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Partido dos Trabalhadores

1
SU3STllUTIVo Nº
AO PROJETO DE RESOLLÇlO Nº 2

NQ

, DE 1987

o Presidente da Assembléia Nacional Const í.tumte promulga e p~
blica, a fim de que produza os efeitos legais, a seguinte Resolução NQ
02, de 1987.
REGIHõNTo INiTERl'll
I - DISPOSIÇOES GERAIS

Art. lº A Assembléia Nacional Constituinte, composta dos Sen.§.
dores e Deputados Federais eleitos em 15 de novembro de 1986, realizará
seus trabalhados na sede do Congresso Nacional.
§ único. As Comissões da Assembléia Nacional Constatuintes PE.
derão efetuar atividades fora da sede do Congresso Nacional e do oistrl
to Federal.
Art. 22 A Assembléia Nacional Constituinte terá a incl'm'1éhcia
de elaborar e promulgar a Nova Constituição do Brasil a, durante o seu
funcionamen.to, desempenhará as funções inerentes ~o Congresso Nacional e
às suas Casas, de acordo com as disposições deste Regimento.
Art. 32 Os trabalhos da Assembléia Nacional COFlStituínte
rão amplamente divulgados pelos meios de comunicação de massa.

se

Art. 72 Eleito o Presidente e promulgado o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte, proceder-se-á à eleição dos demais
membros da Mesa.
Art. 8º A Eleição da Mesa far-se-á por escrutínio secreto com
a utilização de cédula única e oficial, observadas as demais exigências
contidas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Art. 9º Compete à Mesa, por intermédio do Presidente:
12 presidir as Sessões;
2º abri.r e encerrar as Sessões, manter a ordem e fazer obser
var o Regimento;
3º convocar Sessões Extraordinárias e determinar-lhes a hora;
42 conceder ou negar a palavra aos constituintes de acordo
com este Regimentc; interromper o orador quando se afastar da questão
em debate, quando falar contra o vencido ou quando houver número para as
votações;

5º avisar, com antecedência, o término do discurso, quando o
orador estiver prestes a findar o tempo regimental, ou quando tiver sido
esgotada a hora destinada à matéria;
6º nomear as Comissões criadas por decisão da Assembléia aten
dendo à representação proporcional dos partidos, mas garantindo-se sem
pre a participação de pelo menos 1 (um) representante de cada Bancada.
Art. 10 Compete aos Vice-Presidentes substituir o Presidente
no desempenho das suas funções.
Art. l i As atribuições 60 Presidente, dos Vice-Presidentes
dos Secretários e dos Suplentes da Mesa serão fixados pela própria Mesa.
IH - DAS

H - DA I>ESA

Art. 42 A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, composta
de 30 membros, terá a incumbência de dirígir os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte e de desempenhar as funções inerentes ao serviço
administrativo e ao exercícín do poder de polícia.
Art. 52 A composição da Mesa deverá respeitar o critério da
proporcionalidade, garan.tindo-se a partfcípaçãc de pelo menos 1 (uml re
presentante de cada Bancada.
Art. 6º A Mesa será formada de 1 (um) Presidente, 4 (quatro)
Vice-Presidentes, lO (dez) Secretários e 15 (quinze) vogais ..

SES5(ES

DA ASSEM3LEIA NACIONI\L Ol'lSfllUINTE

Art. 12 As Sessões Ordinárias da Assembléia Nacional Constit.':!.
inte serão realizadas diariamente, de 2ª a 6ª feira, das 13'30 às la- hs;
Art. 13 As primeiras 2 (duas) horas das Sessões Ordinárias da
Assembléia Nacional Constituinte serão destinadas a pronunciamentos dos
constituintes, di vindindo-se esse tempo em duas partes.
I - Na primeira hora o tempo será distribuído entre 12 (doze)
oradores inscritos diariamente Junto ã Mesa- das 86 às 13:00 horas.
H - Na segunda hora o tempo será distribuído por 3 (três) ar.§.
dores, de acordo com lista elaborada a partir de sorteio entre os const.!.
tuintes que se inscreverem quinzenalmente junto à Mesa.

-2Art. 14' A terceira hora das Sessões Ordinárias será destinada
a pronunciamentos das Lideranças, devendo o tempo ser distribuído equit~
tivamente entre todas as Bancadas representadas na Assembléia Nacional
Consti tuinte.
Art. 15 O tempo restante das Sessões Ordinárias será destin~
do à apreciação de matérias pela Assembléia Nacaona.l Constituinte em f~
se de Ordem do Dia.
Art. 16 A critério da Mesa ou por meio de requerimento de au
toria de 1/5 dos constituintes, poderão ser convocadas Sessões Extraordi
nárias da Assembléia Nacional Constituinte.
§ único. As Sessões Extraordinárias s6 deliberarão sobre
as
matérias para as quais tenham sido convocadas.
Art. 17 As Sessões Ordinárias e Extraordinárias da Assembléia
Nací.onal. Constituinte s6 serão realizadas com a presença de pelo
menos
1/3 de seus membros.
Art. 18 A aprovação das maténas submetidas à Assembléia
Na
cional Constituinte dar-se-á por maioria absoluta dos votos, ressalvados
os casos previstos neste Regimento.
§ único. Todas as votações serão processadas nominalmente.
Art. 19 A verificação de quorum de presença, bem como o adi~
mento da votação de matéria que se encontre na Ordem do Dia e a prorrog~
ção de Sessão Ordinária ou Extraordinária, poderão ser requeridos
por
qualquer constituinte, cabendo à Assembléia Nacional Constituinte delib~
rar por maioria simples dos presentes.
Art. 20 As questões de ordem relativas ao desenvolvimento dos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte serão resolvidas pelo Pr.!:
sidente, cabendo recurso à Mesa e ao Plenário.
IV - DA ElJ\I3I:RAÇAO DA CONSTITUIÇAO
a) Das Comissões
Art. 21 Serão formadas 4 (quatro) Comissões para

elaboração

do Projeto da Constituição:
lº Comissão de Direitos e Garantias;
2º Comi ssão de Organização do Poder do Estado;
3º
4º

Comissão da Ordem econômica;
comissão da Ordem Social.

Art. 22.

Todos os membros da Assembléia Nacional Constituinte

exceto os componentes da Mesa, serão distribuídos igualmente entre as CQ
missões, por Indi.cação de suas respectivas Lideranças, pelo critério da
proporcionalidade, assegurado o direito de representação de pelo menos 1
(um) de cada Bancada.
Art. 23. Os Constituintes terão direito a voz e voto em suas
respectivas Comissões, assegurado o direito a voz nas demais Comissões.
Art. 24. As Sessões das Comissões da Assembléia Nacional Cons
tãtuinte realizar-se-ão com a presença de pelo menos 1/3 de seus membros.
Art. 25. Todas as deliberações serão efetuadas por maioria a~
soluta dos votos, em votação nominal.
Art. 26. As Comissões poderão constituir subcomissões para o
desenvolvimento de seus trabalhos.
Art. 27. O Plenário da Comissão fixará o número de membros de
cada subcomissão, respeitada a proporcionalid2de partidána.
Art: 28. As Comissões da Assembléia NaClOnal Constituinte poderão realizar reuniões de Audiência Pública para esclarecer assunto ati
nente à sua competência.
b) Dos Projetos de Dispositivo Constitucional de Iniciativa
dos Constituintes
Art. 29. No prazo de 1 (um) mês a partir da promulgação deste
Regimento, poderão ser apresentados pelos constituintes Projetos de Dispositivo Constitucional, que deverão estar redigidos segundo os preceitos de técnica legislativa constantes do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados e versar sobre maténa que se deseje ser incluída na Constitul

ção
§ 1º A Mesa, à medida em que forem sendo apresentados os Projetos de Dispositivo Constitucional, os distribuirá pelas Comissões perbnentes, desmembrando-os quando for o caso.
§ 2º Todas as propostas que obtiverem 1/4 de votos nas Comissões serão encaminhadas para votação em Plenário.

c)

~s

Projetos de Dispositivo Constitucional de Iniciativa PQ.

pular
Art. 30. Fica assegurada a tramitação de Projeto de Dispositl
vo
Constitucional apresentado por petição subscrita por mais de trinta mil cidadãos ou por no mínimo duas entidade da sociedade civil
que
congreguem em conjunto trinta mil ou mais associados, comprovando-se ter
a propositura sido aprovada em assembléia convocada na forma estatutária
pela maioria absoluta de seus membros.
§ 1º Cada petição, .relativa aos projetos mencaonados, embora
contendo mais de um artigo, s6 poderá referir-se a um úmco tema.
§ 2l! Todo Projeto de Dispositivo Constituci.onal entregue
ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, obedeci~o o prescrãto no
"caput" terá a seguinte tramitação regimental:
I) recebido o Projeto, o Presidente designará, no prazo de
3
(três) dias, a Comissão Especial para dar parecer sobre o mesmo e encam!.
nhá-lo à votação pelo Plenário da Assembléia;
U) ao mesmo tempo, o Presidente enviará à Comissão todos os o.!!,
tros projetos que versarem sobre o mesmo tema e que estiverem em andamen
to na Casa, bem como aqueles que vierem a ser apresentados dentro do prEzo estabelecido no item IV para término dos trabalhos da Comissão;
rm a Comissão Especial será composta por um representante de
cada partido com representação no Congresso, podendo os partidos delegar
poderes de representação a membros de outros partidos, para integrarem
essa Comissão;
IV) a Comissão Especial, uma vez designada, terá 5 (cinco) dias
de prazo para instalar-se e 20 (vinte) dias, a partir da instalação para
emitir parecer sobre o Projeto que lhe deu origem bem como sobre os que
se anexaram a ele;
V) durante o debate do Projeto, na Comissão Especial, deverão
ser convocados, até o número máximo de 10 (dez), para prestar depoimento
perante seus membros, os, representantes das entidades e dos cidadãos, rne~
cionados no art. 12 e indicados no texto do documento que acompanhou o
envio do Projeto ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, bem
como os constituintes autores de projetos sobre a mesma matéria;
VI) as cópias da documentação, até a quantidade de 10 (dez) por
documento, serão preparadas pelos serviços administrativos da Assembléia
para uso dos membros da Comissão Especial, e deverão ser cedidas, gratui
tamente, a uma Comissão de Coordenação dos signatários do Projeto;
VII) os debates do Projeto na Comissão Especial deverão ser divulgados pela imprensa oficial da Assembléia, em jornais de circulação
nacional, pelo rádio e pela televisão, em cadeia nacional, devendo o Pr~
sidente da Assembléia Nacional Constituinte requisitar das concessionárias os horários requeridos para o cumprimento desta exigência, até o I!
mite de 60 (sessenta) minutos de tempo de rádio e 20 (vinte) minutos de
tempo de televisão e fixados entre as 19: 00 e 22: 00 horas.
VIII) o uso do tempo referido no item anterior será dividido, em
igual proporção, entre pessoas indicadas pelo Presidente da Comissão Especial e pessoas indicadas pela Comissão de Coordenação dos signatários
do Projeto;
IX) o parecer da Comissão Especial será pela aprovação, rejeição 1
aprovação com emendas do texto original do Projeto, pela aprovação, rejeição ou aprovação com emendas dos projetos anexados, bem como pela aprovação de substitutivo, elaborado na própria Comissão e versando sobre
a matéria do Projeto;
X) com o parecer da Comissão Especial, o Projeto será enviado
a Plenário, no prazo de 5 (cinco) dias, sem necessidade de parecer das
Comissões.

XI) na sessão ou sessões de debate do Projeto, antes de dar a
palavra aos oradores inscritos, o Presidente assegurará a palavra ao Relator, designado pela Comissão Especial, pelo prazo total de 60 (sessenta) minutos;

xm

após os debates, o parecer da Comissão será posto em votação, podendo ser aprovado ou rejeitado pela maioria absoluta dos Constituintes, sem possibilidade de Emendas do Plenário.
§ 32 A tramitação prevista no § 29 aplica-se ao Projeto
que
satisfaça os seguintes requisitos:
.1) seja feita a indicação de representantes de entidades e/ou
cidadãos a serem convocados para prestar esclarecimentos à Comissão Esp~

§ 32 A Mesa incluirá os Projetos de Dispositivo Constitucãonal na Ordem do DIa, na medida em que os mesmos forem aprovados
pelas

clal,. e a indicação da Comissão Coordenadora, encarregada de aconoanmr
o andamento do Projeto na Assembléia Nacional Constituinte'

Cemissões.

rr) as assinaturas de cidadãos e/ou representan
s
referidas no art. lº sejam apostas em formulários impressos qu indicarão:
nome, quali fie ação r RG ou ele ou Carteira Prcf'a.ss ional. c CãUd cidadão as

§ 4º
ria absoluta.

A Assembléia Nacional Constituinte deliberará por

maio-

-3sinante, bem como denominação, qualificação, endereço, CGC e Estatuto de
cada entidade subscritora do Projeto;
III) cada formulário contenha o nome, endereço, RG e CIC do responsável pelo recolhimento das assinaturas, e seja encimado por cabeçalho com O texto do Projeto;
IV) responderá por crime de falsidade Ideol.óqrca o responsável
por recolhimento de assinaturas que apresentar formulário com uma
ou
mais assinaturas falsas.
d) Da Primeira Redação do Projeto de Constituição
Art. 31. Após deliberação pela Assembléia Nacional Constituinte,
a Mesa encanunhará as Proposações aprovadas à Comissão de Redação,
a
quem caberá elaborar a primeira redação do Projeto de Const.rtuição.
§ único. A Comissão de Redação prevista neste artigo será CO!!!
posta de 3D (trinta) membros, eleitos em plenário, respeitado o critério
da proporcionalidade, garantindo-se a participação de pelo menos 1 (um)
representantes de cada Bancada.
Art. 32. Publicada a redação inicial do Projeto de Constituição}
os constituintes terão o prazo de 1 (uma) semana para apresentar emendas
ao texto, que poderão ser supressivas, aditivas, modificati vas ou substl
tutivas e referirem-se a questões de mérito ou de redação, bem como
a
dí sposações transitórias.
Art. 33. A Mesa distribuirá as emendas às Comissões para elaboração dos pareceres, ficando a Comissão de Redação encarregada da análise das emendas de redação e relativas a dísposações transitórias.
Art. 34. As emendas que obtiverem a aprovação de 1/4 dos membros da Comissão respecti va serão levadas à apreciação da Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 35. A Assemaléaa Nacional Constituinte discutirá e deliberará sobre cada artigo da redação inicial do Frojeto de Constituição ,
votando paralelamente as emendas respectivas, e sobre as emendas adi tivaso
Art~

36.

Será considerado aprovado o artigo, ou emenda,

que

obtiver o voto favorável da rnaiorãa absoluta dos constatuírrtes.
e) Da Consulta Popular
Art. 37. Concluída a votação da primeira redação do Projeto
de Constituição, a Mesa abrirá o prazo de 3 (três) dias para apresentação
de propostas de consulta popular.
Art. 36. A Mesa determinará à Justiça Eleitoral que realize
consul ta popular a toda proposta de artigo constitucional que seja requ~
rida por 59 (cinquenta e nove) constituintes.
§ único. Cada constituinte poderá constar como autor de
um
único requerimento.
Art. 39. A consulta popular será realizada no prazo de 45 (~
renta e cinco) dias após o encerramento do prazo previsto no artigo 37.
Art. 40. A Justiça Eleitoral requisitará das emissoras de rádio e televisão 2 (duas) horas diárias para o debate das propostas, repartindo-se o tempo entre os partidos com representação na Assembléia N~
cional Constituinte, permitindo-se acordos partidários para uso conjunto dos horários a que um ou mais partidos têem direito.
Art. 41. A população serã consultada sobre sua preferência
entre o texto de artigo da redação inicial do f'rojeto de Constituição
aprovado pela maioria dos constituintes e o artigo proposto pelos constituintes nos te.rmos do artigo 36, salvo quando se tratar de artigo adicional não colidente com os artigos da primeira redação aprovados anteriormente.
Art. 42. Durante o período de reallzação da consulta popular,
a Assembléia Nacional Constituinte suspenderá a realização das Sessões

Constituição aprovados pela Assembléia Nacional Constituinte, a Comissão
de Redação elaborará a segunda redação do Projeto de Constituição.
Art. 45. Publicada a segunda redação do Projeto de Constituição, os constituintes terão o prazo de uma semana para apresentar emendas de redação ou, excepcionalmente, emendas de mérito. Estas só serão
aceitas pela Mesa, cabendo recurso ao Plenário, em caso de contradição
flagrante entre a segunda redação do Projeto de Constituição e matéria
aprovada anteriormente pela Assembléia Nacional Constituinte ou na consulta popular.
Art. 46. A Mesa encaminhará as emendas à Comissão de Redação
para elaboração de Parecer.
Art. 47. A Assembléia Nacional Constituinte discutirá e deliberará sobre cada artigo da segunda redação do Projeto de Constituição,
votando paralelamente as emendas respectivas. Considerar-se-á aprovado
o artigo ou emenda que obtiver a maioria absoluta dos votos dos constituintes.
g) Da Redação Final do Projeto de Constituição
Art. 46. A Comissão de Redação, com base nas deliberações da
Assembléia Nacional Constituinte elaborará a redação final do Projeto de
Consti tuição.

h) Da Deliberação Sobre o Projeto de Constituição
Art. 49. Publicada a redação fInal do Projeto de ConstituiçãoI
o mesmo será submetido em bloco à Assembléia Nacional constituinte, que,
em duas votações, por maioría absoluta de seus membros, deverá proceder
à deliberação sobre o mesmo.
Art. 5D. Trinta dias após a deliberação sobre a redação final
do Projeto de Constituição em fase de segunda votação, a Mesa tomará as
providências necessárias para a realização de "referendum" destinado à
aprovação ou rejeição do texto completo aprovado pela Assembléia NaClonal
Constituinte.
§ único. A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte determinará à Justiça Eleitoral a realização do "referendum" devendo ser garantido
o acesso paritário de todos os Partidos aos meios de comunicação.
Art. 51. Se o Projeto de Constituição receber no "refere.ndum"
a aprovação da maror.ía dos votantes, será promulgado amedíatemente pela
Assembléia Nacional Constituinte e entrará em vrqor na data de sua publl
cação, tornando-se a nova Const turção do Brasil.
Art. 52. Caso o Projeto de Constituição seja rejeitado pela
Assermléaa Nacional Const í.tumte ou, posteriormente, no "referendum", p~
la maioria dos votantes, não será promulgado e a Assemhléia Nacional Con~
tituinte convocará eleições para uma nova Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 53. Após a promulgação da nova Const í.turção ou após
a
rejeição do Projeto de Constituição pela população, a Assembléia Nacional
Constituinte encerrará suas atividades.
í

V - DO PODER LEGISlATIVO

Art. 54. A Assembléia Nacional Constituinte exercerá todas as
funções inerentes ao Congresso Nacional e as suas Casas com o apoio
da
Comissão de Triagem e Fiscalização.
§ lº A Comissão de Triagem e Fiscalização será composta de
60 (sessenta) membros indicados pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, ouvidas as Lideranças e respeitado o critério de proporcaonal.íríade, garantindo-se, no entanto, pelo menos 1 (um) representante de cada
Bancada.

Ordinárias, limitando seu funcionamento a reuniões da Mesa para acompa-

nhamento do processo de consulta. A Assembléia Nacional Constituinte poderá ser convocada, nos termos regimentais, para real1zação de Sessões
Extraordinárias.
Art. 43. Encaminhado à Mesa o resultado da consulta popular
conforme apuração da Justiça Eleitoral, a Assembléia Nacaonal Constituinte retomará seus trabalhos.

§ 22 A Comissão de Triagem e Fiscalização terá um Presidente
e um Vice-Presidente eleitos pelos respectivos membros.
Art. 55. Caberá à Comissão de Triagem e Fiscallzação proceder
a seleção das proposições legislativas cuja apreciação não puder aguardar o final dos trabalhos da Assembléia Nacional ConstItuinte, bem como
desenvolver as atividades inerentes ao controle dos atos do poder públi-

co.
f) Da Segunda Redação do Projeto de Constituição

Art. 44. Com base nos artigos aprovados na consulta popular ,
que serão incluídos no texto da Constituição sem qualquer possibilidade
de alteração, e nos artigos e emendas da primeira redação do Projeto de

Art. 56. As proposrções selecionados pela Conussão de Triagem
e Fiscalização e qualquer questão que julgar relevante serão remetidas à
Mesa, que dará o encaminhamento necessáno elaborando, quando for o caso,
a pauta da Ordem do Dia de Sessões da Assembléia Nacional Constituinte excepcâonalmente destinadas a discussão e votação de matéria Ieqralat.íva.
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VI - DISPllSIÇ(ES FINAIS

TItulo II

Art. 57. Em casos omissos as normas do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados apl.ícar-se-ão subsidiariamente às deste Reglmento.
Art. 58. O Regimento Interno poderá ser modificado mediante a
apresentação de Projeto de Resolução que o altere ou o reforme.
Art. 59. Cabe à Mesa elaborar parecer sobre os Projetos de R~
solução e convocar Sessão da Assembléia Nacional Constituinte que aprecl
ará tais Projetos por maioria absoluta de votos.

Da Organização e do Funcionamento
Capitulo I
Dos Constituintes
Art. 29 - CompõeMse a Asse~hléia Nacional Constituinte dos Senadores e Deputados eleitos nos terrr,os da Lei.

Sala das Sessões,

{ la da SijJ' Líder do PT
• v...AA~-:N.

Deputado Pjíni,O

PU'

Deputado ,José
/

:-1 "VV'

'

Arr:u~a ~a~ai;, ~i~ce-líde:'do
PT

'~'r1.-V~,
~,
~;:;;;-ino Neto, Vice~Lí e do PT

!!"'L""-l..r.. 1 ..t.t-.. ~.........

Deputada Irma Passoni, PT/SP

:P;;~::t:: .

t:'-"

-if:~t..:~t<CL~

Deputa~o~~~ifãjq:llêE~ide~P'i7Sir

l~ - Os
p'or suas
pleno do mandato.

