9 9, do Ato das
Disposições constitucionais Gerais e Transitórias

Dé-se ao art. 153. caput, e aos parágraxos 1 2 e 4 2 a se-
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chexe o Procu
da RepÚblica,
de notável sa
prev:i.amente ao

guinte redação:
Art. 153 _ A Procuradoria G=ral da União ~ o órgão que a

representa judicialm~nte.

, 1 2 _ A Procuad~ria Geral da União tem por
rador Geral da Uniao,nomeado pelo Presidente
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos,
ber jurídico e reputação ilibada, submetendo-se
Senado Federal sua escolha e a sua exoneração.

~ 2 ~ _ .

; 3 4 2-_ N~~'~~~~;~~~'d~'i~t~;i~;:'~';~p;~~~~t~çã~'j~di~i~i
da União poderá ser delegada aos Procuradores dos ~stados ou
dos Municípios.

Acrescente-se, em consequência, ao:
Art. 55, inciso X~Z, uma alínea:
e) .
x) do Procurador Geral da União.
Dê-se ao inciso iX, do art. 65, a seguinte redação.
Art. 55 _ ••••••••••••••••• """ •• , •••• ".,."." ••• ,., ••
IX _ aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a

exoneração, de oxicio, do Procurador-Geral da República e do
Procurador Geral da União, antes do termo do seu mandato.

Dê-se ao inciso ~I, do art. 95, a seguinte redaçao:
Ar t . 95 _ "" .••• "" ••.• ,."", •. , •••• " ••• " •••• , •• , •••
II _ nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os minis

tros do Supremo Tri~unal Federal e dos Tribunais Superiores,
os chexes de missão diplomática de caráter permanente, os go
vernadores de Territórios, o Procuradr Geral da República, o
Procurador Geral da União, o presidente e os diretores do Elan
co Central.

Acrescente-se ao art. 9º do Ato dos Disposições Constitu
cionais Gerais e Transitórias, os seguintes parágraxos.

~ _ Lei complementar, de iniciativa do Presidente da Repú
blica, disporá sobre a representação extrajudicial da União e
a consultoria Geral da Fazenda Nacional e pelo Conscultoria
Geral da República, chexiadas pelo Procurador ,Geral da Fazenda
Nacional e pelo ConSUltor Geral da República, respectivamente,
organizadas em carreiras e submetidas a regimes estatutários
próprios.

, _ As Autarquias xederais são representadas pelos seus
Procuradores, cujo regime júridico será o mesmo dos Procurado
res da Fazenda Nacional e dos Cibsultores da República.

~M~NDA: 2P01928-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
ROBERTO BRANT PMDEl

Dé-se ao art. 153 a segu:i.nte redação:
"Art. 153 _ A procuradoria-Geral da União incumbe, d:i.reta

mente ou através de órgão vinCUlado, a representação jUdicia2
e extrajudic:i.al da União, e a coordenação e orientacão das a
tivid:i.ades de consultor:i.a e assessoramento juríd:i.cos do Poder
~xecutivo e da adm:i.n:i.stracão em geral,"

~MENDAS NÃO DESTACADAS COM PAREC~R CONTMR:tO: '

~M~NDA: 2P00910-7 PAR~C~R: P~LA REJ~IÇÃO
MELLO REZS PDS
~MENDA SUBSTITUT:tVA

Dispisit:i.vo emendado: art. 153
substitua-se o artigo e ~s, adotando-se a seguinte

redação: .
"Art. 153 _ A Procuradoria-Geral da União é o órgão que a

representa judicialmente, salvo na execução da dívida ativa e
nas demais causas relativas à matéria xiscal, em que a repre
sentação cabe à Procurado ira-Geral da Fazenda Nacional.

, 1 2 _ As Procuradorias-Gerais da União e da Fazenda Na
cional têm por chexes, respectivamente, o Procutador-Geral da
União e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, ambos de livre
nOlneação do Presider,te da República, dentre ciudadãos maiores
de trinta e cinco ênos, de notável saber jurídico e reputacão
ilibada.

, 2 2 O ingresso nas classes iniciais das carreiras de
Procurador da União e da Fazenda Nacional xar-se-á mediante
concurso público de provas e titulos.

S 3 2 _ A lei disporá sobre a organização e o xuncionamento
dos órgãos de que trata este artigo.

~ 4º _ Nas conlarcas do interior, a representação da União
poderá ser conxiada, na xorma da lei, a Procuradores de autar
quias, dos ~stados ou dos Municípios.

~ 5º _ As autarquias serâo representadas pelos seus Procu
radores, que terão o mesmo regim~ jurídico dos Procuradores da
União e da Fazenda Nacional."

ARTIGO: 153 PARÁGRAFO: 01 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT~2AÇÀO:

§ 1º A Procuradoria-Ceral da União tem por chefe o
Procurador-Geral da Uniáo, de livre nomeaçáo pelo Presidente
da República, dentre cidadáos maiores de trinta e cinco anos.
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PROJETO DO CENTRÃO:

de notável saber jur1dico e reputaçâo ilibada.

~ 1 2 A Advocacia-Geral da União tem por cheze o
Advogado-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.

ART~GO: 153 PARÁGRAFO: 02 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

; 2 2 Os Procuradores da União ingressarâo nos cargos
iniciais da carreira mediante concurso PÚblico de provas e t1
tulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do Minis
tério Público, quando em dedicação exclusiva.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 2.057 ~ND%V~DUAL CARLOS V~RGíL~O
ART. 155, ~ Z. DA EMENDA ZP0Z040-Z, PARA SUPR%M%R
A EXPRESSÃO 'SENDO-LHES ••• DED~CACÃO EXCLUS~VA'.

PROJETO 00 CENTRÃO:

; 2 2 Os Advogados da União ingressarão nos cargos i
niciais da carreira mediante concurso pÚblico de provas e ti
tulos, sendo-lhes assegurado o mesmo regime jurídico do Minis
tério PÚblico, quando em dedicação exclusiva.

EMENDAS SUSST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P001Z7-1 PARECER: PELA APROVACÃO
~VO MA~NARD~ PMDB

suprima-se a parte zinal do ~ 2 2 do art. 153, que zicará
com a seguinte redação:

Art. 1 53 ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••
; 2 2 _ Os Procuradores da União ingressarão nos cargos i

niciais de carreira mediante concurso público de provas e
titulos.

EMENDA: 2P01843-2 PARECER: PELA REJEICÃO
JOSÉ DA CONCEIÇÃO PMDS

Emenda Substitutiva
Substitua-se' a redação do

seguinte:
"Art. 153. _

dO art. 153}1 pela

~"22'~'Ó~'P;~~~;~d~;~~'d~'ú~iã~'i~g;~~~~;ã~'~~~'~~;g~~'i:
niciais da carreira mediante concurso público de provas e tí
tulos; após dois anos de exerc1cio, 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."