§

viol~veis

senao~es

op~niões,

e Deputados Constituintes são in
palavras e vótos, no exercIcio -

§ 29 - Os Constituintes, desde a expedição dos dipl2
mas, não poderão ser processados criMinalmente, nem presos
sem prévia licença da Assembléia Nacional Constituinte, salvo
em casos de flagrante em crime inafiançável.
§ 39 - A prisão em flaqrante de crine inafiançável será imediataMente ~omunicada ao Presidente da Assembléia,com
a remessa ao auto e aepoimento tomados, para que a Asserrbléia
Nábional Constituinte resolva sobre a soa legiti~idade e cOE
veniência e autorizar ou não a formação da culpa.
§ 49 - Nenhum Constituinte, desde a expedição do d!
ploma, poderá:
19) celebrar contrato écm a pessoa de direito
p~
blico, sociedade de economia mista ou e~presa conce~
sionâria de serviço público, salvo quando o contrato
obdecer cláusulas uniformes;

~~~~~~---..::;,.,
Deputado Virgílio Guimarães, PT/MG

]

Deputad Paulo
Deputado

Deputada

J~~

~

VO

j'jJJádO~TlMG

~/~
faulo Vasconcelos, PT/MG

, ,

iJ::~?~:;;RJ

Deputado Wladimir

§ 59 - Desde a posse, nenhum Constituinte poderá:

meida, ~

a) ser proprietários ou diretores de empresa que goze ce favor decorrente de contrato com pessoa jurI
dica de direito público, ou nela exercer função rem~
nerada:

J;} .' /
DePUl:ado

29) aceitar ou exercer cargo, comissão ou emprêqo'
pUblico remuner?dos, nas entidades constantes da aI!
nea anterior, salvo função de Ministro de Estado, S~
cretaria do Distrito Federal, c~verno de Território,
Secretaria Estadual, Governo do Distrito Federal, ou
missão diplomática, desde que com prévia licença da
Assembléia Nacional Constituinte.

vit~uaiz,

b) ocupar cargo, funcão ou eMprêgo, de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades ref;rid~ m(
alínea "a" do item I.
~ ~

2
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE

RESOLUC~O

N9 2.

§ 69 - Durante o período em nue exercer o manp8to, S~
nadores e Deputados epnstituintes, funcionário civil ou ~ili tar, contará temno pa~a proMoção, aposentadoria ou reforma.e só receberá dos cofres públicos ajuda ~e ~usto e subsídio, ~em
outro qualquer provento posto ou cargo que ocupe, não podendo'
na vigência do mandato, ser promovido por merecimento.

Art. 39 - Perderá o mandato os C'onstituintes:
Substitutivo:
TItulo r
Da Assembléia Constituinte
C'apítulo Onico

I - que infringir qualquer das atribuições estabelecidas no artigo anterior;
Ir - cujo procedi~ento for declarado pela Asserrtléia
Nacional Constituinte" incompatível corr o decoro pa~
lamentar;
rII - que deixar de comparecer à terça parte ras se~
sões ordinárias mensais da Asserrbléia Nacional Ccnst!
tuinte, salvo doença connrovada, licença ou rissãc

a~

torizada.
Art. 19 - A AsseMbléia ~acional Çonstituinte, ele~
ta a 15 de novembro de 1986, reunir-se-á, para os seus trata lhos, salvo motivo de força waior, no Palãc~o 00 Con~resso I:~
cional, eM Brasília.

§ 19 - nos casos dos itens I e lI, a perda do rnancato
será declarada pela Asserrhlêia Nacional Constituinte, ~ediante
provocação de qualquer dos seus neMbros, da respectiva Y.esa ou
de partiõo político.
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29 - no cáso co item III, a perda do ~andato pocerá
ocorrer por provocação de qualquer dos me~bros da Asse~LIÉia Nacional Constituinte, de partido político, dos suplentes
õo.
partido a que pertencer o infrator ou de qualquer eleitor, 9~
rantindo-se plena defesa ao interessado;
r~

§ 39 - ero caso de vacância por perõa de mandato,

quer representante do poder público,

do-lhe a palavra, se não for obedecido;
7 - Resolver, soberanamente, qualquer questão de
ordem;
8 - Mandar cancelar na publicação dos

No
vo Constituinte, desde a data em que tomar posse. ~ hipótese
alguma, O Constituinte licenciado poderá receber mais que
o
subsídio mensal fixo.

trabalhos

da Assembléia expressões vedadas pelo

núncia, morte, de licenca ou de investidura en funções prev1~
tas no § 49, in fine, do artigo 29, será convocado o suplente;
§ 49 - em caso de vaga, o subsídio será devido ao

cassa~

mento;
9 - Resolver sobre a votação por partes;
10 - Organizar a Ordem do dia;
11

ma~

Suspender a sessão, sempre que não puder
ter a ordem ou quando as circunstâncias

o

exigir;
12 - Assinar em primeiro lugar todas as

TITULO UI

resol.!:'.

ções e mensagens da Assembléia;
13 - Assinar;~pessoalmente, a cor~espondência

CAPITULO I

ender~

çada ao Chefe da Nação, a qualquer Chefe

Da Mesa

de

E~

tado ou Assembléia;
Art. 42 - A Mesa da Assembléia, será composta de um Presidente,
S~

5 Secretários, 3 Vice-presidentes e 5 Suplentes de
cretários, atendendo, sempre que possível,
sentaçãJ proporcional pluripartidária,

repr~

à

Art. 72 O Presidente só terá direito de votar em
rio, nos escrutínios secretos e em caso

plen!
de

emp~

te.

competindo-lhe
discu~

parágrafo - Para tomar parte em qualquer

a direção dos trabalhos.
§ 12 A Eleição dos membros da Mesa se fará oor

voto

secreto e direto, realizando-se em dois turnos,

sen

do considerado eleito, no primeiro, aquele que

obti

ver maioria absoluta e, no segundo, o que

são, o Presidente deixará a cadeira presidencial,
passando-a ao seu substituto e irá falar

da Tri

buna destinada aos oradores.

obtiver

maioria simples. Considerando-se suplentes de

Secre

CAP1TULO UI

tário os imediatos em votos aos que forem eleitos4º,
Dos Vice -

e 5º Secretários.
§ 4º Igual

Preside~tes

Art. 8º Sempre que o Presidente não se achar no recinto,
à hora regimental do início dos trabalhos,

Cl\P1TULO U

Vice-Presidente, e, em sua falta, o 2º, e na fal

Do Presidente

ta deste, substituí-lo-á no desempenho de

Art. 5º - O Presidente é o representante da Câmara

quando ela

se pronunciar coletivamente, o supervisor dos

suas

funções.

seus

trabalhos e da sua ordem, tudo na conformidade

CAP1TULO IV

de~

de Regimento.

Dos Se::retários

Art. 62 - São atribuições do Presidente, além do que
pressas neste

o lº

~gimento,

ou decorra da

estão

e~

natureza de

suas funções e prerrogativas.

Art. 9º São atribuições do lº Secretário:
1 - Fazer a chamada nos casos previstos

neste

Regimento;
2 - Dar conhecimento à Assembléia Nacional

I - quanto às sessões da Constituinte

\

qualquer expediente que deva ser

2 - Manter a Ordem;
3 - Convocar sessões extraordinárias e

determi.

nar-lhes a hora;

de

comunicado

em sessão;

3 - Despachar toda a matéria do expediente;
4 - Receber e fazer toda a correspondência ofici.

4 - Dar posse aos Constituintes;

5 - Conceder ou negar a palavra aos

Constitui~

tes de acordo com este Regimento;

interro~

per o orador quando se afastar da questão em
debate, quando falar contra o vencido
quando haja

Con!

tituf(lte, de ofIcis, corresoonoêncí a e bem assim

- Presid(-las;

ou

número para as votações;

5 - Receber igualmente, todas as representações,
convite~

petições e memoriais dirigidos

a qual

a

Assembléia Nacional Co,stituinte; .
6 - Assinar depois do Presidente as atas das

6 - Advertir o orador se faltar à consideração
devida aos seus pares, e, em geral,

aI da Assembléia Nacional Constituinte;

sões e as Resoluções da Assembléia
Constituinte;

se~

Nacional
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7 - Tomar nota das discussões e votações

em

t~

dos os papéis sujeitos à sua guarda, autenti

8 - Contar os constituintes em verificação

requisit~

§ lº Será permitido a qualquer pessoa,

Art.lO Ao 2º Secretário compete:
1 - Fiscalizar a redação das atas e

Asse~

privativa~e~

dos.

de

votações;

proceder à

assistir

das galerias, às setsões, desde que esteja

desa~

mada e guarde silêncio sem dar sinal de

apla~

50S,

ou de reprovação, ao que se passar no

reci~

to ou fora dele.

sua leitura;
2 - Assinar, depois do lº Secretário todas
ATAS e Resoluções da Assembléia

§ 2º Na entrada das galerias será

as

distribuída

cópia deste artigo para pleno conhecimento de to

Nacional

das as pessoas que nela

Constituinte;
Escrever a ATA das sessões anteriores;

tiverem acesso.

§ 3º Haverá locais reservados, notadamente

4 - Proceder a contagem dos votos dos constituin

5

bléia Nacional Constituinte compete

te à sua Mesa, através dos servidores

cando-os com sua assinatura;

3

Art. 15 A manutenção da ordem nas atividades da .

para

membros do Corpo Diplomático e altas autoridades

tes, em verificação de votação;

e funcionários.

Auxili~

§ 4º No recinto das sessões serão admitdos

o lo Secretário;

os

membros da Assembléia, os funcionários em serv!
Art. 11 Ao 30 Secretário cOmpete:

ço no Plenário, bem como os jornalistas

1 - Auxiliar o 20 Secretário;
2 - Receber todas as manifestações,
proposições, ante-projetos da

devid~

mente credenciados pelo Presidente, em
previamente determinados pela Mesa.

sugestões,
sociedade c!

vil organizada, que se destina a

5º As bancadas dos Partidos tomarão assento no

§

plenário de acordo com o entendimento das

Assembléia

Nacional Constituinte. Respondê-las

lugares

lid~

ranças ou segundo os costumes parlamentares.

e dar

conhecimento das decisões da Assembléia;

§ 6º Os espectadores que pertubarem a

sessão se

rão obrigados a sair imediatamente, do edifício,

Art. 12 Aos 4º e 59 Secretários, compete-lhes auxiliar o

sem prejuízo de medida ou penalidade que no caso

lº, 22 e 3º Secretários, inclusiva na verificação

couber.

de votaçao.
TITULO IV
Art. 13 Os Secretários e os Suplentes substituir-se-

ão

Da elaboração da Constituição

na ordem dos seus cargos.
CAPITULO I
Das Comissões Constitucionais

CAPITULO V

Art. 16 As comissões incumbidas de elaborar o

Da Administração

com~ete

além das funções que

são atribuídas em outras disposições

lhe

regimentais:

a) tomar todas as providências necessárias

à

regularidade dos trabalhos;
b) dirigir os serviços da Assembléia

e~

gual.
lº Os membros de cada Comissão Constitucional

§

serão indicados pelas respectivas

lideranças,

obedecido, em cada Comissão, sempre que possível,
Constitui~

te, durante as sessões;
c) manter a ordem interna dos serviços

O

critério da proporcionalidade;

§ 2º Dentro de 24 horas, a contar da
A?se~

da

d) representar às autoridades competentes

sobre

cál

e) fazer requisições de servidores públicos para
a administração de suas Secretarias;

órgãos

competentes os reeursos necessários às
atividades;
g) designar o Diretor-Geral dos serviços da

res

líd~

dos partidos comunicarão, por escrito,

as

suas escolhas.

as necessidades da sua economia interna;

f) requisitar, ouvido a Assembléia, dos

aprovação

deste Regimento, fará a Mesa os respectivos
culos; e, em igual e sucessivo prazo, os

bléia Constituinte;

sembléia Nacional Constituinte.

os

Constituintes, execção dos membros da Mesa,
tre às Quais aqueles se dividirão em número

Art. 14 A Mesa da Assembléia, nas suas atividades
nistrativas,

Projeto

de Constituição serão compostas de todos

suas

§ 3º Na sessão seguinte, o Presidente da

Assem

bléia declarará constituída a comissão e

lerá

os nomes dos que a compõem.
§ 4º No caso de vaga, o Presidente da assembléia

notificará a respectiva bancada partidária
designar o sucessor dentro em 48 hora do
sob pena de o fazer o mesmo Presidente.

para
aviso,

§ 52 Feita a declaração do § 3 2, os

membros da

Comissão, nesse mesmo dia, ou no seguinte,

para examinar a matéria Constitucional

se

reunirão para escolher um Presidente,

Vice-

Presidente e um Relator, requisitando o

Pres!

dsnte logo qus seja eleito, os funcionários

te a mais de uma Comissão.

Art. 20 Cada ComissãJ fará a distribuiçãJ do

da

lho

indispens~

Secretaria da Assembléia que julgar

Sub-C~

§ 12 As deliberações das Comissões e das

§ 62 As Comissões dividir-se-ão em

sub-comis

missões serão tomadas por maioria de votos desde

sões para o desenvolvimento de seus trabalhos.
7º A Comissão e Sub-Comissões

que presente mais da metade da totalidade

desenvolverão

ordinariamente os seus trabalhos na
nhã, podendo fazê-lo, em caráter

parte da

trab~

seu

e marcará prazo para a duração dos debates

de maneira que não haja protelação.

veis à boa marcha dos serviços.

§

pertine~

seus membros, contado o Presidente que

m~

de
terá di

reito a voto.

extraordinário
§

na parte da tarde.

2º As Sub-Comissões elegerão o

e

Presiden~e

Relator.
§ 3º O voto

Art. 17 As Comissões e sub-Comissões marcarãJ um

dia em

cada semana para ouvir representantes de

entid~

que não for de aprovaçãJ pode!á ser

dado como uma das seg'Jintes fórmulas: - "vencido"

ou l'com restrição".

des da sociedade organizada em caráter nacional

§ 4º Cada membro da Comissão poderá

de acordo com o roteiro que estabelecerão.

no momento da votação, ou na reunião do dia
§ dnico - As entidades de que trata "caput"

,

aoc~sentar

su~

sequente, a justificação escrita de seu voto.

do

artigo poderão apresentar sugestões, contendo ma
terial constitucional qJe serão

CAPITULO \IJ

pela

re~etidas

Mesa e examinados pela comissão respectiva.
00 Projeto de.Constituição
Art. 18 Serão formadas 16 Comissões para

elaboraçãJ do

Projeto de Constituição:
1 - Sistema de G0verno, Poder Executivo

e Poder

Legislativo;
Art.21-

2 - Federação e Sistema Tributário;
3 - Orçamento, Controle Externo e

Fiscalização

Cons~i-

tuinte ordenará a sua publicação no Diário da Assembléia

Finan:::eira;
Oe~en

4 - Poder Judiciário, Ministério Pdbl,CO e

em avulsos, para serem distribuidos aos

e

Senhores Constituin -

tes, altas autoridades do país, Universidades, Igreja, organi-

soria Púb Lí ca ;
5 - Defesa do Estado

Logo que receber o projeto da Comissão

de Sistematização, o Presidente da Assembléia Nacional

DemJ~rático,

Segurança

Na

zações Sindicais e Entidades de expressão Nacional

cional e Forças Armadas;
Art.22-

6 - Servidores Pdblicos;
7

Direitos dos TrabalhadJres, OrganIzação

Si.Q

So~iais

sessão'

seguinte, para sofrer, em Drimeiro turno, uma única discussão

dical e Previdência Social;
8 - Direitos

Quarenta e oito (48) horas depois dessa

publicação será o projeto colocado na Ordem do Dia da

que não poderá prolongar-se além do dia 30 de agosto,

e Culturais do cidadão;

9 - Direitos, Liberdades e GarantIas do Cidadão;
lO - Desenvolvimento AgrárIo e a Questão

se dará

quando

o encerramento automático da mesma discussão.

Fundiá
Parágrafo Onico: Nos primeiros trinta dias, serão

ria;
11 - Desenvolvimento UrbanJ;

recebidas emendas, que poderão ser fundamentadas da Tribuna

12 - Ordem Econômica;

durante o prazo que os seus autores tiverem para discutir

13 - Sistema Eleitoral e Partidos Políticos;

projeto, ou enviadas à Mesa, com justificação escrita.

o

14 - Soberania e Relações InternacionaIs;
Art.23-

15 - Meios de Comunicação; e
16 - Redação e

Siste~atização.

Art. 19 As 15 priméiras Comissões mencionadas no

artigo

anterior terão um prazo até 30 de maio para

ter

minarem os seus trabalhos, devendo ser remetidos

à Comissão de,

~edação

e Sistematização

a mat!

ria por eles aprovada, ~ue por sua vez terá
dia 30 de junho para Redação final do

o

projeto.

§ dnico - Poderão ser formadas Comissões

Especi

Cada Constituinte terá o direito de

de

Constituição e respectivas emendas, incluindo neste prazo o

da

fundamentação verbal

da~

emendas que, por véntura, deseje

sentar e sendo facultada a remessa à Mesa de diversos
tos para serem insertos no

Oiá~i~'da

Assembléia.

poderão falar pelo prazo de vinte minutos •
do

Comissões,

apr~

escri-

Os relatores

Se antes de fin-

os 30 dias, referido no artigo anterior não houver mais

Constituintes que desejam usar do seu direito de fala
o projeto e emendas, poderão os que já hoverem ocupado a

ais, por deliberação de duas ou mais

f~

lar , uma vez pelo prazo de vinte minutos, sobre o projeto

buna falar pela segunda vez, durante meia hora.

sobre
tr!

Parágrafo lº - Os Constituintes inscritos

não
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Art. 28- Terminada a votação do projeto

das

e

poderão ceder, em favor de qualquer outro, o direito de falar

emendas, tudo voltará ã Comissão de Sistematização, para, dentro

contanto que cada orador não exceda o prazo de uma hora

do prazo de 15 dias, elaborar a redação final •

Parágrafo 2º- Os Partidos, por suas lideranças,
terão mais 40 minutos para utilizar da palavra além do
nado no

n

Caput..

menci~

deste artigo.

Parágrafo Onico - Esta redação final será submeti
da ã aprovação do Plenário da Assembléia,
publicação no Diário da Assembléia.

48 horas depois

na

Durante três sessões

no

máximo, poderão ser apresentadas, com fundamentação escrita
Art. 24-

Encerrada a discussão do projeto,se-

rã este, com as emendas,enviado

aos Relatores das Comissões,

verbal, emendas

de redação.

Constituinte terá o prazo máximo de cinco minutos, cabendo exclg

e Sub-Comissões que, em reunião conjunta , darão pareceres

sivamente ao Relator de Comissão ou Sub-Comissão opinar sobre

até o dia 15 de setembro .

tais emendas.

Assembléia

Art. 25- Findo esse prazo, o Presidente

da

encaminhará com ou sem parecer, para a Ordem

do

CAPlTULO

Dia seguinte, a votação sem discussão, do Projeto de Consti tUição e respectivas emendas.

ou

Para fundamentação verbal, cada

rrr

Da Participação do Referendo

Popular

Essa votação será feita artigo

por artigo •

Art. 29-

A Assembléia Nacional Constituinte

derá promover plebiscito sobre temas constitucionais aprovados '
com voto divergente

'igualou superior a 20%

Parágrafo Onico - O Encaminhamento de votação
será feita por

Títulos ou Capítulos, quando o Título esti -

ver por essa forma dividido, salvo as emendas.

Poderá usar'

da palavra, pelo prazo de meia hora, um representante de

ca

da Partido com assento na Assembléia

Parágrafo Onico -

A Mesa da Assembléia promoverá

junto ã Justiça Eleitoral a realização do plebiscfto previsto
te artigo, desde que haja requerimento de parte de um mínimo
100 (cem)

ne~

de

constituint~s.

Art. 26- Votada Uma emenda, serão considera das prejudicadas todas as que tratem do mesmo assunto, ou que
colida com o vencido.

Sendo muitas ou várias as emendas

votar, a Assembléia, a requerimento do Lider de
rá

a

Partido,pod~

decidir que a votação se fará em globo, em dois grupos

distinguindo-se as que tiverem parecer favorável das que

CAPtTULO~IIt

Da Ordem dos\ Trabalhos
o

tiveram contrário, ressalvado o direito de destaque.

Art. 30 - As ses~ões da Assembléia Constituinte
ordinárias e extraordinárias.

serão

Paragrafo lº- No segundo turno não poderão •
ser

apresentadas as emendas já votadas no primeiro

turno,

salvo as supressivas, obedecendo-se as demais regras

do

primeiro turno •

Parágrafo 2º- As votações serão praticadas ,
pelo sistema simbõlico, mas poderão sê-lo pelo sistema nom!
nal desde que assim
de qualquer

resolva a Assembléia, a requerimento '

dos seus membros desde que com apoiamento

20 constituintes, ou por qualquer dos líderes cuja
possua o número mínimo de representantes

ante -referido.

eme~

da, para ser votada, separadamente, ao final deve ser feita
antes de anunciada a vo,ação •
ré

§ 29 - As sesSÕes ordinárias terão a sua duração.divid!
da em dois exped~entes , de uma hora cada um, e a Ordem do Dia
com três horas. As parcelas de tempo do primeiro exped~ente não
utilizadas serão ocupadas pelo segundo expediente.

de

Bancada

Parágrafo 3º- Os pedidos de destaque de

§ 19 - As seSSões ordinárias serão diurnas e realizarse-ão todos os dias úteis, exceto aos sábados, coweçando às 14
horas e terminando às 19 horas, se antes não se esgotar a Mat~
ria indicada na Orde~ do Dia, encerrando-se a discussão ou =a1
tando número legal para as votações.

O Presidente sõmente

recusar pedido de destaque por intempestividade ou via

pod~

. § 39 - O tempo do Segundo Expediente poderá ser
gado para uso da palavra dos Constituintes de fOrMa que
que desejarem possam se manifestar.

§ 49 - As sesSÕes extraordinárias poderão ser
diurnas
ou noturnas nos próprios d1as das sessões ordinár~as, antes ou

depois destas, nos sábados, domingos e fer1ados l

e serão convo-

cadas de ofício pelo Presidente, por deliberação da
a requerimento de qualquer dos Líderes de Partido~ •

Assemblé~a,

. de
§ 59 - A~ sesSÕes extraordinárias terão a duração
três horas, ainda mesmo que excedam o dia da convocação.

forma.

Art. 27de encaminhá-Ias,poderá

No momento das votações, e no intuito ..
o Constituinte, primeiro signatário

de

emenda ou o relator do Projeto, em Comissão ou Sub-Comissão, dar
. explicações, que não Doderão exceder o prazo de dez minutos.

prorr9.
todos

de

§ 69 - Qualquer das sessões poderá ser prorrogada pelo
tempo máximo de três horas, a requerimento de líder de partido
ou de 20 constituintes, aprovado pelo p1enár~o,.não podendo es
te requerimento ser discutido ou sofrer encaminhamento de vot~
ção •

-9§ 79 - O Presidente, sempre que c?nvo~ sessão extrao~
dinária, fará a comurlicação aos membros da Assembléia, em
ses
são, pessoalmente ou em publicação no Diário da A~sembléia.

deste Regimento, na ho
infrinjam o disposto nos arts. 45, 46
ra do 29 Expediente poderão ocupar-se de assuntos constitug~
naia.
§ 69 - A hora d~Expediente é improrrogável.

s~cçko
Das

Sessões

II

maté

Art. 34 - F\ndo o 29 Expediente, tratar-se-á da
--ria destinada ã Ordem do Dia.

Públicas

Art. 31 - A hora do inIcio da sessão os membros da Mesa
e os Constituintes 'ocuparão os seus lugares.

§ 19 - O 19 Secretário lerá o que se houver de votar,ou
de discutir, no caso de não se achar impresso.
§ 29 - Presentes 280 Constituintes, pelo

§ 19 - Haverá ao lado do recinto um funcionário da

Se
cretaria encarregado de anotar a presença dos Const~tu~ntes. A
lista de presença assim organizada será entregue ã Mesa para o
efeito da declaração do número necessár~o ã abertura da sessão.
o encarregado da lista de presença apresentá-Ia-á, d~ariamente
finda a sessão, ao Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia.
Con~

§ 29 - Achando-se presentes noventa e quatro (94)

tituintes, pelo menos, o Presidente declarará aberta a sessão.
§ 39 - Não estando presente o número de representantes
previsto no § 29, o Presidente, com tolerância de 15
m~nutos,
declarará que não pode haver sessão e designará a Ordem do Dia
da sessão seguinte.
§ 49 - Na hipótese do parágrafp anterior, o 19 Secretá
rio despachará o exped~ente, independentemente de le~tura,
e
dar-lhe-á publicidade no D~ário da Assemblé~a.

menos~

dar-se-

á inIcio às votações.

§ 39 - Não havendo número para votações, o Presidente
ahunciará a matéria em discussão.
§ 49 - Logo que houver número legal para deliberar,
presidente convidará o Constituinte que estiver na tribuna a
terromper o discurso para se proceder às votações.
§ 59 - A votação não será interrompida, salvo se
nar a hora a ela destinada.

o
i~

termi

§ 69 - Quando, no decorrer da votação, se verificar
a
falta de número, será feita a chamada, para se mencionarem nas
atas os nomes dos que se houverem retirado.

§ 79 - A falta de número para as votações não preJudica
rá a discussão da matéria da Ordem do Dia.

Art. 32 - Aberta a sessão, o 29 Secretár~o ~ará a lei
tura da ata da antecedente, que se considerará aprovada, independentemente de votação, se não houver impugnação ou
reclam~
ção.

§ 89 - O Presidente incluirá na Ordem do Dia matéria r~
lativa aos trabalhos das Comissões Constituc~onais para
serem
discutidas quando não tiver proposições a serem votadas.

§ 19 ~ O Constituinte só poderá falar sobre a ata para
retificá-la, em ponto que designarâ de inIcio e uma só vez ~r

Art. 35 - Existindo matéria urgente a ser votada e não
havendo número legal, o Presidente suspenderá a sessão por tem
pc pré-fixado, ã espera de número.

tempo não excedente a c~hco minutos. Ser-lhe-á, porém, facultado enviar ã Mesa qualqupr retificação ou declaração por escrito.

parágrafo único - O tempo de suspensão da sessão

não

se computará no prazo de sua duração.
§ 29 - No caso de qualquer reclamação, o 29
prestará esclarecimento e, quando, apesar deles a
reconhecer a procedéncia da retificação, será esta
na ata imediata.

Secretário
Assembléia
consignada

§ 39 - A discussão da ata em hipótese alguma
a hora do 19 Expediente, que é a primeira da sessão.

excederá

Art. 36 - Nenhuma conversação será permitida no recin
to, em tom que dific~lte ou impeça a audição perfeita da leitu
ra da ata ou documentos, da chamada, das deliberações, do~ anú~
cios ou comunicações e bem assim dos discursos que
estiverem
sendo proferidos.

§ 49 - Esgotada a hora do Expediente, será a ata submetida ã aprovação da Assembléia.

Art. 33 - Aprovada a ata, o 19 Secretário fará a
ra dos ofIcios recebidos e, de acordo com o Pres~dente da
sembléia, dar-lhes-á o conveniente destino.

leit~

o

19 secretário, em seguida, menc~onará, em
mo, os ofIcios, representações, pet~çõesl memoriais e ma25
§ 19 -

Das

Sessões

III

Secretas

As-

res~

pa-

péis enviados ã Assembléia, dando-lhes, também, o devido destino.
§ 29 - Segur-se~á a leitura, em resumo, a~nda pelo
mo secretário, das proposições que se acharem sobre a Mesa
que serão mandadas publ~car no Diário da Assembléia.

mes
e

§ 39 - A leitura do Expediente será feita dentro do
zo máximo de meia hora.

pr~

§ 49 - Se a discussão da ata esgotar a

SECÇÃO

prime~ra

hora do
Expediente ou, sem que esta haja sido lida, será despachada p~
lo 19 Secretário e mandada publicar.
§ 59 - Os Constituintes que quiserem fundamentar requerimentos, indicações oU resoluções, poderão fazê-lo, quando não

Art. 37 A Assembléia Constituinte poderá realizar ses
sões secretas, desde que seJam requer~das por 10 Constituintes
ou por Lideres de Partidos, cabendo ao Presidente deferir esse
requerimento, se assim julgar conveniente, ou submetê-lo ã deci
são do Plenário, presente número legal para as votações.
§ 19 - Deliberada a sessão secreta, o Presidente
fará
sair da sala das sessões, das tribunas, das galerias e das dependências todas as pessoas estranhas, inclusive os
encarrega
dos dos serviços de debates e de taquigrafia e os demais empregados da Casa.
§ 29 - Se a sessão secreta houver de interromper
sessão públ~ca, esta será suspensa para serem tomadas as providê~
cias deste artigo.

§ 39 - Antes de se encerrar uma sessão, a Assemblé~a re
solverá se deverão ficar secretos ou constar da ata pública
o
seU objeto e o seu resultado.

-w§ 49 - Aos Constituintes que houverem tomado parte nos
debates será permitido reduzir os discursos a escrito, para se
rem arquivados com a ata e os doçumentos referentes à sessão. I
i

§ 59 - As atas das sessões secretas serão redigidas

dos e rubricados com a respectiva data, e recolhidas ao Arqui~o
da Assembléia, que será confiado à conservação do Arquivo
de
uma das Câmara do Parlamento Nacional.

Das

IV

Art. 44 - A nenhum Constituinte será permitido
sem pedir a palavra e sem que o Presidente lhe conceda.

falar

§ 19 - Se um Constituinte pretender falar sem que

lhe

haja sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regime~
talmente depois de ser advertido, o Presidente convidá-lo-a
a
sentar-se.
§ 29 - Se, apesar dessa advertência e desse convite, o
Constituinte insistir em falar, o Presidente dará o seu discuE
so por terminado.

Atas

Art. 38
- De cada sessão da Assemblé~a lavra-se-á
da ata destinada ao Diár~o da Assembléia, outra, resumida,
qual deverá contar uma exposição suscinta dos trabalhos, a
de ser lida em sessão e submetida ao voto dos presentes.

al~m

da
fim

§ 19 - Depois de aprovada, a ata será assinada pelo
sidente e pelos 19 e 29 Secretários e por 2 outros na falta
queles.
§ 29 - Essa ata será lavrada, ainda que não haja

ses-

§ 49 - O Presidente poderá suspender a sessão sempre que
julgar conveniente em bem da ordem dos debates.

Art. 45 - Ocupando a tribuna, o orador d~rigirá
as
suas palavras ao Presidente, ou à Assembléia, de modo geral.
§ 19 - Referindo-se, em discurso, a colega, deverá
ceder o nome do tratamento de Senhor.

Art. 39 - O Diário da Assembléia publicará cada
ata da sessão anterior, com Os detalhes dos respectivos
lhos.
40 - Os documentos lidos em sessão serão

Pre
da-

§ 39 - Sempre que o presidente dar por terminado um dis
curso em qualquer fase da votação ou da discussão, cessará
o
serviço de taquigrafia.

despach~

são, por falta de número, dela constando o expediente
do.

Art.

J;

p~

lo 29 Secretário, aprovadas pela Assembléia antes do levantame~
to da sessão, assinadas pela Mesa, fechadas em invólucros lacra

SECÇ~O

missão da Assembléia para falar sentados. t obrigatório, na ho
ra do Expediente, ou nas discussões, O uso, pelos oradores,
tribuna, podendo, entretanto, ser concedida licença para ralarem das bancadas.

dia a
traha

§ 29 - Dirigindo-se a qualquer colega dar-lhe-á
o tratamento de Excelência.

menc~ona

pr~

sempre

§ 39 - Nenhum orador poderá referir-se a colega e,

de

dos na ata manuscrita, em resumo, e transcritos no Diário da As

modo geral, aos representantes do poder público, em forma inJU-

sembléia, de acordo com as disposições regimentais.

riosa.

§ 19
Os discursos proferidos durante a sessão
publicados por extenso na ata impressa.

serão

Art.

46 - O Constituinte só poderá falar:

a) para retificar a ata;
§ 29 - As ~nformações e os documentos não of.icia~s, ,I!
dos pelo 19 Secretário, à hora do Expediente, em resumo, se~ão

somente indicados na ata impressa, com a declaração do

obje~o

a que se referirem, salvo se for a sua publicação 1ntegral

b) para apresentar indicações, requerimentos, proposições, projetos de resolução ou focalizar temas de interesseccns
titucional; (Art. 45, parágrafo 19);

re

querida à Mesa e por ela deferida.

c) sobre proposição em discussão;

§ 39 - As informações enviadas à Assembléia, a requer!
mento de qualquer Constituinte, serão publicadas na ata impressa, antes de entregues a quem as solicitou.

d) pela ordem;
e) para encaminhar a votação por cinco minutos;
f) em explicação pessoal.

§ 49 - Em qualquer das atas não será inserto 'ne
nhum documento sem expressa permissão da Assembléia ou da Mesa,
por despacho do 19 secretário, nos casos previstos pelo
Reg!
menta.

§ 59 - Será licito a qualquer Constituinte fazer
i~s~
rir na ata impressa as razões escritas do seu voto, vencedor'ou
vencido, redigido em termos concísos e sem alusões pessoais, de

qualquer natureza, desde que não
Regimento.
Art. 41

infr~njam

disposições

- A ata manuscrita da última sessão,

deste

Art.

47 - Para fundamentar indicações,

requer~mentos

projetos de resoluções, que não sejam de ordem, sobre

ou

~ncide~

tes verificados no desenvolvimento das discussões, ou das votações, deverã O Constituinte inscrever-se em Livro do Exped~ente,
a isso especialmente destinado.
§ 19 - A inscrição de oradores para a hora do 29 Exped!
ente poderá ser feita durante a sessão da véspera, ou no dia em

que o Constituinte pretender ocupar a tribuna, quando, usará
palavra por 15 minutos.

da

ordinã

ria ou extraordinária, será redigida de modo a ser submetida

a

discussão e aprovação, que se fará com qualquer nÚmero de Cons-

§ 29 - A inscr~ção obedecerá à ordem cronológ~ca da

sua

solicitação à Mesa, pelo Constituinte, pessoalmente.

tituintes, antes de ser levantada a sessão.
§ 39 - Inscrevendo-se mais de um Constituinte para a ho
ra do Segundo Expediente, terão preferência os Const~tu~ntes que

CAPíTULO IV

não a ocuparam nas sessões anteriores, sendo dada a palavra

Dos Debates
Art. 42
solenidade.

Art. 43

- Os debates deverão realizar-se com ordem

e

- Os Constituintes, com exceção do Presidente,

falarão de pé, e só por motivos relevantes poderão obter

aos

demais pela ordem de inscrição.

per-

§ 49 - A Mesa reservará os primeiros 60 minutos da Ordem
do Dia para comunicação de Liderança, dividido o tem~o entre os
LIderes de Partido.

Art. 48 - O Constituinte que solicitar a palavra
proposição em discussão não poderá:

sobre

-11-

a) desviar-se da questão em debate;

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

b) falar sobre o vencido;
c) usar de linguagem imprópria;
d) ultrapassar o prazo que lhe compete e que será de ci~
co minutos para a discussão da ata, questão de ordem;
e) deixar de atender às advertências do Presidente.
Art. 49 - As explicações "pessoais" só poderão ser da
das depois de esgotadas a Ordem do Dia e dentro do tempo destinado à sessão, que será prorrogável, na forma do art •. 28, §~.
Art. 50

-.Quando mais de um Const1tuinte pedir a

a inserção de declaração de voto em ata;
a observância de disposição reg1mental;
a retirada de requerimento verbal ou escr1to;
a retirada de propos1ção com parecer contrár10;
a verificação de votação;
esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos;
o preenchimento de lugares nas Com1~sões;
informações oficiais.

§ 19 - Serão verbais e votados com qualquer número, in
dependenternente de apoiamento e de discussão, os requer1mentos
qJle solicitem:

pal~

vra, simultaneamente, sobre um mesmo assunto, o Presidente

CO~

cede-la-á:

a) publicação de 1nforrnações ofic1ais no D1ár10 da
sembléia;

As

b) permissão para falar sentado.

a) em primeiro lugar, ao autor;
b) em segundo lugar, aos relatores;

§ 29 - Serão escritos, não

c) em terceiro lugar, aos líderes, seguldos

depende~

de apoiamento,

njo

presen~a

280

terão discussão e só poderão/ser votados com a
Constituintes, no mínimo, os requerimentos de:

- do autor de voto em separado;

de

- dos autores das emendas;

a) renúncia de membros da Mesa;

- de um Const1tuinte a favor;
- de um Constitu1nte contra.

b) discussão e votação de'proposições, por

capítulos,

grupo de artigos, ou de emendas;

§ 19 - Sempre quemais de

d01S

Constltulntes se

lnscrev~

rem para qualquer discussão, deverão, quando possível, declarar,
previamente, se se pronunciarão a favor ou contra a matérla

em

debate, para que possa o Pres1dente alterná-los.

d) encerramento de discussão;
e) votação por determinado processo;

§ 29 - Para a inscrição de oradores à d1scussão da mat!
ria em debate, haverá um Livro Especial.
§ 39 - A inscrição de oradores no Livro das
D1scussões
poderá ser feita logo que a propos1ção a d1scutir-se seja
incluída em ordem do Dia.
§ 49 - Na hipótese de todos os Constituintes

c) adiamento da discussão ou da votação;

1nscritos

para os debates de deterMlnada proposição serem a favor, ou

con-

tra, ser-lhe-á dada a palavra pela ordem de 1nscr1ção.

f) preferência;
g) urgência.
§

39 -

Serão escritos, sUJe1tos a ap01amento e

são e só poderão ser votados com a presença de 280

dlSCUS-

Const1tui~

tes, no mín1mo, os requer~entos sobre:

a) inserção, no Diár10 da Assembléia, ou no Ana1s,
documentos não oficiais;

de

b) nomeação de comissões especiais;
c) reunião da Assemblêia em Corn1ssão Geral;

Art. 51
Ordem do Dia,

- Tanto na hora do segundo exped1ente como

terã~

rigorosa preferência os oradores que se

na
pr~

puserem tratar de matêria constitucional.

e) sessões secretas;

f) quaisquer outros assuntos, que se não ref1rarn a'
dentes sobrevindos no curso das discussões ou
votações.

CAPITULO V
Dos Apartes
Art. 52 - A interrupção de orador por meio de
só será permitida quando for breve e cortês.

d) sessões extraordinár1as;

apartes

§ 19 - Para apartear um colega deverá o Constltuinte

s~

licitar-lhe permissão.

a) às palavras do Presidente;
b) paralelos aos discursos;
c) por ocasião do encamlnhamento de votação.

§ 39 - Os apartes subordinar-se-ão às ,disposições relativas aos debates em tudo que lhes for ap11cável.

CApITULO VI
Dos Requerimentos
Art. 53
- Serão verbais, ou escritos, independem
de
apoiamento, de discussão e de votação, sendo resolv1dos lmed1~

das

§ 49 - O requer1mento de infoDrnações oficiais deve ser
encaminhado pelo ~residente da Assembléia Nacional const1tu1~
te ao Presidente da Repúb11ca no dia segu1nte ao da sua aprese~
tação.

Art. 54 - Só serão admitidos requerimentos de
cia quando assinados no mínimo:

urgên-

a) por três membros da Mesa (compreendidos, nesta
tese, os Vice-Presidentes e os Secretários suplentes);

§ 29 - Não serão admit1dos apartes:

1nc~

b) quando formulados pelos Líderes, ou seu

hip~

SUbSt1tUtO,

de qualquer corrente partidária representada na Assemblé1a.
c) por vinte e cinco membros da Assembléia.

§ 19 - Considerar-se-á urgente todo assunto cUJos efe1.tos depende de deliberação e execução imed1atas.

§ 29 - Submetido à consideração da Assembléia, o requerimento de urgência será, sem discussão, 1mediatamente votado.
§ 39 - Se a Assemblé1a aprovar o requerimento, entrará
a matéria imed1atamente em discussão, ficando prejud1cada a Or
foi
dem do Dia até a decisão do obJeto para o qual a urgência
votada.

tamente, pelo Presidente, os requer1mentos que solicitem:
Art. 55
a) a palavra, ou a sua desistência;

b) a retificação de ata;

- Os requerimentos sujeitos a discussão só de-

verão ser fundamentados verbalmente depois de formulados e errvia

dos à Mesa e no momento em q~e o Presidente anunc1ar'0 debate.-

-12CAPíTULO VII

§ 29 - Os Secretários contarão os votantes e
rão ao Presidente o seu número.

comunic~

Dos Processos de Votação

Art. 56

- Quatro são os processos de votação
quais deliberará a Assembléia Constituinte:

pelos

§ 39 - O Presidente, verif~cando, assim, se a
maioria
dos Constituintes presentes votou a favor, ou contra a matéria
em deliberação, proclamará o resultado definitivo da votação.

a) o simbólico:
b) o nominal;

§ 49 - Nenhuma votação admitirá mais de uma ver~fica9ão.

c) o eletrônico:

§ 59 - Far-se-á sempre a chamada quando a votação

~erão

Parágrafo único - As matérias constitucionais
votadas pelo processo nominal.

.soment.e

CAPíTULO IX

Do Adiamento
Art. 57 - O processo simbólico praticar-se-á com o le
vantamento dos Constituintes que votam a favor da matéria em de
liberação.
Parágrafo único - Ao anunciar a votação de qualquer ma
téria, o Presidente conv~dará os presentes, que votam a favor,
a se levantarem e proclamará o resultado manifesto dos votos.

Art. 58 - Far-se-á votação nominal pela lista
geral
dos Constituintes que serão chamados pelo 19 Secretário e
re~
penderão sjm ou não, conforme forem a favor ou contra, o
que
se estiver votando. Esta lista será organizada por Estados
i~
clu1dos nela conjuntamente os Constituintes ele~tos corno
Sena
dores e Deputados.
§ 19 -

p~

§ 39 - Depois de o presidente proclamar o resultado
nal da votação, ninguém poderá ser admitido a votar.

fi

- Para se praticar a votação nominal,

votação

nominal.
§ 29 - Quando o mesmo Constituinte requerer, sobre urna
só proposição, cotação nominal, por duas vezes, e a Asse~bléia
não a conceder, não lhe assistirá o direito de requerê-la novamente.

Art. 64 - Apresentados simultaneamente requerimentos p~
ra adiar-se a votação de dete~inada propos~ção, e aprovado
um
deles, estarão prejudicados os demais.
CApíTULO X

Da Retirada
Art. 65

de

proposição

- Apresentada uma proposição à

Assa~bléia

a

sua retirada só poderá ser so'lí.catiada no momento en que lhe an~

ciar a votação.
§ 19 • O requerimento de retirada de qualquer
proposl
ção ·só poderá ser fo~ulada por escrito, ou verbalmente,
pelo
seu autor.
Serão considerados, para os efeitos deste

art~

go, autores das prOpos~9ões das Com~ssões os respectivos
tores e, na, sua ausênc~a, o Presidente de Com~ssão.

§ 29 -

rel~

Art. 66 - Quando pedida a retirada de proposição, que
tiver parecer contrário, o Presidente deferirá esse requerime~
to, independentemente de votação.
parágrafo único - Para a retirada de proposição, que
nha parecer favorável ou à qual se haja oferecido emenda, o
querimento dependerá da aprovação da Assembléia.

Art. 60 - Praticar-se-á a votação por escrutínio secr~
to, mediante cédulas datilografadas ou impressas, recolhidas em
urnas, que ficarão junto à !lesa.
Art. 61 - A votação pelo sistema de painel

propos!
ma~oria

será

mister que algum Constituinte a requeira e a Assembléia admita,
ou que o seja por requerimento dos líderes das bancadas
cujos
membros somados componham a maior~a da Casa.
§ 19 - Os requerimentos verbais não admitirão

Votações

Parágrafo único - O adiamento da votação de uma
ção só poderá ser concedido pela Assembléia, presente a
de seus membros e por prazo previamente fixado.

A medida

§ 27 - O resultado final da votação será proclamado
10 Presidente.

das

Art. 63
Qualquer Constituinte poderá requerer,
por
escrito, durante a discussão de uma proposição, o
ad~amento
de sua votação.

que o 19 Secretário fizer a chamada,
dois outros Secretários tornarão nota dos Constituintes que vot~
rem em um ou outro sentido, irão proclamando em voz alta o
re
sultado da votação.

Art. 59

ind~

car que não há número.

d) o de escrutS:nio secreto.

t~.
r~

QUARTA PARTE
CAPíTULO

Das Questões de

eletrõn~co

XI

Ordem

paderâ substituir a votação simbólica, nos termos do Reg~mento

Art. 67 - Todas as questões de ordem serão, soberana e
conclusivamente, resolVidas pelo Presidente.

da Câmara dos Deputados.
CAPí'llflLO VIII

§ 19 - Durante as votações, as questões de ordem só pod~
rão ser levantadas em rápidas observações, que não passem

Da Verificação de votação

Art. 62- Se a algum Constituinte parecer que o result~
do de urna votação simb~l~ca, proclamado pelo Presidente, não é

de

cinco minutos e desde que sejaM de natureza a influir diretarne~
te na marcha dos trabalhos e na dec~são da matéria, corrigindo
qualquer engano ou chamando a atenção para um art~go regimental
que não esteja sendo obedecido.

exato, poderá pedir a sua verificação.

§ 19 - Requerida a verificação, o Presidente convidará
os Constituintes que votaram a favor a se levantarem,
per~an~
cendo de pé

para serem contados

os que votaram contra.

e

assim, fará

a seguir

com

§ 29 - Quando o Presidente, no decorrer de uma votação,
verificar que a reclamação não se refere e=et~vamente ã
ordem
dos trabalhos, poderá cassar a ~alavra ao Const~tuinte QUe a e~
tiver usando, convidando-o a sentar-se, e prosseguirá na

ção.

vota-

Art. 58 NQ regulmento administrativo,da Assembléia

Naci~

13 -

JUS T I F I C A ç

~

D

nal Constituinte fica criado um serviço de divul
gação com as

s~guintes

finalidades:

al divulgar, diariamente, através dos jornais
radio e televisãj, matéria relativa aos

Senhores Constituintes
tr~

balhos de elaboração da constituição;

A Bancada do Partido Democrático

bl informar aos organismos interessados qualquer
assuntos ou decisões relativas aos

trabalhos

constituintes;
cl manter intercâmcio

Fa~u!

com Universidades,

dades isoladas, Colégios, de modo a
no interior dos mesmos núcleos ou

manter
agrupame~

tos de divulgação dos trabalhos da Assembléia
Nacional

Constituinte.

§ lº As redes de rádio e televisão cederão diari

amente, aos serviços de divulgação da Assembléia
Nacional Constituinte, um intervalo de l5

min~

tos, a serem utilizados três vezes ao dia,

das

7h30'às 7h35', das 13 hs às 13h05 minutos e, das

Trabalhis~a

Junto

à Assembléia Nacional Constituinte apresenta para apreciação de

Vossas Excelências substitutivo ao Projeto de Resolução
que
disporá sobre o Regime~to Interno da Assembléia Nacional Constl
tuinte.
A Bancada assim o faz, Senhores Constituintes, por
ser mais adequado
à compreensão da natureza das nossas propo~
tas do que se apresentadas por emendas ao projeto submetido
à
nossa apreciação, tal é o número das emendas que se fazem nece~
sárias para suprir nas lacunas para que o Projeto esteja
em
condições de regular adequadamente o funcionamento da Assembléia
Nacional Constituinte.
Preocupa-se o substitutivo, em primeiro lugar, em
garantia a imunidade e a independência dos Senhores Constituintes para o bom desempenho de sua missão. Resguarda-se a
fig~
ra do Constituinte contra qualquer processamento sem a
devida
licença da Assembléia, como é tradição de todo Parlamento

20:55 às 21:00 horas, nos dias úteis, isto é, de
2ª a 6ª feira em espaço de 60 minutos nos

domi~

gos de cada mês.
§ 2º As rádios e TVs Educativas cederão

diari~

mente, isto é, de 2ª a 6ª feira, 50 minutos

no

Outro ponto' que mereçe destaque é o desdobramento
que o substitutivo prevê do número de comissões previsto
no
projeto para 16 comissões, para que as comissões tenham mais de
finidas suas atribuições, mais nítido o seu papel e mais
visí
vel para todos, Constituintes e sociedade, campo de ação de ca
da comissão.

horário nobre para debates entre constituintes e
lO minJtos para njtícias sobre assuntos

pertl

nentes à Assembléia Nacoinal Constituinte.
§ 3º Diariamente, nos grandes jornais das

capi

tais brasileiras, o serviço de divulgaçãj

publlc

cará súmulas dos trabalhos constituintes.
§ 4º Caberá à Mesa

selecio~ar

prensa

no parágrafo anterior,

mencio~ados

os órgãos de

1m
senda

de competência das lideranças fiscalizar as
q~e

vidades do serviço de divulgação para
obejtivas e descritivas as

~otícias,

ati

Preocupou-se o substitutivo, sobremaneira, com a
participação da sociedade no processo de eleboração
constit~
cional. Previu audiência em casa comissão aos setores organiz~
dos da sociedade bem assim dará encaminhamento às propostas des
tes mesmos setores.
Consentâneo com estas preocupações, quer o substit~
tivo que temos constitucionais sejam submetidos a plebiscito na
cional desde que 20% dos Constituintes votem a favor de tal dec!
são.

sejam

tendo

em

vista a alta significação da Assembléia Nacional

A divulgação dos trabalhos da Constituinte torna-se
imperioso para o conhecimento da sociedade dos debates constitu
cionais e sua conciente participação.

constituinte.

Art.

6~

A Assembléia Nacional Constituinte,

cuja sobera

nia emana do povo, cabe privativamente,
todo o período de sua existência,
gislar, discutir, modificar o texto
nal vigente, aprovar e promulgar

durante

o poder de

l~

ConstituclO
Resoluções e

Leis Constitucionais.

Art. 70 Os casos omissos deste Regimento serão
dos subsidiariamente pelo da Câmara dos

resolvi
Deput~

dos.
Sala

~s sessõ~, Bra~lia,

--t?~d: -tP~t4

J1f

L ;tJandão

12 de fevereiro de 1987.

Mo tei o

Líder do P D T

(I~

São estas as linhas básicas que justificam a apr~e~
tação deste substitutivo à apreciação de Vossas Excelências.

~,-

.çJf'/V'-

SALA DAS SESSOES, em 12 de fevereiro de 1987
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3
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE REGIMENTO DA CONSTITUINTE
Substitua-se o projeto pelo seguinte:

"ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

DE 1 987.

DE

, DE

Dispõe sobre o Regimgnto Interno da
Assembléia Nacional

Constitu~nte,

o Presidente da Ass~mbléia Nacional Const1tu1nte
,promulga e p~lica, a fim de que produza todos os efeitos legais,
a seguinte Resolução n9
, de 1987, baixando o

l~) presidir as sessões;
29)' abrir e encerrar as sessões, manter a ordem
e fazer observar 6 Regimento;
39) cOnvocar sessões extraordinárias e de~
lhesa hora;
49) conceder ou negar a palavra aos Constitui~
1:.es, de acordo com este 'Regimento; interromper o orador quando
se afastar <la que s câo 'em debate, quando falar contra o vencido
ou quando houver número para as votações;
,
59í ~visar, com antecedência, o término do discuE.
so , quando" orador estiver prestes a findar o tempo regimental,
ou quando tiver sido esgotada a hora destinada à matéria;
,
69) advertir o orador, se faltar à consideração
de~ida aos seus colegas' e, em geral,a qualquer representante do
~~der:públJ.co, cassando-:lhe a palavra;
79) submeter'à discussão e à votação as matérias
'da Ordem do Dia, estabelecendo o ponto em que devem incidir as
discussões ~ a; ~otaçõ~si
'89) à.ec:l,dir, conclusivamente, qualquer questão de

ordem';

da Assewbléi~

99) mandar concelar, na publicação dos trabalhos
Nacional ~onstituinte, expressões vetadas pelo R~

gim.ento;
lO?) organizar a Ordem do D2a;
119) suspender ou levantar, quando

REGIMENTO INTERNO

necessário, a

sessão;
12<;»
'desacorc~ ~

T1TULO I

estranh~·

as

:labo~ação do texto constituinte;

-

139) nomear Os membros das Comissões
designados
lIderes;
i.,t.';' dirigir com suprema autoridade a polícia da

DA ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE

:tVO~;

pelos re ::":.: "

CAP1TULO ONICO
Assemblp:~

devolver ao Autor proposições apresentadas em
no~~as·deste Regimento ou relativas a matérias

~cio~~l

Constituinte;

159) ~elar pelo prestigio e o decoro da Assembléia

Da Sede
NaC!'':-)l::tl

Art. 19 - A Assembléia Nacional Constituinte re~
lizará os seus ~~abalhos, salvo motivo ~e força maior,no Palác10
do COngresso Nacional, em Brasília.

em todo

suas

ÇO!':;,
i)

t:ituinto, bem como pela dignidade de seus membros,

te1.(li:ório naCi;;'·nal, assegurando a. estes o respeito a

prerrog~llvQs.

Art. 49 - Só no caráter administrativo poderá o
Presidente oferecer ,proposições à Assembléia Nac10nal Oonstitui~
te e só terá direito de voto em Plenário nos escrutínios secr~
tos e nOS casOs de empate.
T1TULO II
Parágrafo único ~ Para tomar parte em qualquer
discussão c Presidente deixará a cadeira presidencial, passand~