ARTIGO: 153 PARP.GRAF'O: 03 INCISO: 00 ALÍNEA: :I:

TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

~ 3 2 Lei complementar, de iniciativa do Presidente da
República, estabelecerá e organizará a Procuradoria-Geral da
União.

PROJETO DO CENTRÃO:

; 3 2 Lei complementar, de iniciativa do Presidente da
RepÚblica, estabelecerá e organizará a Advocacia-Geral da
União.
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SECÃO: 0i SUBSEÇÃO: 02

ZNC:rSO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S:rSTEMATZ2ACÁO:

~ 4 2 Nas comarcas do interior a de%esa da União
poderá ser con%iada aos Procuradores dos Estados ou dos Muni
cipios ou a adVOgados devidamente credenciados.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 4 2 A lei regulará a de%esa da União nas comarcas do
interior.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00912-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
VIEIRA DA SILVA POS

Emenda supressiva de expressão no ~ 4 2 do art. 1.53, da
Subseção IZ, Seção I, do Capitulo V do Titulo IV.

Suprima-se dO § 4 2 do art. 153 a expressão seguinte:
Art. 153 _ .
S 4 2 _ •••••• ou a advogados devidamente credenciados.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00520-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
UBIRATAN AGUIAR PMDB

(Inc~ua-se no art. 153 o seguinte parágra~o)

Parégra~o 52 - Os atuais assistentes juridicos da Unão, os
procuradores das Autarquias F'ederais e os Procuradores da Fa
zenda Naciona~ passam a integrar em caráter e~etivo, sob o re
gime Estatutário, a carreira de Procurador da União
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ARTZGO: 154 PARAGRA~O: 00

TEXTO DA S~STEMAT~2ACÃO:

~NC~SO: 00 ALíNEA: *

Art. 154. A representação judicia1 e a consu1toria
jur~dica dos Estacos e do Distrito ~edera1 competem a seus
procuradores? orgônizados em carreira? observado o disposto no
i 2 2 do artigo an~erior.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 157. A representação judicial e a conSUltoria
juridica dos Estacos e do Distrito Federal serão organizadas
em carreira? obsErvado o disposto no § 2 2 do artigo anterior?
segundO o que dis~user a lei estadual e zederal.
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TíTULO: 04

ARTIGO: 155

CAPíTULO: 05

PARAGRAFO: 00

SEÇÃO: 01 SUBSEÇÃO: 03

INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. 155. A Dezensoria PÚb~ica é o Órgão incumbido da
orientação jurídica e da dezesa~ em todos os graus~ dos
necessitados.

PROJETO 00 CENTRÃO:

Art. 159. A Dezensoria PÚb~ica é instituição essen
cia~ à zunção jurisdiciona~ do Estado~ incumbindo-se da orien
tação jurídica e da dezesa, em todos os graus, dos necessita
dos, na zorma do artigo 52~ ~ 5B~ desta Constituição.

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P01055-1 PARECER: PELA REJEIÇÃO
SíLVIO ABREU PMDB

Emenda Substitutiva ao Artigo 155 e parágrazo~ do Titu~o

IV, capitu~o v~ seção I, SUbseção III~ do Projeto de
constituição:

Dê-se ao Artigo 155 a seguinte redação~ extinguindo-se o
parágrazo único e inc~uindo os três parágrazos seguintes:

Art. 155 _ A Dezensoria Púb~ica é instituiçâo permanente e
essencia~ à zunção jurisdiciona~ do Estado~ incumbindo-se de
orientar, postu~ar e dezender, em todas as instancias os di-
reitos dos juridicamente necessitados. .

1 1 2 _ Os Dezensores Públicos serão cheziados pelo
Procurador-Gera~ da Dezensoria púb~ica, nonleado pe~o Presiden
te da Repúb~ica~ dentre os ocupantes da c~asse zinal da
carreira.

1 2 2 _ Os Dezensores Púb~icos ingressarão nos cargos ini
ciais da carreira mediante concurso público de provas e titu
~os, sendo-~hes assegurados os mesmos direitos, garantias e
prerrogativas concedidas aos membros do Ministério Púb~ico e
impostas as mesmas vedações.

~ 3 2 _ Lei comp~ementar organizará a Dezensoria púb~ica da
União em cargos de carreira, com categorias correspondentes
aos Órgãos de atuação da justiça e prescreverá normas gerais
para a sua organização nos Estados~ do Distrito Federal e nos
TerritÓrios.

Em consequência da sobredita proposta, torna-se necessária
a inc~usão dos artigos abaixo~ entre os dispositivos constan
tes do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e
Transitórias:

Art. _ Até que os cargos zinais da carreira de Dezensor
Púb~ico estejam providos~ o Procurador-Geral da De:fensoria Pú
blica será escolhido entre brasileiros maiores de 35 anos, de
notáve~ saber juridico e reputação i~ibada.

Art. _ Aos atuais Dezensores Públicos, assim caracteriza
dos pelo exercício da zunção há mais de vinte meses e pe~a

percepçâo de remuneração paga pelo Estado, zica assegurado o
direito de opção pelo quadro de carreira, com a imediata impo
sição das vedaçôes a ela atinentes.

EMENDA: 2P01527-B PARECER: PELA REJEIÇÃO
GERSON PERES PDS

Emenda supressiva
Suprima-se o art. 155 e

dezensoriaspúb~icas.

seu Parágra:fo único

ARTIGO: 155 PARAGRAFO: UN INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Parágra:fo único. Lei comp~ementar organizará a De:fen
soria Pública da uniâo, do Distrito Federal e dos Territórios
e estabelecerá norInas gerais para a organizaçâo da De:fensoria
Pública dos Estados, assegurado aos seuz integrantes, quando
em dedicação eXClusiva, o regime jurídico do Ministério
Público.

DESTAQUES SOERE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.3B2 INDIVIDUAL IESEN PINHEIRO
EMENDA 2P02040-2 (SUPRIMIR AS EXPRESSÕES 'PODENDO
A MESMA ATUAR COMO DEFENSORIA DO POVO JUNTO A
ADI1J:N:I:STRACÂO PÚEL:I:CA' <~ ÚNICO DO ART. 159).
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Parágraxo ún~co. Lei complementar organizará a Dexen
soria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios
e estabelecerá normas gerais para sua organ~zação nos Estados,
podendo a mesma atuar como dexensor~a do povo junto à adln~nis

traçáo pública.

EMENDAS SUESTITUTIVAS:

EMENDA: 2P0012Õ-2 PARECER: PELA APROVAÇÃO
JOSÉ COSTA PMDE

Suprima-se a parte xinal do parágraxo único do art. 155,
que xica com a seguinte redação:

Art. 1. 55 ...•...•.•...•..........•••.....•••...........
Parágraxo ún~co. Leri Coulplementar organizará a Dexensoria

Pública da Un~ão, do Distrito Federal e dos Territórios e
estabelecerá normas gerais para a organização de D%ensoria Pú
blica dos Estados.

EMENDA: 2P0185Õ-4 PARECER: PELA APROVAÇÃO
FLÁVI O ROCHA PL
O Art. 155 e seu Parágra%o Único, integrantes da Subseção 111
_ Das De%ensorias Públicas _, do Capítulo .IV, passam a ter a
seguinte redação:
Art. 155 _ "A De%ensoria pÚbl~ca é o órgão ~ncumb~do da orien
tação jurídica e da de%esa gratuita, em todos os graus, dos
necess~tados".

Parágraxo Único _ "Lei Complemantar organ~zará a Dexensor~a
pública da Un~ão, do D~strito Federal e dos Territórios e
estabelecerá normas gerais para a organização da Dexensoria
Pública dos Estados, assegurado aos seus integrantes, observa
do o disposto nos Incisos I e 11, e alíneas do Art. 157, e o
disposto no i 52 do Art. 158, o regime jurídico do M~nistério

Público".

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00210-2 PARECER: PELA REJEIÇÃO
FURTADO LEITE PFL
Acrescente-se O seguinte parágra%o ao Art. 155 do Projeto de
constituição (A), da Comissão de Sistematização:
"Ao Dexensor Público são asseguradas garantias, direitos, ven
cimentos, prerrogativas e vedações con%eridas, por esta Cons
t:i.tuição, aos membros do Min~stér:i.o Públ:i.cO."
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ART~GO: 155 ~NC~SO: e0 ALíNEA: :I:

TEXTO OA SZSTEMATZ2ACÃO:

Art. 1~5. O Ministério PÚblico é instituição perma
nente~ essencia~ à ~unção jurisdicional do Estado~ incumbindo
lhe a de~esa da ordem juridica~ do regime democrático e dos
interesses soci~is e individuais indisponíveis.

OESTAQUES SOERE O TEXTO:

DESTAQUE NS!: 124 ZNOZVZDUAL ZESEN PZNHEZRO
APROVACÃO 00 AR";'ZGO 1 56 E SEUS PARAGRAFOS 1. ~ 2. ~ E
3. DO PROJETO.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 1~0. O Ministério PÚblico é insti~uição perma
nente~ essencial à zunção jurisdicional do Estado~ incumbindo
:lhe a de~esa da ordem jurídica~ do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.

E11ENDAS NÃO DESTACAOAS COM PARECER COHTRAR~O:

EMENOA: 2P00259-5 PARECER: PELA REJEZCÃO
CARLOS V~NAGRE PMDE

Oê-se ao artigo 156~ "caput"~ ao artigo 158 e incisos e
aos seus parágrazos 1Q~ 3 2 e 6Q~ a seguinte redação~
suprimindo-se o parágrazo 3 2 do artigo 157 e seus incisos ~ e
II~ mantendo-se os demais parágrazos do artigo 158:

Artigo 155 _ O Ministério Público é instituição permanen
te~ essencial à zunção jurisdicional do Estado~ incumbindo-lhe
a de~esa da Constituição~ da ordem juridica~ do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponi
veis~ competindo-lhe:

I _ exercer. com exclusividade~ a ação penal pública;
ZZ _ ~iscalizar a observáncia dos direitos assegurados

nesta Constituição~ promovendo as medidas necessárias à sua
proteção;

III instaurar inquérito civil e promover a ação civil
pÚblica pãra dexesa do patrimônio PÚblico e social~ dos inte
resses di~usos e coletivos~ bem como de outros de~inidos em
l.ei;

IV _ promover a ação de inconstitucionalidade ou represen
tação para interpretação de lei ou ato normativo e para zins
de intervenção da União e dos Estados~ nos casos previstos
nesta constituição;

V _ dezender os direitos e interesses das populações indí
genas relativos às terras que ocupam e sua cUltura~ promovendo
a apuração de responsabilidades;

VI _ expedir intimações nos procedimentos administrativos
que instaurar~ requisitar inzormações e documentos para
instruí-los~ bem como para instruir processo jUdicial. em que
ozicie;

VII _ promo'ler medidas necessárias à dezesa dos direi tos e
para assegurar a observância do principio da igUaldade em re
lação ás pessoas portadoras de de~iciência;

VIII exercer o controle externo da atividade pOlicial;
IX _- exercer as demais zunções que lhe conzerir a lei~

desde que compatíveis com sua zinalidade~ vedada a representa
ção judicial e a conSUltoria jurídica das pessoas jurídicas de
direito público;

i 1~ _ L~is Complementares distintas~ de iniciativa dos
respectivos ProcuradOres-Gerais~ estabelecerão a organização~
atribuições e o estatuto de cada Ministério PÚblico~ assegu
rando aos seus -.ntegrantes independência zuncional~ as garan
tias do artigo 115~ assim como o mesmo sistema de promoção e
aposentadoria do artigo 113~ II e VI~ e as seguintes vedações:

a) exercer J ainda que em disponibilidade, qualqUer outra
zunção pÚblica~ salvo o magistério e cargo administrativo de
excepcional relevância~ não podendo~ durante o azastamento,
ser promovido senão por antiguidade;

b) receber~ a qUalquer títUlo e sob qualquer pretexto,
honorários~ percentagens ou custas processuais;

c) exercer a advocacia;
d) participar de sociedade comercial~ exceto como quotista

ou acionista;
e) exercer atividade politico-partidária~ salvo prévio a

~astamento~ na ~orma da lei.

EMENOA: 2P00805-2 PARECEn: PELA REJEZCÃO
PAES DE ANDRAOE PMDB

Emenda modi~icativa do art. 153~ da Subseção ~I~ Seção I,
Capitulo V, do Titulo 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 não
cumulativo com as outras ~unções da insti~uição, na %orma do
que dispuser a respectiva lei complementar.

i 1~ Lei complementar, de iniciativa do Presidente da Re-
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púb~ica, disporá sobre a representação extrajudicia~ da União
e organizará em carreira a consu~toria jurídica do Poder Exe
cutivo e da administração púb~ica em gera~.

~ 2 2 Nas comarcas do interior, que não %orem sede de cara
da justiça %edera~, a representação judicia~ da União, nas a
ções %iscais, poderá ser exercida, mediante de~egação~ pe~os

Procuradores dos Estados ou dos Municípios.

ART~GO: 156 PAMGRAFO: 01 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA S~STEMATIZACÃO:

§ 1 2 São princípios institucionais do Ministério Pú
b~ico a unidade~ a indivisibi~idade e a independência
%unciona~.

PROJETO DO CENTRÃO:

~ 1 2 são princípios institucionais do Ministério Pú
b~ico a unidade~ a indivisibi~idade e a independência
%unciona~.