a a seU subscituto, e ir~ falar da tribuna destinada aos or~d~

Da,Direção dos Trabalhos
CAP1TULO I

res, e não raassumirâ enquanto se debater a matéria que

Art. 29 - li. Mesa da Assembléia Nacional Const20
tuinte, composta de
Presidente, 3 Yice-P:.,:esidentes, 5 Secr~
tários' e 5 Suplentes de secretários, compete a direção de todos
os trabalhos.

um

§ 19 - A eleição dos Vice-Presidentes,
Secret~
r~os e Suplentes, s~ fará por voto direto e secreto, considera~
do-se eleitos os que obtiverem maioria absoluta em pr~rneiro eo!.
crutínio: No segundo escrutínio, entre os dois mais votados a

Art. 59 - Aos Vice-Presidentes compete substituir

O Presidente em seus impedimentos.
Art. 69 - Ao 19 Secretário compete substituir os
Vi.ce-;presidentes em seus impedimentos e:

~§

29 -'o Presidente será substituído pelos V1cePres:lflentes e, na ausêncã.a destes, pelos Secretários e Suplentes
na sua ordem nümêriéa, consecut1vamente.
,§ 39 - Na ausênca.a dos Secretários ou dos seus S~
plentes, O Presidente em exercício convidará qualquer consti~
te para des€8penhar, no momento, as funções de Secretário.

te e o sU::J'

Art. 39 - O Presidênte é o representante da Asse!!!
Constituinte quando ela 85 ~ronUnc1a coletivame~

• ~Qr de sua ordem, na con tc

~-~ dada

deste

Pegl.IT'eIlto ..

Parágrafo único - são ai.:ri")'i.!igões do Presidente,

a10tn

lí":l~ i)H~ l:'3'3

t::onferidas neste

Reg~!"1enb)~

R~

29) despachar a matêria do expediente;
39) fazer recolher e guardar, em boa orde~os

d~

cumerrco ;;;

4<;»

assinar. depois do Presidente, as atas das
da Assembléia Nacional Constituinte;
59) dirigi~ e inspecionar os trabalhos da Secr~
tari~, fazar observ~r o Regulamento Administrat1vo
aprovado p~
la Mcs~ ü ft~c~li=ar a~ suas despesas.

sessê','-, .,

~~ _~':;cluções

Art. 79 - Ao 2Q Secretário compete:

§ 49 - Verificando-se a vaga de qualquer cargo na
Mesa, far-se-á ime~iatamente a eleição para o seu p~cltinento.

Naci~',l

19) Íazer_a chamada nos casos previstos neste

gimento;

eleição poderá ser'por maioria simples.

bléia

se pr,9,

pôs a discut:ir.

Da Mesa

l~)

sua

fiscalizar a redação das atas

a

proceder à

lei~u,,-,,;

29) assinar, depois do 19 Secretário, as atas e
resoluções da Aszc~bléia Nacional Constituinte;
39) escrever a ata das sessões secretas;
4Q) auxili.ar o 19 secret~rio a Íazer a correspon
dência oficial nos ~ermos deste,Regimento;

-15 59) executar atividades que lhes sejam delegadas
pelo Presidente.

xi~lar

Art. 89 - Compete aos 39, 49 e 59 Secretários
os'19 e 29 secretários nas suas atividades.

a~

,2

Art. 10 - Jl. Mesa da Assembléia Nacional Const,!
nas suas atividades 'administrativas, compete além
das
funções que lhe são at~ibuldas em outras disposições ~tlls:
tuin~e,

a) tomar todas 'as providências necessárias à
laridade dos trabalhos;

reg~

b) diri.gir os ser.viços da Assemblé!a Nacional
titúinta, durante as sessões;

Con~

bléia

e) requisitar'dos órgãos competentes os recursos
SDuS atividades.

às

Art. 11 - A manutenção da ordem nas atividades da
Assembl,Jia Nacional Constitui~te compete privativamente à sua M~

,s~, atr~vés

--Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente

6 - Saúde Pública e Defesa Sanitária

'7 - Previdência Social, Aposentadoria, Pensões
Assistência Médico-Social
nacionais
Propriedade

dos servidores requisitados.

e

8,- Defesa Nacional, Soberania e Relações Inte!.
9, - Direito à Vida, A Educação, ao Trabalho e à

pressão, Informação e Ensino

de Liberdade de Pensamento,

Ex-

, ),1' - Direitos e Garantias da Mulher: Proteção à
Maternidade e Defesa de Privilégios Específicos

Terra

d) representar às autoridades competentes sobre
as necessidades da sua economia interna;
necessár~os

Popula-

4 - Sistema Tributário

10'~,Garantias

c) manter a ordem interna dos serviços na Asse!!!
constàtuinte;

~acional

Organização do estado

3 - Areas Metropolitanas, Municípios e
ções Marginalizadas
~

Art. 99 - Os .Secretários e os Suplentes subst,!
tuir-se-ão na ordem de gradação dos seus cargos~

~

12'- Reforma Agrária e Direito à Propriedade da
13'- Segurança Púqlica e Sistema Penitenciário
'14 -!?ireito à Habitação
~5

ça

_- Direito do Consumidor e se~' Acesso à Justi

:i6 ras

de

Direitos do Meno.

17"- Direitos e Garantias das Pessoas
Deficiência

Portado-

18 - Direito à Justa Remuneração pelo Trabalho,
Em QU3Jquer Escala de Emprego
T1TULo III
Da Elaboração da Constituição

19 - Organização Político-Partidária e
tias da Representatividade do Voto

Garan-

20_- Mecanismos de Controle e Fiscalização
Ação Governamental, em Todos os Níveis

da

CAPtTULo I
Das Comissões Temáticas
CAPlTULo II
A~i'

12 - As Comissões Temáticas, incumbidas de
elahorar o Esboço preliminar do Projeto de Constituição serão
compostas de todos os Constituintes, aplicando-se-Ihes, no que
couber, as normas constantes do Capítulo 11.
§ l~ - Instalada, cada Comissão Temática elegerá um Relator, por voto livre, secreto e por maioria
simples
dos que estiverem presentes à primeira reunião.
§ 2Q - ~ara a instalação da la. Reunião, deverão estar presentes, ,pelo menos, 1/3 dos seus integrantes.
. §,3~ ~ Ao'término do prazo de 15 sessões ordiná
rias, estabelecido para cada Comissão Temática, os seus Relato
~~s comporão a c~m~i~ão de Relatores e organizarão o Esboço P~
lim.inar.

§ 4Q'- ~ Esboço Preliminar será publicado
no
Di&.10 e recebérá;'pelo'prazo de 5 dias úteis, emendas aprese~
tad2s por qualquer C~n~fittiinte.
§

5Q - A Comissão Temática terá o prazo de
5
as emendas, aceitá-las ou re-

ses!~~a ord~ndrias pa~~'jxaminar

Das Comissqes Constitucionais
Art. 14 - As Comissões incumbidas de elaborar o
Projeto de Constituição serão compostas de todos os Constitui~
tes, exceç§o dos membros da Mesa, entre as quais aqueles se di
vidirão em número igual.
§ 12 - Os membros de cada Comissão Constitucional serão indicados pelas respectivas lideranças,obedecido, em
cada Comissão, sempre que possível, o critério da proporcionalidade .
§ '22 - Dentro de 24 (vinte e quatro) horas,
a
contar da ~provãção deste Regimento, fará a Mesa os respectiv,os cálculos,; e, ,-em igual e sucessivo prazo, os líderes
dos
partidos comunicarão, por escrito, às suas escolhas.

°

S 3Q - Na sessão seguinte, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte declarará constituída a Comiss§o<~ íerá" os no~es dos que a compõem, que nesse mesmo dia, ou
-no seguinte, se reunirão para escolher um Presidente, Vice-Pr~
sidente e ,um Rel~tor.

jei',..\-lus.
§ 6Q - 'Ap6s esse prazo, a Comissão de Relatores
oferecerá o texto que'será remetido às respectivas
Comissões
Con s ti tuciona t s ,
§ 7Q - Durante os trabalhos das Comissões Temát í.cs s , fldve,·.í o acompanhamento dos mesmos, pelo PRooASEN - Se!.
viço de Processamento de Dados 'do Senado Federal, cedido à Asse,. ::L Conatituinte 'para esse fim.

§ 42,_ Cadã Paitldõ terá em cada Comissão
tos Suplentes quanto os seus membros efetivos.

tan-

§ 52 - Nenhum Constituinte poderá integrar, como membro efetivo, mais de uma Comissão.

§'62 - A Comissão de Informática e SistematizaComissão de Redação serão constituídas, na forma deste
artigo, 48 horas após o término dos trabalhos das
Comissões
Constitucionais,previsto nos artigos 36 e 37.

ção e

~

Art. 132 - Serão as seguintes as Comissões Tem!
t cc . .
í

1

~

Sistema de Governo

§:V9 As Comissões poderão dividir-se
sub-comissões para o desenvolvimento de seus trabalhos,
quais se-aplicam as normas referentes às primeiras.

em
às

-16Art. 15 - Serão formadas oito Comissões
para
elaboração do Projeto de Constituição:
la. - Comissijo da Declaração dos Direitos e Garantias;
2a. - Comissão da Organização do Estado;
3a. - Comissão de Organização dos Poderes;
4a. - Comissão da Ordem Econômica e Social;
5a. - Comissão de Saúde, Eéologia e Proteção ao
"feio Ambiente;
6a. - Comissão da Família, Educação e Cultura;
7a. - Comissão das Disposições Gerais e Transitórias;
8a. - Comissão do Direito do Trabalho e Seguridade Social;
9a. - Comissão de Audiência Pública;
10a.- Comissão da Defesa Nacional, Soberania e
Relações Internacionais;
lla.- Comissão de Informáticg e sistematização
l2a.- Comissão de Redação Final.

bricado pelo Presidente, pelo Secretário e membros dos diversos Partidos, com a data da reunião, serão enviados ao arquiv~
Art. 22 - Os trabalhos das Comissões serão in~ci~
dnscanapresença de, pelo menos, metade de seus membros, que se
rá verificada pelo livro própr~o de assinatura.
Parágrafo único - Iniciados os trabalhos de uma
éomissão, os consti~uintes que deles estiverem part~cipando não
poderão ser substituídos no curso da reunião, salvo por suple~
te.
Art. 23 - Os membros da Comissão poderão levantar
questão de ordem sobre ação ou omissão do órgão técn~co que i~
tegra. Some?te depois de resolvida, conclusivamente, pelo seu
Presidente, poderá a questão ser levada em grau de recurso, por
escrito, ao Presidente da Assemblé~a Nacional Constitu~nte.
TITULO IV
Da Ordem dos Trabalhos

Art. 16 - As Comissões e Subcomissões reunir-s~
ão em dependências das Casas do Congresso Nacional em dias
e
horas p~efixadas e que não coincidam com sessoes ordinárias ou
extraordinárias da Assembléia Nacional Constituinte.
Art.'l7 - As reuniões extraordinárias serão co~
vocadas pelos Presidentes de ofício ou requerimento de um terço de seus membros.
§ 12 - As reuniões extraordinárias serão anuncl
adas com a devida antecedência, designando-se, no aviso de sua
convocação, dia, hora, local e objeto da reunião. Além da publicação da convocação, sempre que possível no Diário do Congresso Nacional, será comunicada aos membros da Comissão, por
telegrama ou aviso protocolizado. Não se aplicam as normas de~
te parágrafo quando a convocação foi feita em reunião da Comi~
são.

§ 22 - As reuniões ordinárias ou extraordinárias

das Comissões durarão

O

tempo necessário aos seus fins,a juízo

do Presidente, que as poderá interromper, quando julgar conveniente.
Art~8-- E facultado às Comissões e
Subcomissões, uma vez por semana, ouvir representações da sociedade,de
acordo com roteiro pré-estabelecido e apr~vado em sessão conv~
cada especialmente para esse fim.

Art. 19 - As reuniões das Comissões serão públl
cas, reservadas ou secretas.
parágrafo único - Salvo deliberação em
rio, as reuniões serão públicas.

contrá-

Art. 20 - Serão reservadas, a juizo da Comissã~
as reuniões em que haja matéria que deva ser debatida com
a
presença, apenas, dos jornalistas credenciados, funci?nários a
serviço da Comi~são e técnicos ou autoridades convidados.
Art. 21 - Nas reuniões secretas, servirá
Secretário da Comissão, por designação do Presidente, um
seus membros.

como
de

CAPITULO
Das Sessões da Assembléia

T

Nac~onal Const~tu~nte

=1:..

24 ~ As sessões da Assemblfu.a N.ac.1onal
tituinte serão ordinárias e extraordinárias.

C~

§ 19 - As sessões ord~nárias serão d~urnas e re~
lizar-se-ão todos os dias úte~s, exceto os sábado~ começando às
l ' horas e terminando às 19 horas, se antes não se esgotar a m~
~éria indicada na Ordem do D~a, encerrando-se a d~scussãooufa!
~ando número legal para as votações.

& 29 - Após a leitura do
votação da ata será iniciada a Ordem do

expedient~d~scussão

e

D~a.

§ 39 - As sessões extraordinár~as poderão.
ser
diurnas ou noturnas nos próprios dias das sessões ord~nãrias, a~

tes oú depois destas, nos. sábados, domingos e feriados, e serão
convocadªs de ofIcio pelo Presidente,ou delibe~ação da
Asse~
bléia, a reque~imento de um v~gêsimo de seus membros ou líderes
de bancada que representem este número.
§ 49 - A sessão extraorqinár~a terá a mesma du
ração das ordinária~e só poderá tratar de assuntos para osquais
foi convocada.

§ 59 - Qualquer das sessões poderá ser prorrog~
da pelo tempo máxImo de três horas, a requer~mento de um v~gési
'mo' dos membrõs da Assembléia ou líder de bancada que represente
este número, aprovado pelo Plenár~o, não podendo este requeri~ente ser discutido ou sofrer encaminhamento de votação.
~~ 69'~ O Presiden~e prefixará o dia, a hora e a
Ordem do 6ia da sessãó extraordinária, que serão comun~cados à
Câmara em:~e~são ou.pelo Diário do 'congre~so Nac~onal e, quando
mediar tempo,' inferior a vinte e quatro horas para a convocaçã~
taIDbém'P?r~v~a'~e~egr&fica, ou telefónica, aos const~tu~ntes.
Art;~ 25 - As sessêes serão públicas, mas, exceE
cionalmente, poderão' ser secretas, quando assim deliberadas p~
ia~àioria'absoluta,doplenário.

§ 12 _ Só-os membros da Comissão e
depoentes,
quando for o caso, poderão assistir às reuniões secretas, sen·do que os últimos só permanecerão o tempo necessário para
o
seu depoimento.

CAPITULO II
Das Sessões PUblicas
~t.,26

- ! hora do início da sessão os membros

Mesa·e~os Constitu~ntes

§ 22 - Oeliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sobre a ~onveniência de os pareceres nela
assentados
serem discutidos e votados em reunião pública ou secreta.

da

ocuparão os seus lugares.

§ 32 - Os pareceres e emendas que forem discutl
dos e votados em reunião secreta, bem como os votos em separado apresentados, depois de fechados e~ invólucro lacrado e ru-

§ L9. - Achando-se presente 94 (noventa e quatro)
Constituintes,' pelo menos, o Presidente declarará aberta a se~
sãc,

§ 19
O Presidente verificará, pelo painel
trõnico do Plenário, o número de Constituintes presentes.

el~

-17, 39 - Não estando pre~ente o número de repr~
sentantes previsto no § 29, o Presidente, com tolerânc~a deIS
minutos, declarará que não pode haver sessão e des~gnará a Or
dem do Dia dã sessão seguinte.
§ 49 - Na hipótese do parágrafo

anterio~ o

19

secretário despachará o expediente, independentemente de le~
tura e dar-Ihe-á publicidade no Diário da Assemblé~? Nacional
Constituinte.
Art. 27 - Aberta a sessão, o Secretár~o fará
a leitura da a~a antecedente, que
'Se considerará aprovad~
independentemente de votação,se não houver impugnação ou reclam!O
ção.
§ 19 - O Const1tuinte só poderá falar sobre a
ata para xetificá-la, em ponto que des1gnará de ~níc10 e uma
só vez por tempo-não excedente a cinco m~nutos. Ser-lhe-á, po
rém, facultado enviar ã Mesa qualquer retificação ou declar!O
ção por escrito que não lffiporte em transcr1ção de documentos.

o 29
Secretário prestará esclarecimento e, quando, apesar deles a
Assembléia Nacio~al Constituinte reconhecer a procedênc1a da
~et~fioação, será'csta consignada na ata imediata.

CAPITULO IV
Das Atas
Art. 32 - De cada sessão da Assemblé1a Nac10nal
Constituinte lavrar-se-á,além da' ata destinada ao D1ár20 da As
sembléia Nacional Constituinte, outra, resUffi1da, da qual àcvcr~
cons~ar uma exposição suscinta dos traba~ho~, a fim de ser l1da
em sessão e'submetida ao voto dos presentes.
§ 19 - Depois d~ aprovada, a ata será assinada
pelo Presidente e pelos 19 e 29 Secretários e por 2 outros na
falta daqueles.
§ 29 - Essa ata será lavrada, ainda que não h~
ja sessão, por falta de número, dela constando o exped~ente des
pachado.

Art. 33 - O Diário da Assembléia Nacional
talhes dos respectivos trabalhos.

§ 29 - No caso de qualquer reClamação,

§ 39 - A discussão da ata em hipótese
expederá a hora do Expediente.

alguma

Ãrt. 2a - Aprovada a ata, o 19 Secretár~o f!o
rá a leitura do expediente recebido e, de acordo com o Pres~
dente da Assembléia Nacional Const1tuinte, dar-lhes-á o conv~
niente destino.
§ 19 - O 19 secretário, em seguida, mencion!O
rã,' em resumo, os ofIcios, representações, pet1ções~ memor1a1s

e demais papéis enviados à Assembléia, dando-lhes, também,
devido destino.

o

9 2 R - Seguir-se-á a leitura, em resumo, ôlnda
pelo mesmo Secretário, das proposições que se acharem soble
Mesa e que serão mandadas publicar no Diário da Assemblél& Nacional Constituinte.
§ 3R _ Se a discussão da ata esgotar a hOI. do
Expediente ou, sem que esta haja sido lida, será despachada p!
lo IR Secretário e mandada publicar.

§ 42 - Os Constituintes que quiserem apresentar
requerimentos, indicações ou resoluções, poderão fazê-lo
na
primeira hora da Ordem do Dia e somente poderão ocupar-se
de
assuntos constitucionais.
§ 52 - ,A hora do Expediente é'improrrogável.

Cons

tituinte publicará cada dia a ata da sessão anter~or, com os d~

Art. 34 - Os documentos lidos em

sessãoserâome~

cionados na ata manuscrita, em resumo, e transcritos no

da ~ssefubléia Nacional Constituinte, de acordo com as
ções regimentais.

Diár~o

d1spos~

§ 19 - os discursos proferidos durante a sessão
serão publicados por extenso na ata impressa.
§ 29 - As 2nformações e os documentos não ofl
oiais, lidos pelo 19 secretário, ã hora do Expediente, em res~
mo, serão somente indicados na ata impressa, com a declaração do
objeto a que se referirem, salvo se for a sua publicação
1nt~
gral requerida ã Mesa e por ela deferid~.

§ 39 - As informações enviadas

ã Assembléia

Na

cional Constituinte, a requerimento de qualquer Constitulr.tc,
serão publicadas na ata impressa, antes de entregues a quem a
solicitou.
§ 42 _ Em qualquer das atas não será inserto n!
nhum documento sem expressa permissão da Assembléia
NacivnaJ
Constituinte ou da Mesa, por despacho do iº Secretário, ncs ca
sos previstos pelo Reglmento.
§ 52 - Será }ícito a qualquer Constituinte fazer inserir na ata impressa as razões escritas de seu voto.ve~
cedor ou vencido, redigido em termos concisos e sem
alusões
pessoais, de qualquer natureza, desde que não infrinjam disp~
sições deste Regimento.

Art. 35 - A ata manuscrita da última sessão, o~
dinária ou extraurdinária, será redigida de.modo a ser sUbmeti
da à discussão e aprovação, que se fará com qualquer número de
Constituintes, antes de ser levantada a sessão.

Art. 29 - Havendo número para deliberar dar-seá início às votações, caso contrário, o Presidente anunciará a
matéria em discussão.
CAPtTUlO V
§ 12 - Logo que houver número legal para c€lib~

rar, o Presidente_convidará o Constituinte qu~estiver na tribuna ~ interromper o discurso para se proceder às votações.
§ 22 - A votação não será interrompida,salvo se

,terminar a hora a ela destinada.
Art. 30 - O Presidente incluirá na Ordem do Dia
matéria relativa aos trabalhos das Comissões
Constitucionais
para serem discutidas quando não tiver proposições a serem votadas.

Art. 36 - A partir da data de sua instalação,c~
da Comissão terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para te~
minar os seus trabalhos, que serão remetidos à Comissão de Informática e Sistematização, que terá o prazo de 30- ' (trTrí1:a)"
dias para a apresentação do texto do projeto.

Parágrafo único - Na hipótese prevista neste ar
tigo aplica-se o disposto no artigo 53.

§ 1 2 - Ap6s receber o texto das respectivas Comissões Temáticas, os primeiros 25 (vinte e cinco) dias serão
reservados para apresentação, pelos membros da Comissão,
de
propostas perante o seu Presidente.

Art. 31 - Se a Assembléia Nacional Constituinte
aprovar o requerimento de urgência, a matéria entrará imediata
mente em discussão, ficando prejudicada a Ordem do Dia at~
a

§ 2º - O relator terá o prazo de 20 (vinte)dias
para apresentar o seu parecer à Comissão, prorrogável até a m~
tade, a requerimento fundamentado.

-18§ 39 - Esgotado o prazo concedido ao relator,
sem que seja apresentadó o parecer, o Presidente designará um
relator substituto que terá a metade do prazo cometido àquele.

§ 49 - A dilatação dos prazos prev~stos no p~
rágrafo anterior só será concedido pela máioria absoluta
dos
membros da Com~ssão Plena.

Art. 37 - Lido o parecer será de imediato su~
metido à discussão" da qual poderão participar apenas os
me!!!
bros da Comissão que terão o prazo de 10 (dez) minutos.
Parágrafo único - Ao membro que ped~r v~stas
do parecer ser-lhe-á concedido o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas. Quando mais de um membro pedir vista, ela será conJunta
e na própria comissão, vedado o atend 7mento a pedidos~s~vos.
Art. 38 - Encerrada a discussão, por falta de
oradores inscritos ou por decisão da Com~ssão acolhendo requeri
mento após'terem falado um número equivalente a 1/3 (um terço)
de seus.membros, assegurada a manifestação de representantes dE
todas as bancadas que a integram, será dada a palavra ao rel~
tor, para réplica, se'for o caso, por 20 (vinte) minutos, proc~
dendo-se em seguida a votação do pa~~cer "qu~"deverá"ser aprov~
do peia maioria absoluta dos membros da Comissão. O parecer apr2
vado será assinado pelo Pres~dente, pelo Relator ou RelatorSub~
titu~o e pelos autores de votos vencidos em separado
ou restr~
ções, que desejém fazê-lo. Constarão da conclusão os nomes" ~os
que votaram, bem como cópia das atas das reuniões em que a mat~
ria tenha sido apreciada.
suger~das

§ 19 - Se ao voto do Relator forem

alterações, com as quais ele concorde, ser-lhe-á concedido o pr~
zo de 48 (quarenta e oito) horas para a r~dação final.

§ 22 - Se o voto do Relator não for adotado,

o
Presidente designará outro Relator para dar redação do parecer
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ ~2 - O autor de propostas não acolhidas no v~
to do relator poderá requerer destaque para votação das
mes!!Ia:>, "

Assembléia Nacional Constituinte e em avulsos, a matéria
incl~ída na Ordem do Dia para votação.

será

Art. 42 - Aprovado o prqjeto em primeiro tU!
no, com emendas, será' ele enviado à comissão de Redação, que t~
rá 5 (cinco) dias para a consolidação do texto a ser apreciado
em segundo turno.
Art. 43 - O Presidente da Assembléia Nacional
incluirá o projeto para discussão e votação em s~
gundo turno no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, após aapr~
vação em primeiro turno.
Constituint~

§ 19 - A discussão do projeto em segundo
no não excederá a 10 (dez) sessões.

tU!

§ 29 - Em segundo turno o proj eto só poderá r~
ceber emendas supressivas e subscritas por um sexto de Constituintes ou Líderes que representem este número.

§ 39 - Encerrada a discussão, com emendas, es
tas serão encaminhadas às respectivas Comissões, que terão
o
prazo de 3 (três) dias para se pronunciar.

Art. 44 - Recebido o parecer das Comissões s~
bre as emendas oferecidas em segundo turno, o Presidente os f~
rá publicar no Diário da Assembléia Nacional Constituinte e em
avulsos e, no máximo 5 (cinco) dias após essa publicação,
i,!!,
cluirá o projeto na Ordem do Dia para votação.
Art. 45 - Aprovado o projeto em segundo turno,
com emendas, será enviado ã Comissão de Redação para,
dentro
do prazo de 5 (cinco) dias, elaborar o texto final.
Art. 46 -. A redação final será submetida, à apr2
vação do plenário da Assembléia Nacional Constituinte, 48 (quare,!!,
ta e oito) horas depois de sua publicação no Diário da Assembléia
Nacional Constituinte e, após ser incluída em uma sessão ordinf
ria para recebimento de emendas de redação.
Art.' 47 - Aprovada a redação final, será conv2
cada sessão solene para a promulgação da Constituição que será a~
sinada por todos os Constituintes.

§ 4Q - Para efeito da contagem dos votos relatl

vos ao parecer serão considerados:

CAPiTULO VI

a) favoráveis - os "pelas conclusões", com
trições" e "em separado" não divergentes das conclusões;
b) contrários - os "vencidos" e os "em
divergentes das conclusões.

"re~

separad~

Art. ~9 - Logo que receber o projeto da Comissão de Informática e Sistematicação, à Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte o incluirá na Ordem do Dia da sessão ordinária a se realizar no máximo 20 (vinte) dias e no mínimo la (dez) dias ap6s a publicação em Diário da
Assembléia
Nacional Constituinte e em avulsos.
Art. '40 - O projeto será incluído em pauta, em
'primeiro turno, e sua discussão não poderá prolongar-se
por
mais de 20 (vinte) sessões, findas as quais se dará o encerramento automático da mesma.
§

12 - Qualquer Constituinte poderá

apresentar

DA DISCUSSÃO
seção I - Disposições Gerais
Art. 48 - Discussão é a fase dos trabalhos
tlnada ao debat~ em plenáriO.

de~

Art. 49 - A discussão será feita sobre o conju.!!.
to do projeto.
Art. 5~ - ~"Pre~idente, aquiescendo o Plenário,
poderá anunciar o debate por títulos, capítulos, seções, ou gr~
pos de artigos.
Art. 51 - Os Constituintes que desejarem falar
numa discussão devem inscrever-se na Mesa da Presidénc~a após a
inclusão da "matéria na Ordem do Dia.
§ 19 - Os oradores terão a palavra na ordem
inscrição, a~ternadamente, a favor e contra.

de

emendas ao projeto até o encerramento da discussão.
§ 22 - Encerrada a discussão com emendas, estas

serão publicadas no Diário da Assembléia Nacional Constituinte
e encaminhadas às respectivas Comissões, que terão o prazo de
20 (vinte) dias para se pronunciar.