ART~GO: 156 PARÁGRAFO:. 02

TEXTO DA S~STEMAT~ZACÃO:

~NC~SO: 00 ALíNEA: *

~ 2 2 Ao Ministério Púb~ico %ica assegurada autonomia
%unciona~ e administrativa~ competindo-~he dispor~ na %orma da
~ei~ observado o parágra%o único do artigo 198~ sobre a pró
pria organização e %uncionamento~ provendo seus cargos~ %un
cões e serviços auxi~iares por ccncurso púb~ico.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 Ao Ministério Púb~ico %ica assegurada autonomia
administrativa~ na %orma da ~ei.

EMENDAS SUBST~TUT%VAS:

EMENDA: 2P00125-4 PARECER: PELA REJE~CÃO
THEODORO MENDES PMDB

Dê-se ao ~ 2 2 do art. 156~ a seguinte redação:
Art. 1 56 •••••••.••.•• '.' •••••••••••••••••••••••••••••••
~ 2 2 Ao Ministério Púb~ico %ica assegurada a autonomia

%unciona~ e administrativa, competindo-~he dispor~ na %orma da
~ei~ sobre a própria organização e %uncionamento e~ observado
c dispostono parágra%o único do art. 198, propor ao Legis~ati

vo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxi~iares~
provendo-os por concurso púb~ico~ de provas e de provas e
títu~os.

ART~GO: 156 PARÁGRAFO: 03 ~NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

§ 3 2 O Ministério PÚb~ico e~aborará sua proposta
orçamentária dentro dos ~imites estabelecidos na ~ei de dire
trizes orçamentárias.

EMENDAS SUBST~TUT~VAS:

EMENDA: 2P00128-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
CARLOS VINAGRE PMDB

Dê-se ao § 3 2 do art. 156 a seguinte redação:
Ar t • 1 56 • • •••.••••••••••.•.••••••••.•.•••••••••••••••••••
~ 3 2 _ o Ministério Púb~ico e~aborará sua proposta

orçamentária dentro dos ~imites estabelecidos na Lei de Dire
trizes orçamentárias e suas dotações serão entregues na forma
do art. 197.
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ARTIGO: 157 PARAGRAPO: 00

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

INCISO: 00 ALíNI::A: :t:

Art. 157. O Ministério PÚb~ico compreende:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 151. O Ministério PÚb~ico abrange:

I - o Ministério PÚb~ico da União que compreende:

ARTIGO: 157 PARAGRAPO: 00 INCISO: é1 ALíNEA: 'I:

TEXTO DA SISTEMATI2ACÁO:

I - o Ministério Púb~ico Pedera~;

972DESTAQUE N2:

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 122 INDIVIDUAL IBSEN PINHEIRO
APROVAcÃO DO ARTIGO 157? INCISOS I A V E SEUS
PARAGRAPOS i.? 2.? E 3.? INCISOS I E II E
RESPECTIVAS ALINEAS? DO PROJETO.

INDIVIDUAL JALLES PONTOURA
EMENDA SUBSTITUTIVA N. 2P02040-2. (ART. 157 DO
PROJETO)

PROJETO DO CENTRÃO:

a) o Ministério Púb~ico Pedera~;

ARTIGO: 157 PARAGRAPO: 00 INCISO: 02 AL.íNEA: 'I:

TEXTO DA SISTEMATI2ACÃO:

II - o Ministério PÚb1ico Mi~itar;

PROJETO DO CENTRÃO:

c) o Ministério Púb1ico Mi1itar;

ARTIGO: 157 PARAGRAPO: 00 INCISO: 03 ALíNEA: :t:

TEXTO DA SISTEMATI2ACÁO:

III - o Ministério Público do Traba1ho;

PROJETO DO CENTRÃO:

b) O Ministério Público dO Trabalho;

ARTIGO: 157 PARÁGRAPO: 00

TEXTO DA ,SISTEMATI2ACÁO:

INCISO: 04 AL.íNEA: :+:

IV - o Ministério Público do Distrito Pederal e dos
Territ6rios;
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PROJETO DO CENTRÃO:

d) O Ministério PÚb~ico do Distrito Federa~ e dos
Territórios.

ARTIGO: 157 PARAGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

INCISO: 05 ALíNEA: li:

PROJETO DO CENTRÃO:

v - o Ministério Púb~ico dos Estados.

II - o Ministério PÚb~ico dos Estados.

EMENDAS ADITIVAS:

EMENDA: 2P0059B-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
GERSON PERES PDS
EMENDA ADITIVA

Incluir no artigo 157 - Titulo IV~ capitulo V~ Seção II _
onde couber~ do Projeto de Constituição (A)~ da Comissão de
Sistematização:

"Art. 157 •••
I
II
III
IV
VI _ Ministro Público junto à Cortes de Contas."

ARTIGO: 157 PARAGRAFO: 01

TEXTO DA SISTEMATI2AÇÁO:

INCISO: 00 ALíNEA: :&

§ 1 2 O Ministério Público Federal ~ormarã lista tr1
p~ice para esco~ha do Procurador-Gera~ da RepÚb~ica~ e os de
mais Ministérios Púb~icos e~egerão seu ProcuradOr-Gera~~ em
qua~quer caso, dentre integrantes da carreira, para mandato de
dois anos, permitida uma recondução.

PROJETO DO CENTRÃO:

parãgra~o único. A lei comp~ementar prevista neste
artigo de~inirá o processo de escolha do Procurador-Geral dos
demais Ministérios Públicos da União que serão escolhidOs den
tre os integrantes da carreira.

EMENDAS SUSSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00009-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
COSTA FERREIRA PFL
EMENDA MODIFICATIVA

Do 3 1 2 do art. 157 do Projeto da comissão de
Sistematização.

Art. 1. 57. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.••
~ 1. 2 Os Procuradores-Gerais serão nomeados pe~o Executivo

respectivo após aprovação CIo LegiSlativo, recaindo a esco~haem
integrantes da carreira na c~asse mais antiga, para um mnadato
de 2 anos, permitida uma recondução.

EMENDA: 2P00599-3 PARECER: PELA REJEIÇÃO
MANOEL MOREIRA PMDS

Dê-se aos 33 1 2 e 2 2 do art. 157, a seguinte redação:
Ar"'t. 157 •••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 1 2 _ -O Ministério Público Federal tem por che~e o

Procurador-Gera~ da Repúb~ica, nomeado pe~o Presidente da Re
púb~ica após aprovação pe~a maioria abso~uta do Senado Fede
ra~~ e os demais Ministérios Púb~icos esco~herão seu
Procurador-Gera~ na ~orma da ~ei~ para nomeacão pelo Poder E
xecutivo, em ~ua~quer caso dentre integrantes da carreira,
para per10do de 2 (dois) anos~ permitida uma reconduçâo.