Art. 41 - Recebidos os pareceres das

Comissões

sobre as emendas apresentaQas em Plenário, estes serão" public~
dos e, no máximo 5 (cinco) dias após a pUblicação no Diário da

§ 29 - t permitida a permuta de inscrição entre os
COnstituintes e os que não se encontrarem presentes na horadach~
mada perderão definitivamente a inscrição.

p~l'~

'pro

......
. ;?tú

se!~ 'M" :jUt;: l-

Art. 52..... Os Constituintes, ao
declarar-se favoráveis

dcv~t'So

P"

inscre"'erE''lI
15 i.

c1l?bate, para que a um orador favorável
'~:iv:l, ',um

contrário, e vice-versa o

suceda ..

-19 ·.par~grafo único - Na hipótese de todos os Con§.
tit~i:itçS . .tli.6Critos para" a discussão do projeto serem a favor
dele, ou conc.r a ele, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de

§ G9 - Os apartes só estão sujeitos à revisão
do Autm.-, ." p:ot'1it:Lda pelo,orador, que não poderá modif:Lcá-los.

seção III,- Do Adiamento da Discussão

'..J __ '"

Art. 5} - O Const:Ltuinte que usar a palavra em
n .... poderá:

"

Art. 59
Antes de ser iniciada a discussão da
(iQ Dia, sérá permit:Ldo O seu adiamento, por uma
sessão,,; .13:-.:~ ,equerimento escrito e assinado por.um décimo
de Con:;=~t:u~ni:'~s o~ líde~é~~gue representem este número.

matêri0.
I - desviar-se da questão em debate;

falar sobre o vencido;

II

usar de linguagem imprópria;

III

u~trapassar

IV -

seção IV

o prazo regimental.

.Àrt,,54 - Nenhum Constituinte poderá solicitar
a p~1,7ra quôndo:houve: ~rador na tribuna, exceto para solic!
tal"
prorZ'J;I:.çÜO de ~prazô.t levantar questões de ordem, ou f~
ze:: C0r,lU'1i~;""~o. 4,e natúreza urgentíssima, mas sempre com pe!:,
mi.-' ;) d e.;

o

di"

"imdo, contudo, o tempo usado computado no de que
.': ..

(u:

Art. ~5 - O Presidente solicitará ao orador,
,'ntcnclo m~téria em discussão, que :Lnterrompa
o
'~n ~eguintes casos:

quo
',c'"

( - quando houver número legal para deliberar,
a votação;

i~ediatamente

or,'

ürile -:

ir - pára leitura de requer2rnento de urgência,
~::"'v~:'~la

das exigências regimentais;

- para comunicação :Lmportante

Encerramento da Discussão

Art. 60,- O encerramento da discussão dar-se-á
pela ausência C~ orad~~es~~ou pelo decurso dos prazos
regimeQ
tais.

:l~ ..
ta enC',:..:,: .. ~ .

to, 'no_

Earágiafo, unicõ - Se não houver orador inseri
~agL~ento~ para a discussão, declarar-se-á e~

j

61 - A'.discussão poderá ser ainda encerr~

·:ê,

da

do :
Constitui~

seja requerida por um déc:Lffio de

tes
um

=~presente

r.;... .

S>2;_"\.:_"

das as
à Assembléia.

Do

tos~

<~r: .~

,',

este

número~

caro;"" 'sido o projeto discutido pelo IlEI10S f?X'
c l.:ulntes, n~les incluídos representantes de tE?
':~~idárias, c~jos integrantes se achem inscr~

c-

r' - para votação de requerimento de prorrogação
~ecorridos

do Dia.

.i

t."·

pelo menos vinte dias de

d í.scu,

',rt. 56 - Ir facultado aos líderes da maioria
cional, o

1)"

~'res

t:Lgo

s:"

o ,: 1 'palavra pelo tempo de 15 (quinze) minutos, em

um a

±;~~~-

i

de

ba~c~da

junto às Casas do Congresso

qualqu~r f~~c ~~ ~CSSãOf uma. ~nica vez, para comunicação urge~

te ou. lIIaHIL't::tJL'~<idu .r~lativa ~ a diretrizes partidárias,
tes à l1até -i.e , 'lati tucional.

slção z: ~'J.i.'
te minutc.

,_'>

N~

ou J,l1w' I. i \ ..;

_ <"<'

';C::l -

Da Votação
I

A~~.

l~

Art. 58 -: 'Aparte é a interrupção, breve eopof.
I2f....

debrt'~..2,.

§ '19 :''': .0 Consti t.uant;e só poderá apartear o or~
dor se. lhe sol~citar é obtiver pernu.eaâo , devendo permanecer de
,pé ào fazô-lo.
§ 29'-'Nã~ ~erá admitido aparte:
~)

~;

")

à palavra do Presidente;

regime~

- Durante:o tempo destinado às votações,
deixar o recinto das sessões.
- o Constituinte poderá excusar-se de tE?

regi~t~aÍÍdo simplesmente

~Q -

lI

a b s t e nç ã o " .

proceder-se-á imediata votação logo apôs
número na Casa, ou se

não ::--

:' .- Sô se interromperá a votação de uma pr~
,.",..ro, ou por se ter esgotado o perIodo
_}.:..~. :'.!esse jiltimo caso, não tendo havido
, .:'.;ará adiada, na parte em que se achar,

-;ô

ocasião do encaminhamento de votação;

quando o orador est:Lver suscitando questão

62 - A votação completa o turno

0~:...:; cuasâo , " ~~~ houver

para

:t.
~)

;

o enêé-.:

pror~-

,_) quando"ô orador declarar, de modo geral, que

não c

~?

r.a vo t :..c.3.~.;

dest:.-

a pareéer oral;
po~

~

mar pa r t

posic, -

j) parale~~'a discurso;

Disposições Gerais

_\..l..l.l.~ _:; .:"':.l::'crá

nenhu.. ....

relativo ã

-

~,\_

seção II - Do Aparte

matér).~

e

Clü'tTULO VI

tal d?

.tuna, ~o orade_ para i~~agação, ou esclarecimento,

contra

um

referen

Art. 57 ~.Ó.Constituinte,salvo expressa disp~
só poder~,falar uma vez, e pelo prazo de vi~
.cussâo do p:rojeto.

~~nt

O requerimento de que trata este a,E

:".:, _Jócd!ninhado por dO:LS oradores,

:;oguiil~e.

~; - B lIcito ao Constituinte
_. p~ra publicação, declaração
',' )~ regimé~tais, sem lhes ser
-~~~=r a se~ respeito, qualquer

.

votd y

voto"
"Codavl

depois da
escrita de
perm~tido,
comentário

de o.cd.

~

\

, 39 - Ao orador ã facultado so12citar ao
V~~'1 ·:!o Aparte a qualquer momento.

Pr~

\.omaoa-s

oa apartes subordinam-se às disposições
em tudo que lhes for aplicável.

reliltJ..~ .l.

5

dos ein ue s -co «t-

I

59 - Não'serão publicados os apartes proferi
1'::01;\ os dlSpÓsitivos regimentais.

~::~.

disposição regimental em contr~
.161a Nacional Constituinte serão
perante a maioria absoluta
de

sPus menb r o •

P'1~0raFo ~n'CD - Em~se tratando de matéria reue ConSfltulÇão; será sempre exigida a aprQ
vação da mHior!3 ~~~n10ta dos Conititulntes.
feren~e BO proJ~.c

-20Ar~.

Ss -, 11 - 005 Processos de Votação

72 - _O· ~equerimento 'relativo a qualquer pr~

pos~,,?éo ~~: "::'3:1â-Id-â na 'vota9ão, observadas

as exigências

reg!,

ment:2.is ..

'\r', 55 - Três são:-os processos de votação ado-

tados na

AS5C~Jl

'3cíunal

,_Seção II

o nOiinal;

'~'Método de Votação

o de 2scrutfnio secreto.

1, '

G-ico '- As votações

P~r ~rafo

não poder-ão $2~

Constituinte~

- o s i\'ofJl1co;

tas p{~i -, nro'~essõ simbólico.

- :

-

S!'< •

te, '''ào all\F"lc:,: ~
Cuns t Lbu

to t

r asu L t ado

constitucionais

"lé\:; "

es

7~ :,-_
del_Der?'·"·

,.:.t:1

° Í?roj~,t9 .!"erá votado em

A requerimento de um sexto de seus me!!!
Constituinte poderá conceder destaque
'~ado de partes do projeto ou de emenda,
m~
:11o::ia absoluta •
-t f,

br

,~,

p":,,-

a ;..

-

~.Lonal

\-O~

ô.:.... ,

41'1

ri

único - Observar-se-ão as seguintes nOE

-~~fo

,:~nl8

;::: ocupar ";11: n r:

convidará os Constituintes
ao Plenário apoiamen-

:Jficação~

','cirlO de Constituintes se levanede::-se-á. então. a contagem do>

';«01·.

;:, c',

cont;nuas' de poltronas do recinto, uma a uma.

.> ",-;ldará'à se levantarem os votantes a favor, eE

-, ,.:~t·:

t:ic'.;

~.

",~did"

l:".",
r1u·-

l{Ue se fizer a verificação de cada fila.

proc~

modo na contagem doa" que votarem contra, a ~
votos fàvoráveis consta.truam , de logo, rnaâ.oxaa abs~

''):3

depois de apurados os votos da Mesa, o _pres!

c,I.~Ln2"t""

11. ,,\,
c'~,1b;

-' -"·::l",,,a":;c o resultado total apurado.

'.'0,

Ocorrendo verificação de votação, se
11sência do quorum no plenário, o Presidente p~
':sõe logo, determinar a votação pelo processo nominal.
_§

'

de~~,

~icêÇJo,

após o decurso de uma hora.
§ 69 ". Far-se-ã sempre a verificação de vot,e

c:.i\".ld~, " :ceaÜ,zada' por bancada indicar que não há número,

ç::i"
salvo

oS -

fal r, e ndo apenàs meia hora para o término da sessão, o

I

a juLgar dispensável.

Presid:l~a

,~,=t.
~h~""-'o;)'>

<~.3
·~·r

i";-....

..~

do

r

anunci~

_.tÇdO: .

~~ - u~o será admitido destaque de expressão cuja
retirada inverta o sent1~o do projeto ou o modifique substancia!
mente I
III
concedido destaque para votação em separado,
será submetido a votos ,inicialmente a matéria principal e em s~
9uid~ a destacadal

IV - não se admitirá requerimento de destaque:
a} de emendas que, regimentalmente, devam ser v2
tadas separadamente;
b) de emendas,para conS'titul.ção de grupos difere!!
tes daqueles a que regimentalmente pertençam.
Sessão III

:"'? ":',

§ 59 -'Comprovada a falta de número legal, s~
rú p~ .... ,-.:..T;ida ::. J:3alização, a :r:equerimento ou ex officio, de n2
v~ v~_

.-

, requerimento será formulado até ser

cretãrios irá anunciando, em voz alta, o resu.!

d.;,;r-s(..~·. do -:~ShlO
Tio"::

~taql1e:.·

~o)lcitará

~

':') ao p"c 5.':..

"-,

salvo

!;..:

:":<:J prOCeSSO simbólico. o Presiden,~ qual"qúer matéria, convidará
os
,necerem'sentados e proclamará
o

," Constit'uinte tiver dúvida quan..aí:á imediatamente verificação.

"ar.

globo

cc '. '~:rio.

~':-~ votiaçâo

67

l;5tui:1tes'l

I,

:~

Art. 75 -,Anunciada a votação, poderá o const!
tuinte, enca~inhã-la, por cinco minutos, mediante inscrição jU!!
1<0 à, Mesa,."
, § 19 - No encaminhamento da votação só poderão
usar á.~ palavra 20 oradores, desde que não tenham discutido a pr~
pósição, salvo ~a condição de Relator ou Líder.
§ 29 - ÀS questões de ordem e quaisquer incide!!
tes' supervenientes serão computados no prazo de encaminhamento
do'~rador, 3Ô suscitados 'por ~le ou com a sua permissão.

pela

§ 39 - NelÍhum Constituinte, salvo o Relator, P,2

alternadamente., do norte para o sul

àerá falar wais de ru~a vez para encaminhar a votação de propos~

levantando-se de suas respectivas

':~:\..i.'~ ~

~

nominal será feita

!lO'Encaminhamento

c~

ção principal, de substitutivo, ou de grupo de emendas.

ou não, conforme aprovem ou rejeitem a

caso de abstenção,. tais votos serão

an~

Sessão IV

t

Do Adiamento da Votação
58 - A votação pelo sistema eletrônico p~
prevista no Regimento da câmara dos Dep,!!

.-

:,'-'-:0'1

Art. 76 '-,O adiamento da,votação de qualquer pr,2
posição só pode ser requerido antes de seu início.
§ 19 -

''''',', ,,9 - Assentado, previamente, pela Asse!!!
~"~! • .:. :.uinte,

'r.,

"~';

determinado processo de votação p~

cedido uma vez e
duas sessõea.

será admitido para ela requerimento de
mento,

°

adiamento da votação só poderá ser CO!!
pra-zo 'Previamente fixado não superior "-

§ 29 - Soltcitado simultaneamente, mais de um
adoção de requerimento prejudicará os demais •

adl.~

•\, '. lO - A votação por escrutínio secreto
dJ.
rt , ,

~t

c'C"

farlmpressa, ou datilografada, recolhida em uE

~

P-,)':

CAP!'l'ULO VII

V'J-'.
~Dos

Requerimentos

AL:'.. 71 - -Em todas as votações o Presidente anu!!
Cid-Ld.

t=

tit.u.LlIte

!,l.'(.,,-.

-_dl1ld,=á o -eed" ,resultado "final, após o que nenhum Con~

,; cá e» ~ admitido a votar.
Pdr~graío

d,_

Ji~

único
So poderão ser fe~tas e aceitas
',,1:,"-'" >.10 resultado de votação antes de ser anunci,e
'•.~ \ lotaçã~ de nova matéria.

Art. 77 - Serão verbais, ou escritos,
de apoiamento, de discussão e de votação, sendo

independem

~esolv~dos Lmedi~

tamente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:
a} a palavra, ou a sua desistência I
h) a retificação de ataI

-21siva
nar.

c) a insércão de declaração de voto em ata;
d) a retirada de requerimento verbal ou escrito;
e) a retirada de proposição com parecer contrário;
,f) esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos.
§ 19 - Serão verbais e votados com qualquer númer~
independentemente de apoiamento e de d~scussão, os requerimentos
que solicitem:
~semblêia

a)'publi~ação e informações oficiais no Diário
Nacional Constktuinte;

da

Art,' 80 ~ E:p+~ibido
quer espécie, no ed:Í.flc:i:o:·

por pessoas

o

quê

porte de arma,

ela

desi~

de qual

Art.,8! - A<Mesa da Assembléia Nacional Const~t~
inte designará, no inicio de cada sessão legislativa, do~s de
seus m~ros efetivos para, ~~õ Corregedor e corregedor-Subst~
tuta, se responsabilizarem pela supervisão da proibição do pOE
te de armas.
Parâ9~afo único'- O poder de supervisionar ~clu~

b) permissao para falar sentado.
§ 29 - serão ~scritos, não terão discussão e depe~

'dem de'deliber~çã~ de'Plenário os seguintes requerimentos além de
outros já reg~mentalmente previstos:
a) votação ,p~r determinado processo;
b) preferência;
c) inserção, no Diário da Assembléia Nacional
tituinte, ou no Anais, de documentos não oficiais;

Con~

o C1e revistar e de'

des";::;"ar~

Art. 82 - N~'recinto da Assembléia Nacional Con~
tituinte, "durante' as 5essõ~s,' só serão admit~dos os const~tu~~
tes, os~f~cionãrios d~ st6~etaria, em serviço de plenário, e os
jornalistas credenciaG~s.
parâgrGfo único - No local destinado à Mesa

du

rante as· sessões só s~~;o admitidos os Constitu1ntes eosfunc1~

dI nomeação de'comissões especiais;
e) sessões

~ispõsição da'Me~a e'di~igidos

nários de secretaria em serviçc

ex~raordinárias;

f) sessões secretas;
g) urg~ncia.
§ 39 ~ só serão admitidos requerimentos de Ur9ê~
cia quando assinado pôr um quinto de Constotuintes ou Líderes
que representem este número.

§. 49' :-':Outros requerimentos não especificados ne~
te Regimento dependerão ,também de deliberação de Plenário.

XLL. O~ - ~cLa permitido a ,qualquer pessoa, con
venientemente v~;t;da; ~s~i~tir das galerias as sessões, desd~
que 'não porte qualquer' tipo de arma, guardando silêncio, ved.!!
do qualquer tipo de manifestação.

senho§ lR - Haverá tribunas reservada~ para
ras, convidados, ~:mbro~'do Corpo Diplomático e para os jornalistas credenciados.
§ 2R - Os espec~aoores que se compor~arem
forma ineonvenient~, a'j~ízo'dõ' Presidente, serão compelidos a
sair, imedi~tamente, do 'edifíéio da Câmara.

CAP1TULO VIII

Das Questões de Ordem
. Art. 78
Cónsidera-se questão de ordem toda
vida sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática
clusiva ou relacionada com 'a Constituição.

d§
e~

§ 19 ~ Nenhum Constituinte poderá exceder o pr~
zo de cinco minutos para formular uma oU mais questão de ordem.
§ 29 --As questões de ordem, claramente formul~
das,com a indicação precisa das disposições reg~mentai~ou con~
titucionais, cuja observância se pretenda elucidar, depois de f~
lar somen~e o autor e outro Constitu~nte que contra-argumente,
serão r'esolvidos, conclusivamente, pelo presidente, com recurso
ao Plenârio.
, § 39 -,Se o Constituinte não indicar, inicialme~
te, as disposições em que assenta a questão de ordem, enunc~a~
do-as, o Presidente não pe~~irá a sua permanência na tribuna
e determinará a exclusão, 'da ata, das palavras por ele
pronun
ciadas.
§ 49 - Não se poderá interromper orador na trib~
na, salvo concessão especial deste para levantar questão de ~
demo

CAP1TULO IX

Das Disposições Gerais e

F~nais

Art.:7~ ~ ~ ~liciamento do ediflcio onde se re~
lizem os trabalhos da' Assembléia Nacional Constituinte ede suas
dependências exter~as co~p~t~, privativamente, â Mesa, s?b.~, s~
prema direção do Presidenté, 'sem intervenção de qualquer outro
Poder.

Parágrafo únicó - Este serviço será feito,

ord~

nariamente, com a policia p~;vat~va da Cámara e do Senado e, se

necessário, ou na falta deia~' pór força públkca e agentes de p~
llcia comum, requisitados à?'Executiv~postos a inteira e excl~

. Art. 84 - Útilizando aos Serviços de Divulga~ão
da Câmara dos Dep.i~ádo~~e_d~.sena~o Federal, caberá à Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte: ,

B}: divulgar, diariamente, através dos jornais,
rádio e televisão; matéxiá relarlva aos traDa~hos de lelaboração dp Constituição;

b) informar aos organis~os interessados quaisquer assuntos ou decisões relat~vàs aos trabalhos constituintes.
Art. 85 - A Assembléia Nacional Constituinte
não poderá discutir ou votar qualquer assu~to estranho ao pr~
jeto de Constituição enquanto este não for aprovado, salvo OS
casos previstos neste'Regimento:
86 ~ Nos, casos omissos aplica-se, subsi
diariamente, o ~,:gimento com~m das'sessões do Congresso Naci~
nal, Regimento da Câmara dos Deputados e do Senado F~al,s~
cessivamente.
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SUBSTITUTIVO INTEGRAL AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Nl1
(do Sr. Max RosenmannPMDB/PR)
Substitua-se o Projeto que dispõe sobre o Regimento
no da Assembléia Nacional Constituinte pelo seguinte:

Int~

O Presidente da Assembléia Nacional Constituinte:
Faço saber que a Assembléia Nacional Constituinte aprovou e eu promulgo a seguinte
RESOLUçM Nº

• de 1987

REGIMENTO INTERNO
TÍTULO I
DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINIE
CAPÍTULO ÚNICO
Da Sede e F1ns
Art. ll1 - A Assembléia Nacional Constituinte, composta
dos Deputados Federais e Senadores eleitos em 15 de novembro de 1986,
nos termos da Emenda Constítucional nº 26 tem como finalidade preci
pua a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil, a ser promulgada no dia 7 de setembro de 1987, em sessão solene .
. Art. 2º - A Assemblé1a Nacional Constituinte, salvo moti
vo de força maior, realizará seus trabalhos no Edifício do Congresso Nacional, em Brasília, DF.
§ 1º - Até a promulgação da Constituição, todos os servi
ços administrat1vos e instalações do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados ficarão à disposição da Assemblé1a Nacional Constituinte,
cabendo ao seu Presidente, de oficio ou por solicitação dos órgãos
técnicos da Assembléia ou das Lideranças partidárias que a integra~
requisitar expressa e específicamente, ao Presidentes daquelas' Casas, os serviços, funcionários e instalações que se fizerem necess!
rias ao desenvolvimento dos trabalhos da Assembléia.

EX110.

SR. PRESIDENTE

DA ASSEMBLSIA NACIONAL CONSTITUINTE.

EMENDA SUBSTITUTIVA
AO ANTE-PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

Vivemos um momento extremamente difícil para a Nação. A
par da crise econômica, que nos impõem o Sistema Financeiro Inter
nacional e a desordem econômica interna, gerenciada pelo setor financeiro, atravessamos urna crise de credibilidade.

Temos pressa para começar a elaboração do novo Pacto 50
cial. que deverá necessâriamente expressar um Projeto Nacional.so

ma e síntese dos sonhos de todos os brasileiros.

§ 22 - Os funcionários requisitados nos termos do parágrafo anterior não perderão qualquer de suas vantagens funcionais
ou decorrentes do cargo que ocupem, nas respectivas Ca?a,
e, ao
término dos trabalhos da Constituinte, serão devolvidos às suas r~
partições de origem.
Art. 3º - As sessões.~á Assembléia Nacional Constituinte serão realizadas no PlenárIo da Câmara dos Deputados e as
das
Comissões ou Sub-Comissões que vier a criar, nas dependências das
Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
designadas mediante entendimento administrativo com os Presidentes
daquelas Casas.
Art. 4ºPara atender às despesas próprias da Assembléia

Nacional Constituinte, a Mesa entrará em entendimentos com as

TÍTULO I
Da Direção dos Trabalhos
CAPÍTULO I
Da Mesa

A discussão de um Regimento Interno neste instante é es
teril e desgastante.

o ante-projeto apresentado pelo ilustre Senador Constituinte e mera cópia deformada do Regimento da Constituinte de 46,
Ja que expungiu daquele sua parte substantiva relacionada à sua organização e funcionamento, mantendo apenas sua parte adjetiva e
introduzindo a figura espúria da liderança, não contemplada naquele Regimento democrãtico.
Proponho que adotemos como ante-projeto e o aperfeiçoemos, o REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUITE DE 1946, R olução n° 1,
de 12 de Março de 1946
s~~ men;La,o anteprojeto apresentado.
Sala:
fever ro 1987,

I
'D

G

CUNHA

Me-

sas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal no sentido da adoção das providências necessárias ao destaque de uma dotação orçam~
tária adequada a essa finalidade.

Art. 5º - A Assembléia Nacional Constituinte será dirlgida por uma Mesa composta de um Presidente, um 1º, um 22, um 32
Vice-Presidentes, 1 9

,

22

,

3 2, 49 e 5Q Secretários e 1 Q , 2 Q , 3 Q,4Q

e 511 Suplentes de Secretário.
§ 111 - A eleição dos membros da Mesa se fará por voto di
reto e secreto, em dois turnos, considerando-se eleitos, no prime!

ro, os que obtiverem os votos da maioria absoluta.
§ 2º - Ao segundo turno só concoTrerão os dois candma
tos mais votados, em cada cargo, no primeiro turno, considerado

~

leito o candidato mais votado então.
Art. 62 - Os membros da Mesa se substituem sucessivam~
te, na seriação ordinal de seus cargos, da Presidência para a qui~
ta suplência de Secretário; nas ausências ou impedimentos dos ti
tulares.

-25 Art. 7º - Na vacância de qualquer dos cargos da Mesa,
far-se-á eleição, na forma do art. 5º, para o imediato preenchime~
to da vaga.
Art. 8º
Na ausência de tod?s os membros da Mesa, ass~
mirá a presidência o Constituinte mais idoso presente, que convidará dois outros Constituintes para 1º e 2º Secretários "ad-hoc".
CAPíTULO II
Das Atribuições e Competências
SECçllO
Do Presidente

I

Art. 9º - O Presidente representa a Assembléia Nacional
ConstituInte quando ela houver de se pronunciar coletivamente e é o
orientador dos trabalhos e o fiscal da ordem, cabendo-lhe também a
supervisão geral da administração das atividades da Assembléia.
Art. 1Dº - Além de outras atribuições específicas conferidas ao Presidente por este Regimento, compete-lhe:
a) abrir, presidir, suspender, levantar e encerrar
as sessões, manter a ordem, cumprir e fazer cumprir este Regimento
e as leis do País;
b) convocar sessões extraordinárias, de ofício ou a
requerimento de Constituintes ou lideranças, na forma deste Regime~
to, e determinar-lhes data, horário e objeto;
c) conceder ou negar a palavra aos Constituinte~ bem
como cassá-la, depois de advertência ao orador, quando este não a a
tender, nos casos em que se afastar da questão em debate, falar con
tra o vencido, faltar com a consideração para com os Constituintes,
a Assembléia ou os chefes dos poderes públicos, usar de expressões
insultuosas ou descorteses;
d) aplica-se o disposto na alínea anterior aos documentos que o orador pretender incorporar ao seu discurso;
e) estabelecer o ponto da discussão e votação;
f) decidir conclusivamente as questões de ordem;
g) designar a Ordem do Dia;
h) assinar a correspondência oficial;
i) zelar pelo pretígio e o decoro da Assembléia Nacional Constituinte, bem ~omo pela dignidade de seus membros, em t~
do o território nacional, assegurando a estes o respeito a suas pr~
rogativas;
j) autorizar a publicação no órgão oficial da Assembléia, por inteiro teor ou em resumo de document~s que entenda devam ser do conhecimento dos Constituintes, ou a requerimento aprov~
do pelo Plenário da Assembléia.
Art. 11 - O Presidente poderá apresentar proposições p~
ra a elaboração do texto constitucional, mas, para justificá-las da
tribuna ou defendê-las nas discussões e votações, deverá deixar
a
cadeira da presidência, passando-a ao substituto imediato presente
e a ela só voltando após ultimada a deliberação respectiva. Da mesma forma procedrá quando pretender intervir em outras discussões e
votações.
Parágrafo único - Nas votações, o Presidente d~
Assembléia terá o voto de Constituinte e, ocorrendo empate, desempatará
pelo voto de qualidade.
Art. 12 - Nas substituições do Presidente, o substituto
deixará a cadeira da presidência tão logo cesse a ausência ou impedimento do titular.
SEcçllo

II

Dos Secretários
Art 13 - Compete ao 1º Secretário:
a) fazer as chamadas regimentaIs;
b) ler o expediente despachado;
c) elaborar a correspondência oficial;
d) responsabilizar-se pela guarda dos documentos ofi
ciais da Assembléia;
e) assinar, após o Presidente, as Atas das sessões e
as Resoluções da Assembléia;
f) contar os ConstituIntes nas verificações de votação;
g) supervisionar a partê administrativa da Assembléfu
h) fiscalizar a inscrição de oradores, controlar
o
comparecimento às sessões e anotar os resultados das votações, aut~
ticando os documentos sob sua guarda.

~

- Ao 2º Secretário compete:
a) fiscalizar a redação da ata e proceder à sua lei-

tura;
b) assinar, após o 1º Secretário, as atas e resoluções da Assembléia;
c) auxiliar o 1º Secretário nas suas tarefas.

secçzn

III

Da Administração
Art. 15 - À Mesa da Assembléia, além das suas atribuiçõs
regimentais, compete a supervisão das atividades administrativas da
Assembléia Nacional Constituinte e a administração geral de seus s~
viços burocráticos.
Art. 16 - A qualquer do povo é permitido assistir dos l~
cais designados pela Mesa, às sessões da Assembléia, desde que des~
mad~, e em silêncio.
Parágrafo único - Os que se manifestarem, por aplausos ou
reprovação ao que se passar no recinto das sessões ou fora dele, se
rão de imediato convidados a retirar-se pela Presidência, cumprinda
à segurança efetivar a determinação. Se se verificar tumulto, o Pre
si dente suspenderá a sessão e mandãi~ evacuar as galerias, sem pre~
juízo de medida ou penalidade que couber.
Art. 17 - A Mesa incumbe determinar os locais reservados
para autoridades e convidados especiais, bem assim para os profissionais de comunicação devidamente credenciados.
TíTULO III
DA ElABORAÇÃD CONSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
Das Comissões e Sub-Comissões
Art. 18 - Excetuados os membros da Mesa, todos os resta~
tes 550 Constituintes serão distribuídos, por indicação das respectivas lideranças, respeitando o princípio da proporcionalidade, em
8 Comissões Especiais, com a seguinte denominação e composição:
a) Comissão da Organização Nacional
- 70 membros
b) Comissão dos Direitos e Garantias
- 70 membros
c) Comissão da Ordem Econômica
- 70 membros
d) Comissão da Ordem Social
- 70 membros
e) Comissão de Reforma Tributária, Sis
tema Financeiro, Orçamento ~ Fisca~
lização Financeira
- 90 membros
- 70 membros
f) Comissão da Família, Educação e
Cultura
g) Comissão do Sistema Judiciário e do
Ministério Público
- 60 membros

•

h). Comissão das Disposições Gerais e
Transitórias
- 50 membros
~ - As Comissões Especiais poderão subdividir-se
em
Sub-Comissões, até cinco, para a da alinea "e", " até três para as
demais, para atender às conveniências -dé ra ·ior.alidade e especialização dos temas e subtemas a e~ps atribuídos.
§ 2º - Haverá, ainôa, uma Comis$~o de Sistematização Geral, com 126 membros, constituída da seguinte maneira:
a) Dos Presidentes e Relatores das Comissões Especiais;
b) Dos Presidentes e Relatores-Parciais das Sub-Comissões;
c) de-um membro de cada Partido representado na
Assembléia, indicado pelas lideranças de Partido ou de Bloco.
§ 3º - No caso de Partido com um só Constituinte,
este
integrará a Comissão de Sistematização Geral.
§ 4º - O número de integrantes que faltàr para compeltar
o total de membros da Comissão de Sistematização Geral, será indic~
do pelas lideranças de Partido ou de Bloco, respeitado o princípio
de proporcionalidade.
Art. 19 - Designados-os membros das Comissões EspecIais,
estas serão declaradas instaladas pelo Presidente da Assembléia e,
em reunião que se dará no dia seguinte, es~as comissões procederão
à eleição de seus presidentes e vice-presidentes.
§ 1º - Em seguida, o Presidente eleito em cada uma delas
designará o respectivo Relator
§ 2º - Em mais um dia, no máximo, proceder-se-á à organl
zação das Sub-Comissões, as quais, logo após, elegerão um Presidente, que, por sua vez, como primeiro ato, designará o respectivo Relator-Parcial.

-26§ 32 - Em entendimentos com as Mesas da Câmara dos Deputados c do Senado Federal, a Mesa da Assembléia Constituinte designará os locais de funcionamento dos trabalhos das Comissões
Especiais e das Sub-Comissões.
§ 4Q - As Sub-Comissões poderão, para maior celeridade
dos trabalhos criai Grupos de Trabalho, cujos membros escolherão
um Coordenador que encaminhará ao Relator-Parcial uma exposição sucinta do que o Grupo de Trabalho recomendar a respeito.

CAPÍTULO II
Das Propostas Constitucionais e
sua Tramitação
Art. 2D - Os Constituintes q~~ rlesejarem apresentar sug~
tões de textos para o Projeto de Co~stituição, deverão apresentá~as
sob a forma de "Propostas Con,st-i"tucionais" escritas, devidamente fU!l
damentadas, perante a Mesa da Assembléia N~cional Constituinte, no
prazo de vinte dias, a contar de 2 de março, inclusive.
Art.2J- Nas 48 horas seguintes, prorrogáveis por mais 24
será feita a triagem das Propostas Constitucionais encaminhadas
à
Mes e entregues às Comissões Espe~iais e suas Sub-Comissões.
Art. 22 - As Comissões Espec~ais terão o prazo global de
quarenta dias para apresentar seus pareceres e encaminhá-los à Mesa
para publicação no Diário da Assembléia e em avulsos.
Art. 22 - O trabalho nas Comissões Especiais e sua SubComissões obedecerá ao seguinte roteiro-cronograma:
1 - As Sub-Comissões e seus eventuais Grupos de Trabalho
analisarão as Propostas Constitucionais que lhe forem encam~nhaoas
e, em seguida, o Relator-Parcial de cada uma delas sintetizará
em
um texto, Ou mais de um, as proposições Que entenda deverem ser

a-

provadas e relacionará as que receberem parecer contrário, Justificàndo, em cada caso as razões de sua decisão.
2 - Esses pareceres dos Relatores-Parciais serão encam~
nhados aos Relatores das respectivas Comissões Especiais, acompanh~
dos das Propostas Constitucionais que lhe deram fundamento.
3 - Os Relatores de cada Comissão Especial coordenarão os
textos sugeridos pelos Relatores-Parciais e, em parecer fundamentado, justificarão a aceitação ou rejeição, parcial ou total,daquele~
concluindo pela redaç~o de um texto único para cada tema ou sub-tema tratado nas Sub-Comissões.
4 - Os pareceres dos Relatores das Comissões Espec~ais re
rão, em seguida, encaminhados à Com~são de Sistematização
Geral,
cujo Relator Geral oferecerá ao deb&te em reuniões plenas desse órgão um parecer conclusivo adotando um ante~pTOjeto de Constituição.
5 - No prazo de dez dias, prorrogáveis por mais cincfr, a.
Comissão de Sistematização Geral discutirá e votará o parecer do R~
lator-Geral, aprovando-o na sua integralidade ou com emendas
que
seus integrantes vierem a oferecer e que, após o pa~:cer do
mesmo
Relator-Geral sobre elas, a Comissão venha a aceitar.
6 - Se emendado o ante-projeto de Constituição, o Relator-Geral, em mais três dias, submeterá à votação da Comissão de Si~
tematização Geral o texto emendado do ante-projeto.
7 - Aprovado o texto do ante-projeto, assim emendado e ~
dotado,pela Comissão de Sistematização Geral, ele passará a ser
o
Projeto de Constituição que será encaminhado à Mesa para publicação
no Diário da Assembléia e em avulsos.
B - Distribuídos os avulsos, a Presidência da Assembléia
designará a Ordem do Dia da segunda sessão ordinária seguinte para
início da Discussão em Primeiro Turno.
CAPÍTULO

III

Do Primeiro Turno

secção

I

Da Discussão em Primeiro Turno

Art. 24 - O prazo para a discussão do Projeto de Constituição em Primeiro Turno será de quinze dias, prorrogáveis por mais
cinco.
Art. 25 - Poderão usar da palavra os Constituintes
que
se inscreverem previamente em livro próprio perante a Mesa,
tanto
para discutirem em tese o Projeto como para justificarem da tribuna
emendas que tenham a oferecer ao seu texto.
§ 19 - As emendas apresentadas no primeiro turno de discussão deverão ter as assinaturas de pelo menos vinte Constitu~ntes
ou de líder ou líderes que os representem e, quando se traduzam pe-

la reapresentação de Propostas Constxtucionais recusadas, total ou
parcialmente, pelas Comissões ou Sub-Comissões deverão contar com o
dobro dessas assinaturas.
§ 2Q - Para discutir o Projeto ou apresentar e justific~
emendas, cada Constituinte disporá de dez minutos, prorrogáveis, a
critério do Presidente, apenas para concluir sua exposição, por maÊ
dois minutos.
§ 3Q - Os Líderes de Partido ou de Bloco disporão
de
quinze minutos na discussão do Projeto, assim como o Rel~tor-Geral,
ambos por duas vezes, uma em qualquer ponto do debate e outra antes
do encerramento da discussão, após consulta do Presidente da Assembléia, sobre se desejam usar dessa segunda oportunidade.
§ 4Q
Dado o grande número de inscrições de oradores,
o Presidente convocará sucessivas sessões extraordinárias, até que
todos os inscritos tenham utilizado sua inscrição.
§ 5Q - Se, esgotados os previstos no artigo anterior, a!!
da houver oradores inscritos, o Presidente encerrará as inscrições
e poderá prorrogar a sessão, de ofício, pelo tempo necessário de mo
do a possibilitar aos inscritos restantes o suo da palavra.
§ 6Q - Verificada, porém, a impossibilidade material de
essa prorrogação atender a todos os inscritos, o Presidente poderá
convocar novas sessões extraordinárias com esse fim, tantas quantas
bastem para esgotar a lista de oradores.
§ 7Q - Na hipótese prevista no parágrafo anterior, o te.!!!
po integral das sessões será destinado aos oradores inscritos, com
exceção da primeira meia hora, que será utilizada para a leitura da
ata da sessão anterior, despacho do expediente que houver.e comunicações urgentes da Presidência ou das lideranças, estas pelo prazo
máximo de cinco minutos.
Art. 26 - Encerrada a discussão do Pt~jeto de Constituição; em'1Q Turno, Projeto e emendas apresentadas serão encaminhadas
à Comissão de Sistematização Geral para o respectivo parecer do Relator- Geral..
Art. 27 - A Comissão de Sistematização Geral ultimará a
discussão e votação do parecer do Relator-Geral sobre as emendas de
Plenário em Primeiro Turno e no prazo de dez dias e encaminhará
o
parecer à Mesa para publicação no Diário da Assembléia e em avuslo~
Art. 28 - A Presidência incluirá o projeto com o parecer
sobre as emendas na Ordem do Dia da sessão ~mediata, para votação ~
Primeiro Turno.
SECÇ1l0

II

Da Votação em Primeiro Turno
Art. 29 - O Projeto de Constituição com O parecer da Comissão de Sistematização Geral sobre as emendas de Plenário será vo
tado no prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais dois.
Art. 30 - O Projeto será votado em globo, ressalvados os
destaques.
§ 1Q - A requerimento de quarenta Constituintes ou Líder
ou Líderes que os representem, com a aprovação do Plenário, a votação do projeto. poderá ser feita por títulos, capítulos, secções C~
artigos.
§ 2Q - Concluída a votação em Primeiro Turno, toda a matéria será novamente encaminhada a Comissão de Sistematização Geral
que deverá apresentar a redação para o segundo turno de discussão e
votação no prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais três.
SECÇÃO

III

Da Discussão em Segundo Turno
Art. 31 - Publicada a redação oferecida pela Comissão de
Sistematização Geral para Segundo Turno e dela extraídos e distribuídos os avulsos, o Presidente da Assembléia designará a Drdem do
Dia da segunda sessão ordinária que se seguir para a discussão
do
Projeto de Constituição em Segundo Turno.
Parágrafo único - Essa discussão terá o prazo de 10 dia~
prorrogáveis por mais cinco para ser concluida.
Art. 32 - Aplicam-se à discussão em Segundo Turn~ no que
for aplicável, o disposto nos artigos 24 a 27, inclusive, ressalvado o estabelecido no artigo seguinte.
Art. 33 - Na discussão em Segundo turno, as emendas
só
poderão versar sobre correções de imperfeições, aditando, suprimindo ou modificando o texto em discussão, para lhe dar melhor sentid~
harmonizar dispositivos correlacionados, suprimir expressões ou trechos conflitantes etc.

-27 Parágrafo único - Nesta fase da discussão do Projeto, as
emendas deverão sempre contar com as assinaturas de pelo menos quarenta Constituintes ou de líder ou.líderes que os representem.
SEcçllo IV
Da Votação em Segundo Turno
Art. 34 - O n~~pcer pa Comissão de Sistematização Geral
sobre as emendas de plenário, depois de publicado no diario da Assembléia e em avulsos, será dado para votação na segunda sessão ordinária que se seguir.
Art. 35 - Após votados os pedidos de destaque, se houve~
e que só poderão ser aceitos com a assinatura de pelo menos sessenta Constituintes ou líder ou lideres que os representem, passar-s~
á à votação do Projeto de Constituição em globo, ressalvados os de~
taques aprovados.
~ - Concluída a votação em Segundo Turno, a matéria
será remetida à Comissão de Sistematização Geral, a fim de que o Re
lator-Geral apresente, em dez dias, a sua redação final.
SECÇAO V
Da Redação Final
Art. 37 - Publicada a redação final oferecida pelo Relator- Geral no Diário da Assembléia e em avulsos, o Presidente da A~
bléia designará a Ordem do Dia da quinta sessão subsequente para a
sua votação.
~ - A Redação Final será submetida à votação em globo, ressalvadas emendas de redação eventualmente oferecidas
sobre
as quais o relator-Geral, oralmente e de imediato convocado
pelo
Presidente da Assembléia, dará parecer.
§ 29 - Somente líderes de Partido poderão oferecer emen
das de redação e estas só poderão tratar ~e correções gramaticais
do texto, ou para evitar lapsos de redação, truncamentos, imprecisões de linguagem etc.
§ 39 - Após o parecer oral do relator-Geral sobre elas,
o Presidente as submeterá de imediato a votos, pelo processo simbólico, salvo requerimento para votação nominal, apresentado por líd~
ou lideres que representem, no mínimo, sessenta Constituintes.
§ 49 - Encerrada a votação da Redação Final, o Presidente da Assembléia mandará publicá-la com as alterações aceitas pelo
Plenário e marcará o dia da promulgação, em sessão solene da Assembléia, especialmente convocada para isso.
•
Art. 38 - A Constituição será assinada por todos os Con~
tituintes, iniciando-se pelos Membros da Mesa da Assembléia, determinando"a Presidência, em seguida, a guarda dos autógrafos originaÊ
nos Arquivos da Câmara dos Deputados.
Art. 39 - A Presidência da Assembléia determinará providências para a ampla divulgação da Constituição e mandará imprimir
uma edição especial comemorativa, para remessa a todas as bibliotecas públicas do País, distribuição aos estabelecimentos de
ensino
de qualquer grau e repartições públicas.
Art. 40 - Ao encerrar os trabalhos da~A~sembléia, o Presidente declarará em imediato funcionamento o Poder legislativ~ nos
termos estabelecidos na Constituição promulgada.

ORDEM

DOS

repre~entem.

§ 19 - Das cha~adas para verificação de quórum de
presença, seja no início dos trabalhos, s~ja no decorrer das sessõe~, a
Ata consignará nominalmente os ausentes.
§ 29 - O tempo de suspensão das sessões não se computará
na sua duração.
Art. 50 - Nenhuma conversação será permitida no recinto

das sessões, em tom que dificulte ou impeça o entendimento dos trabalhos em andamento.

TfTUlO IV
DA

próprio, e, após, um periodo de sessenta minutos, para utilização
pelas lideranças, por trinta minutos cada uma, no máximo.
Parágrafo único - O período destinado ao expediente é i~
prorrogável.
Art.43 - Nas sessões extraordinárias, o per~odo do Expediente será reduzido para uma hora, com vinte minutos para leitura
da ata e despacho de matéria urgente, e quarenta minutos para
uso
das lideranças, por vinte minutos cada.
Parágrafo único - Todo o tempo restante da sessão extraordinária será destinada à sua ordem do Dia.
Art. 44 - A sessão extraordinária poderá ser prorrogada
por até três horas, pelo Presidente, de oféiio, ou a requerimento de
sessenta Constituintes ou lideranças que os representem, exclusivamente para ultimar discussão e votaçãó iniciada, podendo, inclusiv~
ultrapassar o dia em que se iniciou a sessão prorrogada.
Art. 45 - Todas as ses~ões da Assembléia Constituinte s~
rão públicas e só poderão ter fnlcio ou prosseguir se. estiverem presentes pelo menos 94 Constituintes.
Parágrafo único - Os pedidos de verificação de quóru~ de
presença poderão ser feitos em qualquer momento das sessões por qual
quer Constituinte, sem encaminhamento de votação.
Art. 46 - Os pedidos de verificação de votação
poderão
ser solicitados por qualquer Constituinte, com O apoio de pelo menrn
vinte Constituintes ou líder que os represente, mediante
consulta
formulada pelo Presidente da sessão, em seguida à solicitação, que
será realizada pelo processo simbólico.
Art. 47 - No curso de uma sessão, verificado não
haver
94 Constituintes presentes, a Presidência dos trabalhos suspenderá
a sessão por 15 minutos e a seguir procederá a nova verificaçã~ PeL
sisitindo a falata de número, enecerrará os trabalhos, designando ~
tes a Ordem do dia para a sessão seguinte, que poderá convocar extraordinariamente para dentro de, pelo menos, trinta minutos.
Art. 48 - Na Ordem do Dia das sessões ordinárias ou extraordinárias não se dará início às votações das matérias para ela
designadas se não estiverem presentes, pelo menos, 280 (duzentos e
oitent~ Constituintes no Plenário.
Parágrafo único - Sendo evidente a falta desse número,
ou a requerimento de qualquer Constituinte, apoiado por vinte Constituintes ou lideres que os representem, o Presidente suspenderá a
sessão, acionará as campainhas e mandará o serviço de som convocar
os Constituintes que eventualmente se encontrem em outros misteres
na Casa. Vinte minutos depois, ou logo que se restabelecer à evidência o quórum, o Presidente mandará proceder a uma verificação re
presença e, em se comprovando a existência do número regimental, d~
rá imediafo início à votação da Ordem do Dia.
Art. 49 - Cada votação comportará apenas um pedido de v~
ficação do resultado, quando requerida por qualquer Constituint~
com o apoiamento de pelo menos sessenta outros, ou por líder que os

TRABALHOS

CAPfTUlO

I
CAPfTUlO

Das Sessões
Art. 41 - As sessões da "Assembléia Constituinte serão or
dinárias, extraordinárias, especiais ou solenes.
§ 19 - As sessões ordinárias realizar-se-ão diariament~
de segunda a sexta-feira, no horário de 14 às 19 horas, podendo encerrar-se antes, esgotada a matéria determinada para a Ordem do Dia
e não havendo oradores inscritos nem quem peça a palavra.
§ 29 - Se, após verificação de quórum de presença,
não
houver número legal para o prosseguimento da sessão, a Presidência
a encerrará, designando, antes, a Ordem do Dia para a seguinte.
Art. 42 - Nas sessões ordinárias, haverá um período

de

Expediente de duas horas, no início, para leitura e aprovação da ata e despacho de matérias de expediente, com duração máxima de vinte minutos, e, em seguida, um período de quarenta minutos para pequenas comunlcações de Constituintes previamente inscritos em livro

DOS
Art. 51

11

DEBATES

- Os debates se realizarão com ordem e

solenid~

de.
§ 19 - Com exceção do Presidente, os Constituintes fala
rão de pé, obrigatoriamente da Tribuna para os oradores e dos micr~
fones de apartes para as intervenções em discursos ou para levantar
questões de ordem ou falar pela ordem.
§ 29 - A Presidência autorizará a falar sentado o Constl
tuinte que, por motivos de saúde ou deficiência física, não
puder
falar de pé.
Art. 52 - O Constituinte só poderá falar após lhe ser co.!:!
cedida a palavra pelo Presidente e se pretender usar da palavra sem
que lhe tenha sido concedida, ou permanecer na tribuna depois de a~
vertido, o Presidente convida-Io-á a sentar-se.

-28§ 19 _ Se, apesar da advertência e do convite, in~tir,
o Presidente dará seu discurso por encerrado, cessando automatjcame~
te o serviço de taquigrafia.
§ 29 - Persistindo o Constituinte no incidente, o Presidente desligará o microfone e suspenderá a sessão, reabrindo-a após
a normalização.
Art. 53 - Os oradores dirigirão suas palavras ao Presidente ou à Assembléia em geral e dará aos outros Co-"ituintes
o
tratament~ de Senhor, ao mencionar-lhes o nome.
§ 1 9 - Ao dirigir-se a qualquer Const5
znt e , o orador Ih!
dará o tratamento de Excelência.
§ 29 _ Nenhum orador poderá referir-se a colega e, de m~
do geral, às autoridades de forma injuriosa, gross~ira ou ofensiva.
Art. 54 - Quando mais de um Constituinte pedir a palavra
simultaneamente, sobre um mesmo assunto, o Presidente concedê-Ia-á:
a) ao autor;
b) ao r eI at or
c) a líder;
d) aoautor de voto em separado:
e) a um Constituinte a favorj
f) a um Constituinte contra.

CAPÍTULO

111

Dos Apartes
Art. 55 - A interrupção do orador por meio de apartes s6
será permitida quando for breve e cortês, precedido da permissão do
orador.
§ 19 - Não serão admitidos apartes às palavras do Presidente, paralelos aos discursos, nO encaminhamento das votações
ou
no levantamento de questões de ordem e sua decisão.
§ 29 - Se o orador declarar no início de seu discurso que
não concederá apartes, o Presidente lhe assegurará esse direito.
§ 39 - Não concedidos apartes a um Constituinte no deco~
rer de seu discurso, não poderá o orador concedê-los a outros, adv~
tindo-o o Presidente na oportunidade.
CAPÍTULO

IV

Das Questões de Ordem
Art. 56 - Todas as questões de ordem serão, soberana e
conclusivamente, resolvidas pelo Presidente.
§ 19 - As questões de ordem poderão ser levantadas
por
qualquer Constituinte, no prazo máximo de cinco minutos, mencionando O autor, de início, o dispositivo regimental que deseja ver esclarecido, desde que relacionado com a matéria em discussão ou vot~
ção.
§ 29 - Se, no decorrer da expos~çao da questão de ordem,
o Presidente verificar que a reclamação não tem relação com a ordem
dos trabalhos, poderá cassar a palavra ao Constituinte e o convidará a sentar-se, prosseguindo os trabalhos interrompidos.
TíTULO
DO DEBATE

V

INSTITUCIONAL

CAPíTULO

I

Da Audiência Pública
Art. 57 - Durante os trinta dias iniciais de seus traba~
lhOS, as Comissões especiais receberão em audiência pública, median
te inscrição prévia, os que desejarem apresentar sugestões ou pr07
postas para integrar o texto da Constituição.
§ 19 - Os que se inscreverem, pessoas físicas de destaq~
ou representações de até 10 integrantes de entidades de classe, declararão, de plano, o assunto que pretendem enfocar, para facilitar
a designação da Comissão ou Sub-Comissão e o respectivo local para a
audiência.
§ 29 - Essas audiênc~as terão a duração máxima de uma h~
ra, prorrogável por vinte minutos e os que a ela forem admitidos e~
tregaraão por escrito um resumo ou exposição, acompanhados ou não de
documentos esclarecedores, à Comissão, Sub-Comissão ou Grupo de Tr~
balho que realizou a audiência.
§ 39 - Essas contribuiçõe serão recebidas a título
de
subsídios e poderão ser aproveitadas, ou não, a exclusivo critério
dos relatores das Comissões, não importando, a audiência, em oualquer compromisso de efetivo ~proveitamento das contribuições entregues.

CAPÍTULO

11

Da Discussão de Temas Cosntitucionais
Art. 58 - Enquanto perdurar o prazo destinado às Comissões Especiais e até que a Comissão de Sistematização Geral aprese~
te o Projeto de Constituição para a discussão em Primeiro Turno, p~
lo menos as duas primeiras horas do tempo destinado à Ordem do Dia
das sessões ordinárias serão destinadas a pronunciamentos de Const!
tuintes, inscritos especificamente para esse horário, a respeito de
temas constitucionais previamente designados pela Mesa.
§ 19 - A Mesa organizará um temário abrangente das questões institucionais mais importantes que devam figurar no texto con~
titucional e organizará um calendário próprio para serem debatidos
no horário especificado no "caput" deste artigo, de modo a que nenhum deles disponha de menos de seis nem mais de dez horas d; abordagem, em sessões sucessiYas ou alternadas. .
§ 29 - Concordando oplenário, todos ou alguns desses t~
mas poderão ter o debate iniciado por especialistas convidados pela
Mesa, de ofício, por solicitação de lideranças, ou a requerimento re
sessenta Constituintes ou líderes que os representem.
§ 39 - Esses especialistas terão 30 minutos para expor o
tema, iniciando-se, em seguida, as interpelações dos Constituintes
para esclarecimento de dúvidas ou oferecimento de cont~adita às po~
ções doutrinárias sustentadas pelo conferencista.
~9 _ Os Constituintes terão três minutos, prorrogáveis
~~~~mais dois, a critério da Presidência, e o conferencista prazo!
d~ntico para a resposta.
§ 59 - Se preferir, o conferencista convidado poderá encaminhar, com antecedência de três dias, sua exposição por escrito,
cuja publicação em avulsos a Mesa providenciará de imediato, de modo a destinar-se todo o tempo ao debate do tema.
§ 69 - Os Constituintes que o desejarem poderão encaminhar ao conferencista pedidos de esclarecimento, interpelações
ou
contraditas doutrinárias, por escrito, para que o conferencista co~
vidado as responda, posteriormente, também por escrito, encaminhando essas respostas à Mesa da Assembléia.
§ 79 - Essas respostas, assim como o teor da expos1çao e
dos debates havidos serão mandados imprimir em avulsos pela Mesa e
distribuídos aos Constituintes, que poderão utilizá-los para fundamenta Propostas Constituicionais perante as Comissões Especiais el
bucsoeaiSub-Comissões.
Art. 59 - Além desses, os Constituintes poderão utilizar
se também dos bancos de dados do Prodasen, onde estão armazenadffi ~s
sugestões encaminhadas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal c~
mo contribuições para a elaboração constitucional.
Art. 60
Este Regimento Interno entra em vigor na data
de sua promulgação pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
Art. 61 - Os Regimentos Internos da Câmara dos Deputado~
do Senado Federal e Comum do Congresso Nacional poderão ser subsid~
riamente usados para decisão de casos omissos.
. Art. 62 - Revogam-se as disposições em contrário e especialmente o Regimento Provisório da Assembléia Constituinte.
Sala das Sessões, \~ de fevereiro de 1987