§ 2 2 _ A exoneração dos ProcuradOres-Gerais, durante o pe
riodo re~erido no parágra~o anterior~ dependerá de prévia a
provação pe~a maioria absoluta do Senado Federa~ ou da Assem
bléia Legislativa, con~orlue o caso, por abuso de autoridade ou
grave omissão dos deveres do cargo~ mediante representaçâo da
maioria dos integrantes daque~as Casas ou do órgâo competente
do Minis~ério Público respectiv0 7 assim como por iniciativa do
Presidente da República ou do GovernaClor.
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E11ENDAS NÃO DESTACADAS C011 PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P!3094!3-9 PARECER: PELA REJE~ÇÃO
HARLAN GADELHA PMDE

Titu10 :IV da Organização dos Poderes e do Sistema de
Governo.

capítu10 V - das Funções Essenciais à Administrção da
,Justiça.

seção - I do Ministério Púb1ico.
propõe-se a modixicação na redação do S 1 2 do Art. 157~

passando o mesmoa ter a seguinte redação:
Art. 157.
S 1 2 O Ministério Púb1ico Federa1 e os demais Ministérios

Púb1icos e1egerão~ diretamente por toda a c1asse~ seu
ProcuradOr-Gera1~ para mandato de dois anos~ pernlitindo uma
reconClução.

ARTIGO: 157 PARÁGRAFO: 02

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

:INCISO: 1313 ALíNEA: *

S 2 2 Os ProcuraClores-Gerais poderão'ser destituídos
por deliberação de dois terços CIo Senado Federa1 ou da Assem
bléia Legislativa~ conxorme o caso~ por abuso de poder ou gra
ve omissão dos deveres do cargo~ mediante representação da
maioria dos integrantes daque1as casas~ do Presidente da Repú
blica ou do GovernaClor ou CIo órgão COlegiaClo compÉtente do
respectivo Ministério púb1ico.

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 157 PARÁGRAFO: 133 INCISO: 130 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

S 3 2 Leis comp1ementares distintas~ de iniciativa dos
respectivos ProcuradOreS-Gerais~ organizarão cada Ministério
Público~ observaClas~ relativamente a seus integrantes:

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. 154. Lei comp1ementar organizará o Ministério
PÚb1ico da União e disporá sobre o seu xuncionamento e compe
tência e a discip1ina~ vantagens~ direitos e Cleveres de seus
integrantes~ inc1usive a vita1iciedaCle~ a inamovibi1iClade e a
irreClutibilidade de vencimentos.

ARTIGO: 157 PARÁGRAFO: 03 XNCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:I - as seguintes garantias:

PROJETO DO CENTRÃO:

ART~GO: 157 PARÁGRAFO: 03 INCXSO: 01 ALíNEA: a

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

a) vitaliciedade após dois anos de exercício~ não po
dendo perder o cargo senão por sentença jUdicial transitaCla em
julgado;
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PROJETO 00 CENTRÃO:
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ART%GO: 157 PARÁGRAFO: 03

TEXTO DA S%STEMAT%ZACÃO:

INCISO: 01 ALíNEA: b

b) inamovibilidade J salvo por motivo de interesse pú
blico J mediante decisão do órgão cOlegiadO competente do Mi
nis~ério PÚblico, por voto de dois terços de seus membros J as
segurada ampla dexesa;

PROJETO 00 CENTRÃO:

ART%GO: 157 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 01. ALíNEA: c

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

c) irredutibilidade de vencimentos, sujeitos J entre
tanto J aos impostos geraís J inclus:í.ve o de renda e os
extraordinários;

PROJETO 00 CENTRÃO:

EMENDAS ADIT%VAS:

EMENDA: 2P00938-7 PARECER: PELA REJEICÃO
HARLAN GADELHA PMOB

Titulo IV - da organizaçáo dos poderes e do Sistema de
Governo.

CapitUlO V - das xunções essenciais à Administração da
Justiça.

Seção - %I - do Ministério Público.
Prop-oe-se seja acrescido ao art. 1.57 J a nova redação ao

%NC. % do ~ 3 2
J bem corno aditado mais uma alínea:

Art. 1.57.
Acrescente-se:
INC. I - as seguintes garantis e vantagens:
Adite-se mais uma alínea no INC. %:
d) vencimentos iguais ao conxeridos aos magistrados.

ARTIGO: 157 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

PROJETO 00 CENTRÃO:

II - as seguintes vedações:

::.RTIc;.O: 157 PARÁGRAFO: 03 INCISO: 02 ALíNEA: a

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

a) exercer J ainda que em disponib:í.lidade J qualquer
outra xunção pública J salvo uma de magistério;

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P001.23-S PARECER: PELA REJEICÃO
JOst CARLOS GReCCO PMDB

Dê-se á alínea "a", do inciso II do § 3 2 do artigo 1.57 J a
seguinte redaçao:

Artigo 157
~ 3 2
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XX
a _ exercer? ainda que em disponibi~idade? qua~quer outra

~unção pÚb~ica? sa~vo o magistério e cargo administrativo de
excepciona~ re~evância? não podendo? _ durante o a~astamento?

ser promovido senão por antiguidade;

ARTXGO: 157 PARÁGRAF'O: 03 XNcxao: 02 ALíNEA: b

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

b) receber? a qua~quer titu~o e sob qua~quer pretex
to? honorários? percentagens ou custas processuais;

PROJETO DO CENTRÃO:

ARTIGO: 157 PARÁGRAF'O: 03 INCISO: 02 ALíNEA: c

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

PROJETO DO CENTRÃO:

c) exercer a advocacia;

ARTIGO: 157 PARÁGRAF'O: 03 INCISO: 02 ALíNEA: d

TEXTO DA SISTEMATIZACÃO:

d) participar de sociedade comercia~~

quotistas cu acionistas;

.PROJETO DO CENTRÃO:

exceto como

ARTIGO: 157 PARÁGRAF'O: 03 INCISO: 02 ALíNEA: e

TEXTO DA SISTEI1ATIZACÃO:

e) exercer atividade po~ítico-partidária? sa~vo pré
vio a~astamento? na ~orma da ~ei.

PROJETO DO CENTRÃO:

EMENDAS ADITIVAS:

EMENDA: 2P00129-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
CARLOS VINAGRE PMOB

Acresc€nte-se pará graxo ao art. 157? com a seguinte
redaçao:

Art. 157_ •.•••...••...•...•.•.•....••.•..•••.•••..•••••
§ _ o Procurador-Gera~ da República perceberá vencimentos

iguais aos que percebm? a qualquer titUlo? os Ministros do Su
premo Tribunal F'edera~? ap~icando-se os mesmos principias aos
demais Procuradores-Gerais em re~açáo aos integrantes dos Tri
bunais junto aos quais oxiciem.