COnStituin~~~
JUSTIFICATIVA
o presente substitutivo integral do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte tem o objetivo de instituir um si~
tema ordenado de elaboração constitucional, acom ampla liberdade de
atuação para todos os Constituintes, bem assim audiência da socied~
de brasileira, por suas figuras mais representativas e entidades de
classe,
Por outro lado, institui-se também o debate constitucional específico, com horário marcado e com a possibilidade de part!
cipação de especialistas convidados pela Mesa.
No tocante às demais determinações, prevê-se o que de c~
mum costumam conter ordenações desse tipo.
Eliminamos, por fim, a existência de sessões secretas da
Assembléia, por entendermos que o caráter transparente que devme t~
os seus trabalhos não se coaduna com essa espécie de reunião, pois,
a nosso ver, o povo tem o direito inalienável de conhecer tudo o que
se passar 'no seio da Assembléia e os Constituintes não podem prete~
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-29 A expressão "PARA QUE PRODUZA TODOS OS EEEITOS

der que alguma coisa seja ocultada aos que lhes outorgaram o mandato supremo de organizar institucionalmente a vida da Nação.
Sala das Sessões, \

LE

GAIS" é demasiada, desnecessária e além do mais peregrina ,
uma vez que o imperativo da publicação é exatamente para que

1... de fevereiro de 1987

produza tais efeitos ••.

Deputado

constit~~~~

SALA

DAS

SESSOES, em

de FEVEREIRO de 1987.

~~
PAULO MINCARONE

6

PMOB/RS

F.MENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

8

EMENDA Nº

Ao Projeto de Resolução nQ
Dê-se ao Projeto de Resolução que "Dispõe
sobre o Regimento Interno da

Assemblé~a

Nacional

, de 1987,

que

dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

Constitu~~

te" a numeração seguinte:

Dê-se ao preâmbulo do projeto a seguinte reda-

" PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 1/87 "
ção:

"A Assembléia Nacional Constituinte

aprQ.

vou, o Presidente promulga e manda publicar
seguinte Resolução n Q
do

O

a

, de 1987, instituin-

REGIMENTD INTERNO".

JUS T I F I C A ç Ã O
JUSTIFICATIVA

~ preciso fazer a numeracão correta,

para fins de inclusão da matéria em ordem do dia.

~nclus~ve

a praxe

É

parlamentar.

A presente emenda se justifica para atender

à

melhor técnica legislativa e à correta fórmula que contém as cláusulas de aprovação e promulgação.

7
PRDJETO

DE

RESOLUçnD

(REGIMENTO
EMENDA

Nº

DE 1987.

INTERNO)
NQ

SUBSTITUA-SE A FÓRMULA DE PROMULGAçnO PELA SEGUINTE:
FAÇO SABER QUE A

ASSEMBL~IA

9

EMENDA N9

NACIONAL CONSTITUINTE

PROVOU E EU, ULYSSES GUIMARAES, SEU PRESIDENTE,

Ao Projeto de Resolução que dispõe
sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

A

PROMULGO

O

Autor: Senador Jarbas Passarinho
Partido: PDS

SEGUINTE
REGIMENTO

Ao preâmbulo do Projeto dê-se a segulnte redaçâo:

INTERNO

JUS T I F I C A T I V A

As Resoluções da Assembléia Nacional Constituinte
vem ter a mesma fórmula de promulgação que os Decretos
lativos. Nos termos em que está vazada, a fórmula de

d~

Legi~

promu!

gação não contém a declaração expressa de aprovação, que

é

indispensável, da mesma forma que os atos de promulgação

e

publicação devem ser distintos, como é de praxe da
Legislativa, o que não ocorre na modalidade constante

Técnica

RE S OL Uç
n9

Ã

O

,de 1987

JUSTIFICAÇÃO

do

projeto que os torna um só ato quando a firma que o Presidente

"PROMULGA é PUBLICA".

Faço saber que a Assembléia Naclonal Constltulnte
aprovou, e eu, ULISSES GUIMARÃES, Presldente, nos
termos do dlSpoStO no § 13 do art. 32 da
Resolu
çâo n9 1, àe 19B7, da mesma Assembléla, promulgo
a seguinte

A competência do Presidente para promulgar a Resol~
ção dtspondo sobre o Regimento Interno da Assembléla está prevista no

-30 -
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uo art. 32 da Resolução n9 1, que estabeleceu normas provisórias
para o seu funcionamento. A fórmula sugerlda é a adotada na promulg!
ção das resoluçóes do Ccrngresso Nacional.
§ 13

PROJETO

DE

DE 1967

RESOLUÇAO

(PROJETO DE REGIMENTO)
EMENDA N2
DNDE SE LE:
NO TÍTULO I - DA ASSEMBLÉIA CONSTITUINTE

10

LEIA-SE:
EMENDA AO PROJETO DE

TÍTULO I

- DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

REGIMENTO INTERNO
JUS T I F I C A T I V A

Trata-se de emenda destinada a manter a coerência
Dê-se à fórmula de promulgação o

(

segu~nte

texto:

na do texto, já que na fórmula de promulgação do projeto
escrito Assembléia Nacional Constituinte e no Título I,

A Assembléia Nacional

Constitu~nte

resolve: "

int~

está

si~l~

meote Assembléia Constituinte.
Além do mais, é preciso adaptar o texto do

Regimento

a Emenda Constitucional n Q 26 que convocou esta Assembléia uma
vez que em seu Art. 1Q se lê que Deputados e Senadores se

JUSTIFICATIVA

nirão em "ASSEMBU::IA NACIONAL CONSTITUINTE" e não
Esta emenda

aperfe~çoa

a técnica legislativa e

re~

simplesme~

te em Assembléia Constituinte.

observa a praxe parlamentar.
SALA

DAS

SESSOES, EM

DE FEVEREIRO DE 1967.

~~

Sala das

l

PAULO MINCARONE
PMDB/RS

{

EMENDA N2

13
Ao art. 12, seja dada a redação seguinte:

11

"Art. 12 - Os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, salvo motivo de força maior, serão realizados na sede
do Congresso Nacional, na Capital da República.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICAÇAO
Sugere-se, com a emenda, redação mais direta. Também,
mais completa, pois precisa o nome da Assembléia e sua sede.

Dê-se ao Titu}o'I a seguinte denominação:
TíTULO I·
DA

ASSEMBL~IA

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

NACIONAL CONSTITUINTE

JUSTIFICATIVA

Dev~~

enunc~ar

o nome completo de nosso corpo

legislativo. Aceito que, no curso do projeto, se fale abrevi
adamente em Assembléia. Mas, usar-se apenas
tituinte não me parece adeguado.

Assemblé~a

14

Cons-

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2, DE 1987
"Dispõe sobre o Regimento Interno

da

Assembléia Nacional Constí tUJ.nte."

EMENDA NQ
Dê-se ao art. 1. a segulnte redação:
"Art. 1 Q A Assemb1éla Naclonal
ConstltUlnte, integrada pelos membros da câmara dos Deputa-

-31dos e do Senado Federal, instalada em 1 de
fevere1ro
de 1987, rea11zará os seus trabalhos, salvo mot1Vo de
força ma~or, no Paláclo do Congresso Nac1onal, em Era

silia."

Ju'stificação
A redação proposta no Projeto conflita com
a Emenda Constitucional nQ 26 que, de modo imperativo, determina que
os trabalhos da Assembléia só poderão ser realizados na sede do Con gresso Nacional, na capital do Brasil.

JUSTIFICAÇÃO

Corrige-se a omissão , no ProJeto de Resolução, da

Brasília (Sala das sessnes) ,

p~

em,l/

de fevereiro de 1987

lavra "Nao i ona.l.'",
Deflne-se claramente a qual Assembléla Nacional Cons-

titu1nte se refere o reg1mento, o que, além de conveniente, já
consta, parcialmente, nas normas prellminares para o seu

c10namento, recentemente aprovadas

de 1987.

de

Sala das Sessões, em

.

fun-

(Resolução n Q 1, de 1987).

.,,1..

. J

"<'-~/[A ..( ".....~fi ~
Deputado LUIS ROBERTO PONTE
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EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

, DE 1987.

Ao art. 19 seja dada a seguínte redação:

16-A
, AO PROJETO DE RESOLUr,.ÃO N9

EMENDA N9
Art. 1 9 - A Assembléia Nacional Const1tuinte realizará
seus trabalhos, salvo motivo de força maior, no Palácio do Gon
gresso Nacional, ~m Brasília.

, DE

DE

DE 1987, QUE APROVA O REGIMENTO INTJ:;RNO DA ASSEMBL];lIA NACIONAL CONSTITUDlTE.
Inclua-se:

"Art.

JUSTIFICATIVA

~

Assembléia Nacional Constituinte

cionará através do Plenário, das Comissões

Trata-se de assegurar a denominação usual dada ã Assem
bléia Nacional Constituinte, consagrada na. Emenda que a convo

fu~

Constitui~

tes encarregadas do exame de questões especIficas

de

sua pompetência regimental, e de Comissões Especiais

cou ,

constituIdas para deliberar sobre temas de interesse
de mais de uma Comissão Constituinte."
Sala das Sessões, em la de fevere1ro de

1987.

JUSTIFICACÃO

o esboço de Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constitumnte,.

p~oveniente

de consenso entre as lideranças par-

tidárias, não contempla, ao tratar da competência e da

ordem

dos trabalhos dos órgãos técnicos, a hipótese das Comissóes

E~

peciais.

Entendo que esses organismos, pela relevânçia da

16
Emenda nQ

, de 1987

Ao Projeto de Resolução nº
,de 1987, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assem bléia Nacional Constituinte.

Dê-se a seguinte redação ao Art. 1Q:

Art. 1Q - A Assembléia Nacional Constituinte
reunir-se-á, para a realização de seus trabalhos, na sede do Congresso Nacional, em Brasília.

missão que lhes está reservada nas tarefas de elaboração da
nova Carta, não podem deixar de estar previstos no CapItulo
próprio do Regimento Interno da Assembléia, inclusive

para

que desde logo fique consignada a sua alta destinação.

SALA DAS SESSÕES, em ~ de fevereiro de 19B7

-3217

EMENDA n9 19

Emenda ao Projeto de Regimenco

Dê-se ao artigo 12 do Projeto de Resolução número,

de

1987 a seguinte redação:

Dê-se ao
sobre o

art.~9_do

Projeto de Resolução,que

Interno da Assembléia

Reg~mento

Nac~onal

d~spõe

Constltuin-

te, a seguinte redação:

Art. 12 A Assembléia Nacional Constituinte realizará seus
m~ior,

rrâbalhos, salvo motivo de torça

"Art.19

no Palácio do Congresso Nacional

A

Assemblé~a

Nacional ConstJ.-

integrada pelos Membros da câmara dos

tu~nte,

tados e do Senado Federal, tem sede no

JUSTIFICAÇÃO

Dep~

do

Edific~o

Congresso Nacional, reunindo-se no Plenário da

câ-

lIIQIa dos Deputados".

A Emenda Constitucional n 2 26 convocou os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a se reunirem, unicameralmente, em

Assemolé2a Nacional Constituinte, na sede do Congresso Nacional. Em decorrência, em se tratando do primeiro artigo do texto regimental,
mister que seja preservado o nome consagrado no texto

é

constitucional,

que espelha, fidedignamente, a magnitude da tarefa que nos f 01 confiada.

A redação que

confer~mos

ao art.19 é a do art.29 da

Resolução n91(87, que estabelece normas prelirnlnares para fun
cionamento da

Assembléia

Nac~onal

Constituinte. Trata-se

de

redação mais adequada e mais conforme a técnica legislativa.
A outro passo, suprimime-se, com a Emenda, a expressão" em

Sala das Sessões,

~~r

de fevereiro de 1987.

Deputad~R'c~riEITOS

Bras.J:lia", por despicienda.

Sala das Sessões, em

Senador

G~rson Ca~ata.

20
EMENDA
Ao ProJeto de Resolução que "Dispõe
sobre o Regimento Interno da Assernbléi9- -Nàcional Constitu~nte.11

18
Mod~fique-se

acrescentando-se novo

cJ..u,f'C~ .dC~N'-

d.n.

Art. 19 - A Assembléia Nacional Constituinte tem a finalidade de elaborar a nova Carta Constituc~onal do Brasil, de con formidade com a Emenda constitucional n9 26, de 27 de novembro de
1985, que a COnvocou. Promulgada a'nova Carta Constitucional o Pr~

T.t.t.u.lo I

ea,..l.tU-ÚJ

19 e renumerando-se os demais:

"TíTULO I
CAPíTULO ONICO
Da Final~dade e Sede

~'.:;.o

í'll,cj-.c.fo de í<.ejO
o íJ.e.~.i.r."e to I n.t.eJl.no
M.Q.emt..ie-L" t/auAn.,-,.f. Corwt.i.:u.nt.e..

&ne.nd.a. ao

c;ue

a denominação do Capitulo Único do Titulo I,

art~go

lIn.i..co - Da. S.e.de

sidente declarará dissolvJ.da a Assembléia."

JUSTIFICATIVA
Tratando-se do Regimento de um ente de dire~to públ~co
interno que tem existencia autonoma e objeto determinado e expresso, é de toda conveniencia qu~ o Regimento eS2ecifique o obJetivo,
.tada. a. '::'9 ~e r.ev.ellR-i-n.o de J!.987, con /:O/lm..(!
o .e.oÓtot.e.ee.cido rui: &n.e.n.da ÚJrwf.du.ê-wnat. n fl 26, /'J.lnc.w
1WJtá. den.tnd.dooÓ p.n.e.=.i.iooÓ .e.d .t.e.tecido-6 rt.e..ãt ReoÓO.wçá;,
.e n.eaLizcut.á .c.eL6 tltaJ1.c.l O/.), .õa.t.vo mo i.cuo de ,".o/t.Ç-:::"
mcüon, na SJ2.dé da Cvr.,fi-n.e.6-ó-O ,V..1.CLOn r.L[, .em. -:J1.f26~ U;!.

cumpr~do

o qual o organismo deixarã de eX2stir. A duração da

salt!
s d
SéSS,õr,~s11 ~e fevereiro de 1987.

cul

W.l'LDEC

UJiZ.

va.lolZ. .e-ódlJAf!-.cec!.a4

.e,. ao

Asse~

bléJ.a é determinada pelo cumprimento de sua missão de elaborar a
nova Carta Const~tucional.
\

; I~\.\.;\/~

ORNELAS

\

d a: J.:.l'.em:e.n.io-ó

mC-61r..D t.emfUJJ t.eJ., e;..t<..

}z. (UtÓ;'1.lLi..a llLótólk.D..

A. data,
~t.(,.

.e. fUVtÚ'.. _

(J~nolL,

o q.u.e

A.

o

Local

Lem

q.u..c

/-ic.C!4

d..e.t,fri~"'ão deue .6eJt u.n~#oAJTi..e. C ~.en.r-,.Q
J2.CLo

meno-e, na

,J.e.69-u.l.Â

,!.

S.e.d.e da Con..(.t.l..iu.i.lU.e. de -f.946, C;U"" t.e.u.e. .e..ã,'a.ç.o

dent.e.L>.

.

/tR.ü.t.A-:uu:l.a. Cf4.e

Sede do Con.:i'ltCoÓ/')o I.'a.cian.at. "enlio: o nome de ?.à.e. -c-co ,
11.0

1-0-<.

de. .R.98/.

21

a

a
Pai.ac.i..o T.<-'l.a.<UltnO

lJr.~9 de tev.e.=i.'1.O

'iJ.e.,u,.tcd.o St.e.1!.i.o lJ.l..Q./.)~)tL)-c.s.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

rd e

I:D.Cl.On. J.

,

Nao 1T'..e con.si.o,

~Mi

D~-se

Art.

ao art. 19 esta redação:
19

A Assembléia N~c~onal Constituinte, com

sede na Capital da Repúbl~ca, real~zará os seus trabalhos no
Palácio do Congresso Nac~qnâl:

-33 parágrafo único. Ocorrendo motivo de força ma~or,
que impeça ou dificulte o funcionamento normal, a Assemblé~a

lhos, a Assemblé~a poderá reunir-se, eventualme~
te, em outro ponto do terr~tório nacional, por
deliberação da Mesa, ad referendum da maioria a~
soluta dos Constitu~ntes.

poderá reunir-se em ponto diverso do territór~o nacional, me-

diante deliberação da Mesa, ad referendum da maioria absoluta
dos constituintes.

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA
Além de melhorar a técnica legislativa do caput,
esta emenda explicita como se deve agir no caso de ocorréncia
de motivo de força maior.

o Regimento deve proceder o que ocorrerá se
ver o previsto caso de força maior.

Sala das Sessões, em

//)

S7ía cJas Sessões, em

fIA!,r ''--:'n.v de •.,lin-.
~ e/'~

\\

A

I/A,~ T

~pty~

I i.
'l\)
.~
4fW//f/YV~ '\
A.

ho~

AA
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EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Acrescente-se ao art. 19 este parágrafo único:
EMENDA Nº 22

Art. 19 .•••...••.•••
Parágrafo único. Havendo motivo de
força ma~or que imposs~il~te o funcionamento
da Assemblé~a na Cap~tal da Repúbl~ca, esta p~

Ao Projeto de Resolução nº 2, que "Dispõe sobre o Regimento Interno

da AssentJléia Nacional Constituinte"

derá reun1r-se eventualmente, em ponto d1verso
do terr1tório nac1onal, ou em outro edificio,

por del~beraçáo da Mesa, aª-referendum da
ria absoluta dos const~tuintes.

No preâmbulo, no art. lº, no art. 3º, no art. 18 e
demais artigos do contexto, onde se lê:

mai~

JUSTIFICATIVA

"Assembléia Constituinte",
É prec~so

leia-se:

motivo de força
"Assembléia Nacional Constituinte".

ma~or.

ditar norma para o caso de ocorrer o
Prevê a emenda que a Assemblé~a se

reuna em·outro ed1fíc10 ou em outro ponto do território nac~onal

estabelecendo a

sistemát~ca

de aprovação dessa de-

cJ.são.

JUSTIFICAÇIlD

A Emenda Constitucional nº 26 "convoca Assembléia N~
cional Constituinte". A Resoluç~o nº 1, de 1987, "estabelece normas
preliminares para funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte
até a aprovação de seu Regimento Interno", e em seu art. lº, faz re
ferêncla aos tr~balhos da Assembléia Nacional Constituinte". Final
mente, o Projeto de Resolução nº 2, de 1987, ora emendado, em sua ~
menta, "dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Con~
tituinte". Assim, pelas razões aduzidas, justifica-se plenamente a
presente emenda.
Sala das Sessões da
12 de fevereiro

ASSembl~nal

1987.
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EMENDA AO PRDJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLIÕIA NACIONAL CONSTITUINTE".

Constituinte,

Çf ;t~ .

""'" """OS

'{tee/

23
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

~crescente-se

D

ao art. 19 o seguinte parágràfo único:

Art. 19 ~ •••••••••••••••••••••• ,
parãgrafo único. Ocorrendo motivo de
força maior, que impeça ou dificulte os traba-

Incluam-se no art. 1º, os seguintes parágrafos:
,,~ 12 - Os constituintes, no exercício do manda
to, são invioláveis nas suas opiniões, palavras e v~
tos.

§ 2º - Os constituintes não poderão ser presos,
sfflvo flagrante de crime inafiançável, nem 'processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara.

§ 32 - ~o caso de flagrante de crime inafia'nçá
vel, os autos serão remetidos dentro de 4& (~uarentã
e oito horas) à Câmara respectiva, para Que, pelo v~
to secreto da maioria dos seus memGros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação da culpa.
§ 4º - Se a respectiva Câmara indeferir o pedi
do de licença ou não deliberar sobre o mesmo,não co~
rerá prescrição enquanto perdurar o mandato do parl~
mentar.

§ 52 - Gs constituintes serão submetidos a jul
gamento perante o Supremo Tribunal Federal.

-34§ 69 - As prerrogativas processuais dos constl

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

tuintes, arrolados como testemunhas, não
subsistirão, se deixarem eles de atender, sem ~usta
causa,
no prazo de 30 (trinta) dias, ao convire judicial."
JUS T I F I C A T

VA

---!3!
'

27

J2 J~r

As imunidades parlamentares são atributos que devem
envolver um mandato do constituinte em termos eficazes, claros
e insofismáveis, pois que nelas é que estão depositadas aquelas garantias fundamentais que darão ao plenário da Assembléia
a independência necessária para elaborar a nova Constituição.
Sem imunidades o constituinte será um semi-constituinte,
será
um falso representante do povo porque deficitário e enfraquecido para o exercício do mandato que lhe foi outorgado.
Ora, o texto constitucional que garante a imunidade
parlamentar ao deputado e senador, atualmente, não coaduna com
as exigências das imunidades em nível do exercício parlamentar
do constituinte.
O art. 32, da Constituição atual, que garante ao deputado e senador condições para sua ação legislativa, na realidade, contém mandamentos que deprimem e diminuem a independência do parlamentar. O texto do art. 32, com a inserção da figura do crime contra a honra, atropela o direito de livre expressão do constituinte e o § 5 9 , do mesmo artigo,confere a uma instituição estranha a Assembléia Nacional Constituinte a faculdade de suspender o mandato do parlamentar que,no caso, sería o
próprio constituinte. Além disso, outros dispositivos da Constl
tuição em vigor contêm providências que dificultarão a independente atividade do representante do povo na elaboração constit~
cional.
Esta emenda introduz, na le~ interna da
Assembléia
Nacional Constituinte, as regras salutares das imunidades parl~
mentares conhecidas no Direito Constitucional brasileiro.Aliás,
o Regimento Interno das Constituições de 1934 a 1946, continham
os dispositivos acima para resguardar o integrante do Plenário
magno para elaborar as respectivas Constituições.
O caso atual é muito semelhante ao de 1937, pois que
a Constituição do Estado Novo admitiu uma precária
imunidade
-parlamentar que foi retificada pelo Regimento Interno da
Assembléia citada.
Hoje, também, o que se pretende é a mesma coisa: retificar com o Regimento Interno as deficiências das disposições
constitucionais existentes, substituindo-as, como em 1946, por
princípios democráticos capazes de garantir o mandato dos cons-

Substitua-se, no art. 19, a expressão "AssérnbJ.éia
Cons'tituinte" por "Assembléia Nacional Constitui,!!
te ll

•

JUSTIFICATIVA

O nome correto de nosso corpo legislativo é Asse~
bléia Nacional Constituinte. Admito que, nos demais art~gos do
Reg~ento, se utilize abreviadamente a denominação de Assembléia.
Mas, logo no art. 19, isso não fica bem.