EMENDA: 2P00130-1 PAReCER: PELA REJEIÇÃO
CARLOS VINAGRE PMOB

Acrescente-se parágra~o ao art. 157? com a seguinte
redaçâo:

Ar t . 1 57 .•.••.••.•.•••••••••••••••••.•••••••••••.•..••
§ _ O Procurador-Gearl da Repúb~ica e os demais

Procuradores-Gerais terâo prerrogativas e representaçâo de Mi
nistros e Secretários de Estado? respectivamente.
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EMENDA: 2P00915-8 PARECER: PELA REJEIÇÃO
HAROLDO SAE6IA PMDE

Emenda aditiva ao art. 157? da Seção II? do Capitu10 V? d~

Titulo IV.
Acrescente-se ao art. 157 o seguinte parágra~o? onde

couber:
~ _ compete ao Ministério Público Federa1 exercer as ~un

ç1ões do Ministério Púb1ico junto à Justiça E1eitora1? con~or
me o disposto em sua 1ei orgânica. O Procurador Gera1 da Repú
blica é o che~e do Ministério Púb1ico E1eitora1.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRARIO:

EMENDA: 2P00916-6 PARECER: PELA REJEIÇÃO
SIGMARINGA SEIXAS PMDE

Emenda aditiva ao art. 157 da Seção II? do Ministério Pv
blico? do Capitulo V? do Titu10 IV.

Acrescente-se ao art. 157 o seguinte parágra~o:
§ _ O Procurador Gera1 da Repúb1ica perceberá vencimentcs

não in~eriores aos que perceberem? a qua1quer titu10? os Mi
nistros do Supremo Tribunal Federa1.
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PÁGINA: 25~

TíTULO: 04

ARTIGO: ~5B

CAPíTULO: 05

PARÁGRAFO: 00

SECÃO: 02 SUESEÇÃO: 00

INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

Art. ~5B. São %unções ~nstitucionais do Ministério
PÚb~ico~ na área de atuação de cada um dos seus 6rgãos:

DESTAQUES SOERE O TEXTO:

121 INDIVIDUAL IESEN PINHErRO
APROVAÇÃO DO ARTIGO ~5B~ INCrsOS I A VII E SEUS
PARA GRAFOS 1.~ 2.~ 3.~ 4.~ 5.~ E 5. DO PROJETO.

PROJETO DO CENTRÃO:

Art. ~55. São %unções ~nst~tucionais do Min~stério
PÚb~ico:

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRXO:

EMENDA: 2P00250-9 PARECER: PELA REJEIÇÃO
IESEN PINHErRO PMDE
Acrescente-se ~ ao artigo ~5B~ com a seguinte redação:
Artigo ~58 •••••••••••••••••••••••••••••• '•••••••••••••••••••• (
~ _ Aos membros do Ministério Público %ica assegurada o mesmo
regme jurídico da Magistratura.

ARTIGO: ~58 PARÁGRAFO: 00 INCISO: 01 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

DESTAQUES SOERE O TEXTO:

I - promover~ privativamente~ a ação pena~ pÚb~~ca;

1.870 INDIVIDUAL FÁEIO RAUNHEITTI
SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO: 'PRIVATIVAMENTE' CONSTANTE
NO ART. ~ 55~ INCISO I DA EI1ENDA N. 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

I - promover~ privativamente~ a ação pena~ pÚblica;

ARTIGO: 158 PARÁGRAFO: 00 :rNC:rSO: 02 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

:rI - zelar pelo e%etivo respeito dos Poderes Públ~cos
e dos serviços sociais de relevância pÚblica aos direitos as
segurados nesta Constituiçáo~ apurando abusos e oluissões de
qualquer autoridade e promovendo as medidas necessárias à sua
correção e à punição dos responsáveis;

PROJETO DO CENTRÃO:

II - adotar as medidas jUdiciais necessárias ao e%e
tivo respeito aos direitos assegurados nesta Constituição;

EMENDAS SUESTITUTrVAS:

EMENDA: 2?00541-~ PARECER: PELA REJEXÇÃO
ALÉRCIO DIAS ?FL

Dê-se ao inciso II do artigo 158~ a seguinte redação:
"Ar t . 1 58 _ ••••••••••••••••••.•••••.••.•.••..••••..••••.•

I:r _ promover as medidas necessárias para o exetivo respeito
aos direitos assegurados nasta ConstituiCão.
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ARTZGO: 158 ~ARÁGRAFO: 00

TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

ZNCJ:SO: 03 ALíNEA: *

III - promover o inquérito civi~ e a ação civi~ para
a proteçêo do patrimônio PÚb~ico e socia~? dos interesses di
zusos e co~etivos? notadamente os re~acionados com o meio am
biente? o ambiente do traba~ho? e os direitos do consumidor?
dos dirEitos indisponíveis e das situações jurídicas de inte
resse gera~? ou para coibir abuso da autoridade ou do poder
econômiç:o;

DESTAQUES SOBRE O TEXT~:

DESTAQUE N2: 1.142 INDJ:VJ:DUAL FÁBIO FELDMANN
EMENDA 2P02040-2 (ZNCZSO ZIZ DO ART. 158? EM
SUBSTJ:TUIÇÃO AO INCISO IZZ DO ART. 155).

~ROJETO DO CENTRÃO:

ZIZ - promover o inquérito civi~ e a ação civi~ para
a proteção do patrimônio PÚb~ico? na zorma da ~ei;

ARTZGO: 158 ~ARÁGRAFO: 00 :U~CZSO: 04 ALíNEA: *
TEXTO DA SZSTEMATIZAÇÃO:

ZV - promover a ação de inconstituciona~idadeou re
presentação para interpretação de ~ei ou ato normativo e para
zins de intervenção da União e dos Estados? nos casos previs
tos nesta Constituição;

~ROJETO DO CENTRÃO:

J:V - promover a ação de inconstituciona~idadeou re
presentação para interpretação de ~ei ou ato normativo e para
zins de intervenção da União e dos Estados? nos casos previs
tos nesta constituiçâo;

ARTJ:GO: 158 ~ARÁGRAFO: 00 ZNCZSO: 05 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATZZAÇÃO:

v - dezender? jUdicia~ e extrajudicia~mente? os di
reitos e interesses das popu~ações indígenas? quanto às terras
que ocupam? seu patrimônio materia~ e imateria~? e promover a
responsabilidade dos ozensores;

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.273 ZNDZVJ:DU1\L ctLZO DE CASTRO
APROVACÁ(, ;:?O INCISO V DO ART. 1. 58 DO PROJETO DE
CONSTITU::CAO E11 SUESTJ:TUICÂO AO INCISO V DO ART.
1. 55 DA El':ENDA N. 2P02040-2.

PROJETO DO CENTRÃO:

v - dezender? judicia~mente? os direitos e interesses
das populações indígenas, na zorma da 1ei;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PAR~CER CONTRÁRZO:

E11ENDA: 2P00 51.1. -0 PARECER: PEL.A R'E: JEICÃO
RUBEM BRANQUJ:NHO PMDB

. SEçAc zz
DO MJ:NISTtRJ:O PÚBLICO
Art. 1.58 _ São zunções institucionais do Ministérios Pú

b~ico, na área de atuação de cada um dos seus 6rgãos:
v _ dezender, judicia~ e extrajudiciamente. os direitos e

interesses das popu~açbes indígenas, quanto às terras que ocu
pam. seu patrimonio material e imateria~, e promover a respon-
sabi~idade dos ozensores; .

Nova redação
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Art. 158 São zunções institucionais do Ministério pú~1i

cO J na área de atuação de cada um dos seus 6rgãos:
V _ dezender J judicia1nlente e extrajudicialmenteJ os di

reitos e interesses da popu1ações indigenas J quanto ~s terras
de posse imemorial onde se acham permanentemente 10ca1izac!as J
seu patrimônio materia1 e imaterial? e promover a responsê,bi
1idade dos ozensores;

ART%GO: 158 PARÁGRAFO: 00

TEXTO DA S%STEMAT%2AÇÃO:

%NC%SO: 06 ALíNEA: *

V% - expedir intimações nos procedimentos administra
tivos que instaurar J requisitar inzormações e documentos J:·ara
instrui-10s;

PROJETO DO CENTRÃO:

V% - requisitar inzormações e documentos em proce~sos

em que atuar J segundo o que dispuser a 1ei;

ART%GO: 158 PARÁGRAFO: 00 %NC%SO: 07 ALíNEA: *
TEXTO DA S%STEMAT~2AÇÃO:

V~% - exercer outras xunções que 1he zorem conzer1das
por 1ei? desde que conlpativeis com sua zina1idade J sendo-1he
vedada a representação judicia1 e a consu1toria jurídica das
pessoas jurídicas de direito pÚblico.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE N2: 1.901 %ND~V~DUAL ROBERTO JEFFERSON
VOTAÇÃO DO %NC%SO VI~J DO ART. 158 DO PROJETO.

PROJETO DO CENTRÃO:

V~~% - exercer outras zunções que 1he zorem conzeri
das J desde que compat1veis com sua zina1idade J sendo-lhe veda
da a representação judicial e a consu1toria jurídica de enti
dades pÚblicas.

ART~GO: 158 PARÁGRAFO: 01 %NC~SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMAT~2AÇÃO:

§ 1 2 Ao Ministério Público compete exercer controle
externo sobre a atividade pOlicial.

DESTAQUES SOBRE O TEXTO:

DESTAQUE NQ: 790 INDIVIDUAL JOÃO NATAL
T%TULO ~VJ CAPITULO V SECÃO ~~J ART~GO 158? ~ 1.

PROJETO DO CENTRÃO:

VX% - exercer contr01e externo sobre a atividade po
1icia1? na zorma da Lei complementar? mencionada no artigo an
terior;

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER FAVORAVEL:

EMENDA: 2P01805-0 PARECER: PELA APROVACÃO
JALLES FONTOURA PFL

Dé-se a seguinte redação ao ~ 1 2 do Artigo 158:
~ 1 2 _ Ao Ministério Público compete exercer contro1e ex

terno sobre a atividade policial de apuraçáo das inzrações
penais. -

EMENDA: 2P01833-5 PARECER: PELA APROVAÇÃO
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TíTULO: 04 CAPíTULO: 05 SEÇÃO: 02 SUBSEÇÃO: 00

ROBSON MARINHO PMDB
Dê-se a seguinte redação ao ~ 1 2 do Artigo 158:
~ 1 2 Ao Ministério Púb~ico compete exercer contro~e ex

terno sobre a atividade po~icia~ de apuraçâo das inxrações
penais.

EMENDAS NÃO DESTACADAS COM PARECER CONTRÁRIO:

EMENDA: 2P00942-5 PARECER: PELA REJEIÇÃO
GILSON MACHADO PFL

EMENDA SUBSTITUTIVA
SUbstituam-se~ no Títu~o IV~ Capítu~o J:~ Seção I~ no art.

56 § 1 2 e na art. 57 ~ 1 2 e 22~ as pa~avras "Quatro" e "Oito"
pe~a pa~avra "Cinco".

ARTJ:GO: 158 PARÁGRAFO: 02 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SJ:STEMATJ:ZAÇÃO:

§ 2 2 A ~egitimação do Ministério pÚb~ico para as a
ções civis previstas neste artigo não impede a de terceiros~

nas mesmas hip6teses~ segundo dispuserem esta constituição e a
~ei.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 1 2 A ~egitimação do Ministério PÚb~ico para as a
ções civis previstas neste artigo não inlpede a de terceiros~
nas mesmas hipóteses~ segundo dispuserem esta COllstituiçâo e a
~ei.

ARTIGO: 158 PARÁGRAFO: 03 J:NCJ:SO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTEMATIZAÇÃO:

§ 3 2 As xunções de Ministério Público s6 podem ser
exercidas por integrantes da carreira~ que deverão residir na
comarca da respectiva ~otação.

PRO~ETO DO CENTRÃO:

§ 2 2 As xunções
exercidas por integrantes
exc~usiva~ que deverão
~otação.

do Ministério PÚb~ico s6 podem ser
da carreira em regime de dedicação
residir na comarca da respectiva

EMENDAS SUBSTITUTIVAS:

EMENDA: 2P00549-3 PARECER: PELA RE~EIÇÃO
JOÃO NATAL PMDB

Emenda Supressiva
Dispositivo Emendado: § 3 2 do artigo 158 do Projeto de

Constituição.
Suprima-se o § 3º do artigo do projeto de constituição.

ARTIGO: 158 PARÁGRAFO: 04 INCISO: 00 ALíNEA: *
TEXTO DA SISTE11ATIZAÇÃO:

§ 4 2 Serão sempre xundamentadas as promoções e as co
tas dos membros do Ministério Púb~ico~ inc~usive para requisi
tar di~igéncias investigatórias e instauração de inquérito
po~icia~.

PROJETO DO CENTRÃO:

§ 3 2 serão sempre xundamentadas quaisquer manixesta
ções dos órgâos do Ministério PÚblico~ inclusive para requis~
tar di~igéncias investigatórias ou inquérito po~icial.
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EMENDAS SUESTZTUTIVAS:

EMENDA: 2P00122-0 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
A~EXAN"RE COSTA PF~

Dê.se ao pará graxo 4 2 do artigo 158? a seguinte redação:
Ar"rigo 158 _
S 4~ Para o exercicio de suas xunções? os membros do Mi

nistér:~o PúbLico podem requisitar diligéncias investigatórias
e a instauração de inquérito policial? devendo indicar a ~un
damentclção juridica de suas mani~estações processuais.

ARTIGO: 158 PARÁGRAFO: 05 ZNCZSO: 00 A~1NEA: :+:

TEXTO DA SZSTEMATIZAÇÃO:

§ 52 O ingresso na carreira xar-se-á mediante concur
so pÚb~ico de provas e titUlos? exigindo-se do candidato o mi
nimo de dois anos de e~etivo exercício da advocacia ou ativi
dade qlJe a lei especixicar. observada na nomeaçào a ordem de
classi~icação? assegurada a participação da Ordem dos Advoga
dos do Erasil na organização e realizaçâo do concurso? em to
das as suas xases.

PROJETO DO CENTRÃO:

S 4 2 O ingresso na carreira ~ar-se-á mediante concur
so público de provas e titulos? exigindo-se do candidato o mi
nimo de três anos de e~etivo exercicio da advocacia ou ativi
dade que a lei especí~icar? observada na nomeação a ordem de
classi~icação? assegurada a participação da Ordem dos Advoga
dos do Erasil na realizaçâo do concurso.

ARTZGO: 158 PARÁGRAFO: 05 INCISO: 00 A~íNEA: *
TEXTO DA SISTEMATZZAÇÃO:

§ 52 Aplica-se à xuncão e à aposentadoria do Ministé
rio Pú~lico? no que couber? o disposto no artigo 113? IZ e VI.

PROJETO DO CENTRÃO:

S 52 Aplica-se à xuncão e à aposentadoria do Ministé
rio Público? no que couber? o disposto no artigo 111? ZI e VZ.

EMENDAS SUESTZTUTIVAS:

EMENDA: 2P00911-5 PARECER: PE~A REJEZÇÃO
VIEIRA DA SI~VA PDS

Emenda aditiva ao ~ 6 2 do art. 158? Seção IZ _ Do Ministé
rio Público? do CAPitulo V? TitulO IV."

Inclua-se no ~ 6 2 do art. 158 a re~erência aO inciso V do
art. 113? para xicar assim redigidO:

Art. 158
S 52 _ APli~~:~~·~·~~~çã~·~·~·~p~~~~~~d~;i~·d~·Mi~i~~~;i~

Públic~? no que couber? o disposto no art. 113? II? v e VI.

EMENDAS ADITIVAS:

EMENDA: 2P00250-9 PARECER: PE~A REJEIÇÃO
IESEN PINHEIRO PMDE
Acrescente-se S ao artigo 158? com a seguinte redação:
Artigo 158 to (

§ _ Aos membros do Ministério Público xica assegurado o mesmo
regme jurídico da ~agistraturo.

EMENDA: 2P00387-7 PARECER: PELA REJEIÇÃO
ISMAEL WANDERLEY PMDE
Emenda Aditiva

Acrescenta o Artigo ao capitUlo V? do TitulO IV? com a
seguinte redação:

"Art. _ Znstitui-se a Dexensoria Civica? incumbida? na
xorma da lei complementar? de zelar pelo exetivo respeito dos
poderes do Estado aos direitos assegurados nesta Constituição?
apurandO abusos e oUlissões de qualquer natureza? independente
mente da autoridade? e indicando aos órgâos competentes as Ine
didas necessárias à sua correção ou punição.

§ 1 2 _ O De~ensor Cívico poderá apurar e promover a res
ponsabilidade da autoridade. no caso de omissão abusiva? de
quem se requisitou a adoção das providencias requeridas.
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::ívica
.:>ubJ.i
.::Ia lei

~ 2 2 _ Lei complementar disporá sobre a competência.. a or
ganização e o xuncionamento da Oexensoria Civica.. obse:vados
os seguintes princípios:

I _ O Oexensor Cívico é eSCOlhido .. em eleição se~reta..
pela maioria absOluta dos membros da Camara dos Oeputad03 .. en
tre candidatos pela socieda~e civil organizada.. de notório sa
ber jurídico .. respeito público e reputação ilibada.

II _ O mandato do Oexensor Cívico é de quatro anos.
III _ S~O atribuídoS ao Dexensor cívico a inviolabiltdade.. 

os impedimentos .. as prerrogativas processuais dos membr)s do
Parlamento e os vencimentos dos Ministros do supremo Tribunal
Federal.

IV _ Todas as deníuncias apuradas pela Oexensoria
serão .. quando comprovadas .. obrigatória e gratuitamente ..
cadas nos meios de comunicação social J nos termos
complementar.

que COUber .. o disposto nesta Seção
junte ao tribunaJ. de Cont~s da

PELA RE~EIÇÃO
PFL

no Título,IV.. capítulO VJ Seção XI .. _ do

2P00716-3 PARECER:
OSCAR CORRÉA

Emenda Aditiva
Ministério púbJ.ico:

"Art: _ APJ.ica-se.. no
:rI; ao Ministério PÚbJ.ico
União •••

EMENOA:

EMENDA: 2P01450-0 PARECER: PELA.RE~EIÇÃO
MILTON REIS PMOe

Adote-se no Projeto da Constituição (3) da Comissão de
Sistematização .. mediante adaptação de seu TítuJ.o IV e das Ois
posições Transitórias:

a) o regime presidenciaJ. de governo nos termos da Consti
tuiç~o de 1946;

b) com eleições presidenciais a 3 de outubro de 1389 .. a
posse dos eleitos a 31 de janeiro de 1990;

c) atribuindo-se ao Presidente e Vice-Presidente da Repú
blica mandato de cinco anos;

d) eJ.eitos por suxrágio universaJ. .. direto e secreto;
e) implicandO a eleição do Presidente na do Vice

Presidente com ele registradO;
x) Marcando nova eleição dentro de trinta dias da prOCla

mação do resultado da primeira .. no caso de nenhum dos candida
tos alcançar a maioria abSOluta;

g) concorrendo ao segUndo escrutínio somente os dois can
didatos mais votados no primeiro .. sendo considerado eleito a
quele que obtiver a maioria dos votos Válidos.

EMENDA: 2P01451-8 PARECER: PELA RE~EIÇÃO
MILTON REIS PMOe

Adote-se no Projeto da Constituição (Cabral 3) da Co~issão

de Sistematização .. mediante adaptação de seu TítUlo IV e das
Disposições Transitórias:

a) o regime presidencial de governo nos termos da Consti
tuição de 1946;

b) eJ.eitos por suxrágio universal .. direto e secreto;
c) implicando a eleição do Presidente na do Vice

Presidente com eJ.e registrado;
d) marcando nova eleição dentro de trinta dias da procla

mação do resuJ.tado da primeira .. no caso de nenhum dos candida
tos alcançar a maioria abSOluta; -

e) concorrendo ao segundo escrutínio somente os dois can
didatos mais votados no primeiro .. sendo considerado eleito a
quele que obtiver a maioria dos votos Válidos.
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