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

28
Art.

lº - Substitua-se pelo seguinte:

Art. lº - A Assembléia Nacional Constituinte realizará os seus trabalhos, salvo motivo de força maior, no

Palácio

do Congresso Nacional, em Brasília, reunindo-sé no Plenário
Câmara dos Deputados:

da

Parágra fo ún co - A futura Consti tuição do Brasil se
rá promulgada até o dia 15 de Novembro de 1987.
í

JUSTIFICAÇAO

o Palácio do Congresso Nacional abriga as duas Ca sas - Câmara e Senado - sendo conveniente que se esclareça
em
qual dos plenários funcionará o da Constituinte.

t tuírrtes .
í

Sala das Sessões, em

.

\lY

o prazo dos trabalhos da Constituinte foi excluído
da emenda da Convocação exatamente para ser previsto pelo pró
prios Constituintes no Regimento Interno, como agora se propõe.

de fevereiro de 1987

.cf vI-~,

~ BONIFACIO ANDRADA

Sala das Sessões,

26
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ttl

PROJETO DE RESOLUCÃO N" 2, DE 1987

(;''''~~''-'''''::'I r_~/

~--~

cf,

'i.r)..

/

-

Dep. ALUIZIO CAMPOS
JlDispõe sobre o Regi.menüo Interno

da

Assembléia Nacional Conatn tumt.e ;"
PROJETO
EMENDA N"

(PRO~ETO

Inclua-se a palavra "Nacional" na expressão
39.; 6 2, a t.ena 29:,

I

RESOLUÇAO
DE

Nº

REGIMENTO

EMENDA

Assem-

bléia Constitulnte, na cláusula de promulgação, no Titulo
e nos arts. 1 2;

DE

19B7.

INTERNO)

Nº

29

r

4º, 52 e 79.; 72,l.tem 29:; 10,

SUBSTITUA-SE O ART. 1º PELO SEGUINTE:
ART. 1º - A

alíneas b e c; 1B; 28; 35 e 54.

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE E SUAS

COMISSOES REUNIR-SE-AO NO PALACIO DO CONGRESSO

JUSTIFICAÇÃO
PadrODlza-se, no texto, a denomInação da

DE

Const~tuln

NACIONAL,

EM BRASlLIA.
PARÁGRAFO ONICO - EM CASO DE FORÇA MAIOR QUE

te como IlAssembléla NaClonal Constltuinte""

IMPO~

SIBILITE O SEU FUNCIONAMENTO EM BRASILIA, A ASSEMBLEIA
Sala das Sessões, em

de

de 19B7.

PQ

DERA SE REUNIR EM PONTO DIVERSO DO TERRITORID
EM OUTRO EDIFICIO, POR DELIBERAÇAO DA MESA, "AO RE-EREl\Ol.M "

Deputado LUIS ROBERTO PONTE

OA MAIORIA ABSOLUTA OOS CONSTITUINTES.

-35JUS T I F I C A T I V A

JUS T I F I C A T I V A

A emenda é apenas de técnica legislativa e visa

A EMENDA TEM'POR OBJETIVO CORRIGIR ALGUMAS OMISSDES

a) A POSSIBILIDADE DE SE REUNIR EM OUTRO
TERRITORIO NACIONAL QUE

N~O

SEJA BRASILIA,

PONTO

DO

EVENTUALIDADE

projeto, acrescentando algumas prescrições que nos

A POSSIBILIDADE DE SE REUNIR EM BRASILIA, EM

indispensáveis, como, por exemplo, a do prazo para a eleição

OU
Sala das Sessões, em

TRO EDIFICID QUE NAO SEJA O DO CONGRESSO NACIONAL;
QUAL A AUTORIDADE COMPETENTE PARA DESIGNAR OUTROS

c)

parecem

do substituto dos membros da Mesa, no caso de vaga.

QUE JA E PREVISTA NO REGIMENTO DA CAMARA;
b)

a

sistematizar mais adequadamente as disposições constantes do

DO TEXTO DO PROJETO:

LOCAÍS DE REUNIAO QUE NAO O PALAcIO DO CONGRESSO E QUAL

~'7~
PAULO MINCARONE

O

"QUORUM" NECESSARIO PARA RATIFICAR TAL DECISAO.
ENTENOEMOS, ALEM DO MAIS, QUE E MAIS ADEQUADO

de fevereiro de 1987

PMDe/RS

REF~

RIR-SE O REGIMENTO "AS REUNIOES DA ASSEMBLOA E DE SUAS CQ.
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

MISSOES", DO QUE ALUDIR A SEUS "TRABALHOS". O TRABALHO DA
CONSTITUINTE E, SUPOSTAMENTE UM: O OE VOTAR UMA NOVA CONS
TITUIÇAO. POR ISSO TEM MAIS SENTIDO A FORMULA DA EMENDA DO

31

QUE AQUELA QUE CONSTA DO PROJETO.
Dê-se ao caput do art. 29 esta redação:
DE FEVEREIRO DE 1987.

SALA DAS SESSOES, em

Art. 29 Ã Mesa da Assembléia, compo~
ta de um Presidente, três Vice-Presidentes, c~n
co Secretãr~os e cinco Suplentes de Secretários,
compete a direção de todos os trabalhos.

~fLW:W1ld!PAULO MINCARONE

JUSTIFICATIVA

PMDB-RS

PROJETO

RESOLUÇAO

DE

Nº

1987

(PROJETO DE REGIMETO INTERNO)

Trata-se de adequar este caput do art. 29 ao §
desse mesmo artigo. Ademais, a redação atual é um pouco
confusa e poderia dar margem à seguinte interpretação: os Secretários ter~am precedênc~a, sobre os Vice-Presidentes, nos
29

momentos de substituição do Presidente. Na realidade, o que o

EMENDA Nº

Regimento quis dizer %.oi que haveria

30
SUBSTITUA-SE O ART. lº E SEUS PARAGRAFOS, PELO

Presidênc~a

e Secretaria.

SE

GUINTE:
ART. lº - A MESA DA ASSEMBLEIA NACIONAL

CONSTITUIN

TE COMPETE A DIREÇAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E A SUPERVI
SAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS AO

DESEMPENHO

DE SUAS FINALIDADES.
§ lº - COMPOEM A MESA DA ASSEMBLEIA A PRESIDENCIA E

A SECRETARIA, CONSTITUIDA A PRIMEIRA DO PRESIDENTE

E TRES

VICE-PRESIDENTES QUE O SUeSTITUIRAO EM SEUS IMPEDIMENTOS E A
SEGUNDA DE QUATRO SECRETARIOS E QUATRO SUPLENTES, COM AS FUN

EMENDA Nº

32

ÇOES PREVISTAS NESTE REGIMENTO.
§

2º - OS MEMBROS DA MESA SERAO ESCOLHIDOS PELO

VO

TO SECRETO DA MAIORIA DOS CONSTITUINTES EM PRIMEIRO TURNO, E

Ao Projeto de Resolução n Q

, de 1987

da

Assembléia Nacional Constituinte.

PELA MAIORIA SIMPLES, EM SEGUNDO TURNO, NA SESSAO SEGUINTE A
DA APROVAÇAO DESTE REGIMENTO.

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

§ 3º - SERAO CONSIDERADOS ELEITOS SUPLENTES DE

SE

CRETARIOS, OS QUATRO CANDIDATOS IMEDIATOS EM VOTO AO 4º

SE

CRETARIO.

"A

Mesa da Assembléia compete a

direção

dos trabalhos e compõe-se de Presidente, 3 Vi§ 4º - OS SECRETARIOS E RESPECTIVOS SUPLENTES PRESI

DIRAO AS SESSOES DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, NA

AU

ce-Presidentes, 5 Secretários e 5 suplentes de
Secretários".

SENCIA 00 PRESIDENTE E SEUS SUBSTITUTOS EVENTUAIS.
§ 5º - EM CASO DE VAGA OE QUALQUER CARGO NA

SE PROVIOENCIARA, NA SESSAO SEGUINTE, A ELEIÇAO OE SEU

MESA,

JUS T I F I C A ç Ã O

sues

TITUTO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇOES DO § 2Q •
§ 6Q -

OS MEMBROS DA MESA NAD PODERAO INTEGRAR

QUA~

QUER DAS COMISSDES CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NESTE REGIMENTO.

Impõe-se a emenda ora apresentada, tendo
vista melhor redação e técnica

legi~lativa,

além de enunciar,

em
de

-36modo inequiívoco, a composição da Mesa, que se-!ntegra,

efetivame~

posta que objetlve,como proposição independente não
integrante do texto constitucional a ser elaborado,
revogar ou alterar qualquer disposição da
atual
Constituição vigente ou de leL ordinária, bem como
retirar ou suspender a competência do Congresso Nacional."

te, dos Vice-Presidentes e dos Suplentes.

" " das

"'OODAC~~~
[ I'P /

Senador

JUS T I F I C A Ç A O

Impõe-se a emenda proibindo à Mesa da Assembléia N~
cional Constituinte de dar andamento a proposição que altere atribuições do Congresso Nacional (Câmara e Senado), modifique a duração do mandato do Sr. Bresidente da República, ou, de qualquer fo~
ma, modifique a atual Constituição, ou altere ou revogue leis ord!
nárias, não devendo, ainda, ser editados atos constitucionais obj~
tivando as finalidades acima citadas. As eleições disputadas pelos
compànentes do Congresso Nacional foram para Deputados e Senadores
que iriam, também, ter funções constituintes, permanecendo a Gomp~
tência legislativa ordinária.

Brasília 10 de fevereiro de 1987.

32-A

~

DE EMENDA AD REGIMENTO INTERNO AD ASSEMBLÉI1LNJlCIONAL
CONSTITUINTE

Dispõe sobre: "Eleição dos Membros da Mesa Diretora da Assembléia
Nacional Constituinte"
Propõe: "A ELEIÇÃO DDS MEMBROS DA MESA OIRETORA OA ASSEMBLÉIA N~
CIONAL CONSTITUINTE PREVISTA NO ART. 2º 00 REGIMENTO INTER
NO SERÁ EFETUAOA NA 2ª SESSÃO OROINÁRIA DA ASSEMBLÉIA NA
CIONAL CONSTITUINTE APÓS A APROVAÇÃO OEFINITIVA 00
REGI
MENTO INTERNO".

~

A futura Constituição, quando promulgada, pod~
rã acabar com O sistema bicameral, extinguir o Supremo Tribunal F~
deral e criar um Tribunal Constitucional, estabelecer o regime pa~
lamentarista, bem como extinguir o mandato dos Deputados e Senadores~ determinando novas eleições. Contra a Constituição não existi
rão direitos adquiridos. Mas, modificações da atual Constituição,
antes da vigência da nova Carta, terão de ser elaboradas pelo Con~
gresso, observada a tramitação exigida na atual Lei Maior, e quo rum para aprovação.
Sustentar o contrário, implica em admitir o p~
der revolucionário da Constituinte, com consequências imprevisf
veis.

EMENDA N9

33

Projeto de Resoluçio n9 2, de 1987 que 11Disp~e sobre o Re-

gimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte".

SENADOR MEIRA FILHO
Art. 29 - Ã Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
posta de um Presidente, 3(três)Vice-Presidentes,5(cinco)

rios e 5(cinco) Suplentes de Secretário, compete a direção de

das os

com

Secretá-

A Constituinte é realmente soberana, mas para
elaborar novo texto constitucional, como bem entender, isto é, sem
limitações. Diferente será admitir que ela é soberana para não cu~
prir a atual Constituição. Está vi90rará até ser substituída
por
outra. Nada impede que os Constituintes, na qualidade de Congres sistas, modifiquem a atual Constituição, revoguem ou alterem leis
vigentes, observadas, todavia, as normas constitucionais vigoran tes, que regulam os respectivos procedimentos legislativos.
Sala das

1987.
sessões~o
de f,ve~e~orde

to-

C

JUSTIFICAÇÃO
Pretendemos com esta Emenda dar uma redação direta e de f~

cil compreensão.

t'tf\~

.JO

OEPUTA~ CON~TITUINTE

trabalhos.

Não há necessidade de constar neste artigo que os

Vice-Presidentes e os Suplentes de Secretários irão suprir as faltas do Presidente e dos Secretários respect~vamente, uma vez
esta explícito nos capítulos 111 e

que

EMENDA NQ
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IV do tItulo 11.

Dê-se, ao "caput" do art. 2Q e ao seu § 1Q do Projeto de Re
gimento

Inter~o

da Assembléia Nacional Constituinte. a

s~

guinte redação:
33-1\

PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM8LEIA NACIONAL CONSTITUINTE NQ

Art. 2Q - A Mesa da Assembléia, composta de um

Presidente,

3 Vice-Presidente, 5 Secretários e respectivos

suplentes,

compete a direção de todos os trabalhos.
§ 1Q - A eleição dos membro~ da Mesa, à exceção do Presiden

Emenda aditiva ao Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.;!

{L;

(JThrol.Je't-im

Artigo único - Ao Regimento Interno da Assembléia Nacional Constitu in te acrescente-se, onde convier:
"Art.
- A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte não aceitará e não dará andamento a qualquer pr~

te, que já foi eleito, se fará por voto direto e

secreto,

em dois turnos, sendo considerado eleito, no primeiro,
les que obtiverem maioria absoluta e, no segundo, os
obtiverem maioria simples.

aqu~

que

Os suplentes de Secretários

re

ceberão numeração ordinal de acordo com a votação obtida.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa dar clareza à redação original,
vés de uma sequência que facilita o .entendimento.

atr~

-37 No que pertIne à

c~eição

que

oos membros da Mesa, entendo

EMENDA

se deve fazer a exclusão da eleição do Presidente e aclarar
(Ao Projeto de Resolução n" 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constitu1nte)

o processo de e1.e1ção dos dema s ,
í

Redíja-se assim, o Art. 2"

em

Sãla de Reuniões da Assembléia Naciona'\ Constituinte,
~"

Brasília, 06 de fevereiro de 1967.

Art. 2" - À Mesa da Assembléia, composta
de um Presidente, três Vice-Presidentes e
C1nco
Secretários, compete a direção dos trabalhos ; com
ela serão ainda eleitos cinco Suplentes de Secret~
rio.
§ 1 2 - Os Vice-Presidentes, Secretários,
~ Suplentes serão eleitos por voto d1reto e secre-

Deputado J sé Outra
PMDB ' \

pr~

to, na primeira sessão que se realizar após a

E~IENDÁ

35

Ng

mulgação desta Resolução.

de 1987

2

Estabelece composição da Heaa da ás semcapítulo 'I- do Titulo II.

DA MESA
Art. 22

-

O 19 Vice-Presidente da Assembléia será o

Considerar-se-ão eleitos os que

aI

sua ordem numér~cae
§ 52 - Os membros da Mesa e os Suplentes

A Mesa da Assembléia será composta de um Prcside~
Se-

de Secretário estarão impedidos de partic1par
de
qualquer Comissão da Assembléia.
§ 6 2 - Vagando um cargo na Mesa, ou uma
Suplência, proceder-se-á imediatamente à eleição ,
para seu preenchimento.

cretários .. A eãa compete a direção .ode tedos os trabalhos.
S 12

-

cançarem maioria absoluta da Assemblé1a ; os
que
não a obtiverem irão a segundo escrutínio, quando
serão proclamados eleitos tendo maioria simples
presentes no mín1mo 280 Const1tuintes.
'§ 3 2 - Os Suplentes terão a designação
de 1~, 2~, 3~, 4~ e 5~, de acordo com a ordem
de
crescente da votação obtida.
§ 4 2 - O Presidente será substituído p~
los Vice-Presidentes, Secretários e Suplentes, na

blêia, dando nova redação ao art. 29 do

te, três VJ..ce-::?rcsidentes, cinco secretários e quatro Suplentes de

2

Presi-

dent:e do Senado. O 29 Vice-~residente será o 19 Vice-Presidente da Câml!.
ra. O 39 Vice-Presidente será o 22 Vice.- Presidente do Senado.
§ 22

-

Os Secretários, serão indicados pelos respectivas

bancadas dos partidos representados na Constituinte, respeitandc-se..

proporcionalidade para a ordem de indicação .. A comunicação dos

Sala das

a

eleitos

será feita ao Presidente 24 horas após a aprovação do Regimento rnrerno ,
§ JQ

-

O Presidente será substituído pelo lQ Vice-Presi-

dente e, na ausência

deste, pelo 2Q Vice-P.residente, seguindo

do

3Q

Vice-Presidente .
.§ 42

-

Ausentes, durante a sessão da AsseIl"bléia, o Pres!

dente e os Vice-P-residentes, substitu:I.-los-ão. os Secretários, na

SUõ:1

o!,.

dem numérica.
S!!

-

&lêJlIYl N!!

Na ausência dos Secretários ou dos seus suplentes,

37

o Presidente em exercício convidará qualquer Constituinte para desempenhar, no momento. as funções de Secretário.
§ _62_ -.

êm.enda ao 'P n.oj..eta de P.e.õo.f.u.Ç-@

'jUe

Os membros da Mesa, efetivos e suplentes,

-

lJerzutado S~ D.iAó -

As vagas de quaisquer cargos da Mesa serão preen-

chid,as da forma seguinte:
I

rnrss

T:ZtuLo I1
-

Do Presidente, por eleição secreta

-

Aos Vice-Presidentes, sucederá o ímediat!.~

"a.e.'ai.

Da D.iA.e-ç.ào do-s T
.c-ó
Cap.{.tuLo I - Da me-óa

pelo

Plenârio da Constituinte;
11

,~

42-~a N=i-onal Cund-l..W-l..nú.

derão participar de qualquer Comissão interna.
5 72

cLu,7.0""e. -6011.n..e o Re.f;-l..JItento Lnbe ano da

mente inferior, exceto o 32 Vice-Presidente, que será escolhido

pelo

Plenário do Senado, mediante eleição secreta.
lI!

-

Os Secretários, na disposição de mater

tegra a proporc.iomaludade, serão substituídos por indicação das

IJJtt!! 2!! -

ín

da. 1"-Ó-6-emt..eR-.i.a, =mpo-óta de
.cosr

p.et2. a eÜn..eçào do-ó t,,~- af/w-ó. Ilav2."á, .:J.i.nd.a,
p=a -óuíuün..eM-m .elJ.eiduai--ó .f.afta.ó ou i..mt=nd.-t. menio-ó, do 7'n;e.<>.i.d.R.nte .e do-s S.e<Yt.etán..i.o-ó,
5
V.i.c.e-?JtC.4.i.dent.e.ó .e 5 -dUp.f.ente-ó de S.ecn..etan..i.o-ó

respectivas bancadas, mediante votação Secreta.
JUSTIFICATIVA
Busca a Emenda ganh::i'

it l1.e-6a

um 7'n..e<>.i.d.R.nú .e. 5 See:•.et ,n..i.o-ó,

suas

tempo evitando novas campanhas e, por

c::onsequências.ldesnecessários atritos. Se, pela Emenda que convocou a Assembléia e pela primeira votação realizada, ficou evidente a disposição f

o 7'n.e<>.i.d.R.nte

da maioria em prestifiar o Senado e Câmara, embora grifando a

na -dua. l.a.f.ta ou Lm:
p.ed.Ur.ento, p.eLo 2!!' V.i.c.e 7'tt.C-ó-<.dente,
061J-/;u.Lndo do 3!! .l.i.ce, 4!! 2. 5!!, 11R.-ó,,,ect.i.

prevalên-

V.i-ce

cia da Cosntituinte, a soluçâo encaminhada soa prática e lóg;i.ca." S altamente democrática.. Respeita as decisões do Plenário e Garante a

ínt~gra

f

participação dos blocos partidários e solidifica o perfeito entrosamento

-ó.eJtá QU/:.-óUtu.i.do (U?.f.o 1.!!

PIte-óLdent~.e,

VOIP.en.l..e.

do Senado e Câmara no forum público da Constituinte.

§

Oé Seruido ae:o e: tJep..tado-d- Con-ói-l..iu.Lni.e-ó
.eb..i.to.6 lU1Jta a 11.e-ó.a, .e ,f.et.i.lJo-ó .e QUI2.Cen
ze«, não POdlMào f'-ClJI.tLei.,~QJt, como me"';/W-Ój de qual.
'jU.e" C '1'.Ló-óão Con-ót.i.t ..i:.ional.

5!!

-38-

da. ConAi-Ltu.i.n.te <lá .enll-i.quecená..õeu .unC-LOnam.enio, dando com
.l.6.6.0 u.ma maco« pan.t.i..c.L1la.ç.âQ p.a.n.t.uLOJt.La na m.e.óa do» i/I,....t. a.lAo-ó

i

de de .c.o~n n que 04 téa.·a.iJw/.> du Con/.>i~búnt.e não i e»:

um i.-urú.te de tempo l'>necL60 .(. .j!u.nC-LO nó. éerL ==/.>.60. ~ná. um
tltaC.a.l co ~xau.-ót.i.J.)o c;.ue- lteeru.e4 f2-tte.óCn..ç.a. J::..On..ótani.e .e j!.e/Un" nen.
te, A. ioioUv.i.d.ade .é Cl.UV.õeLLadO pana. ",.d'J.O/(. d.i.v.uão do/.>

Com efeito, sem a menor dúvida, a duplicidade de
lideranças gerarã conflitos perniciosos ao bom rel ac i onamento não
apenas entre as Lideranças, mas repercuti rã de forma nitida
so
bre os liderados.
A presente emenda vlsa tão sõ evitar esses confl.:!.
tos.
Sala das Sessões, 12 de
de 1987.

f~vere~

'lS)

in c.a.eno-ó el m.e.õJll.Ol PO"1. o ptiodu.Uv.i.ddde do/.> me/.>mo/.>.
Q.uanto ao § 51! é C-om f-i-e= cf.?JtO que a I'>VJti.u:..i..,'a.
é na: Com.i..ó..óão CDfLóUtu.ci..J:J,1.I~f.. como mem::'1tO ::J 9.J.L.C. n"'"o e xcêue:
a. f'n.e.õenço na-ó c1.R.t.a.t.e.õ.e d.emai-ó euén zo-« cf,." Cont-<.6/.>ão.

çao

EJeIlA Nº 39
Ao Projeto de Resolução N9 2, de 1987

Art. lº.
a seguinte redação:

38
Projeto de Resolução n9

2 de 1987

Inclua-se, no Titulo I, o seguinte Capitulo 11,
renumerando-se os subseqaentes artlgos:
TITULO I - Oa Assembleia Constituinte
CAPITULO 11 - Oos Lideres
Art 29 Os constituintes serão agrupados por suas
legendas partidãrias, cabendo a cada Partldo escolher um
Lider
comum ãs duas Casas do Congresso Nacional.
§ 19 Os Partidos indlcarão os seus Lideres ã MeSa da Assembleia Constituinte no dia seguinte ã escolha, em doc~
mento subscrito pela maioria absoluta dos constituintes que
l~
tegram as respectivas bacadas nas duas Casas do Congresso Nacional.
§ 29 Os Lideres indicarãoã Mesa da Assembleia
Constitulnte atê 2 Vice-Lideres que os substituirão, ocasional mente, em sua ausência.
§ 39 Aos Lideres compete, alem das atribuições
expressas neste Regimento, indicar os membros das Comissões Cons
titucionais ou substitui-los por outro no caso de permuta, falecimento, renuncla, perda de mandato ou substituição por suplente.

artigo 2º e seus parágrafos passam

a ter

"Art. 2º. 1\ Mesa da Assembléia, composta de um Pres!.
dente, 4 Vice-Presidentes, 10 Secretários e 15 Vogais, compete a dire
ção de todos os trabalhos.
§ lº. A eleição dos membros da Mesa se fará por voto
direto e secreto, em três escrutínios. No primeiro serão escolhidos os
4 Vice-Presidentes e no segundo e terceiro, respectivamente, os 10 S!:.
cretários e 15 Vogais. Em cada escrutínio cada constituinte terá direl
to a indicar o nome de um único candidato.
§ 2º. A ordem numérica dos Vice-Presidentes, dos Secr!:.
tários e dos Vogais será dada pelo número de votos recebidos nos respeE.
tivos escrutínios.
§ 3º. O Presidente será substituído pelos
Vice-Presi
dentes e, na ausência destes, pelos Secretários e Vogais.
§ 4º. Na ausência dos Secretários ou dos Vogais, o Pr!:.
sidente em exercício convidará qualquer constituinte para desempenhar,
no momento, as funções de Secretário.
de
§ 5º. Os membros da Mesa não poderão participar
qualquer comissão interna.
§ 6º. Verificando-se a vaga de quaâquer cargo na Mesa,
far-se-á imediatamente a eleição para o seu preenclnmentn."

Art. 2Q. O artigo 89 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 89. Compete aos demais Secretários e aos Vogais
auxiliarem os 1º e 2º Secretários nas suas atividades."
Art. 3º". O artigo 9º passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9º. Os Secretários e os Vogais substituir-se-ão
na ordem de gradação de seus cargos."

s

sessões,

em

40

JUSTIFICAÇ1\O
A Assemblêia Constituinte se reune no sistema uni
cameral, ao passo que o Congresso Nacional adota o sistema blcameral, Cãmara dos Oeputados e Senado.
r verdade que a duplicidade de lideranças existe~
tes para as 2 Casas, Cãmara e Senado, funcionam harmonlcamente,
mesmo quando reunidas em Congresso. Todavia, no ordinãrlo, essas 2 Casas têm peculiaridades em seu funcionamento, cada
qual
guardando caracteristicas isol.adas e i ndependen t es . Mesmo quan-

O

ProJeto de Resolução n 2

5., de 1987

(Dlspõe sobre o Regimento Interno)

Emenda n
-----2

Acrescentem-se, onde couber, os

segu~ntes

dis

POSitlVOS:

do se reunem em conjunto funcionam como organi;mos isolados. em-

I) Título l, Capítulo lI:

bora a materia discutida e deliberada seJam comum. Tanto assim
que as decisões são tomadas separadamente. A aprovação de
uma
não lmplica necessariamente na aprovação da outra.

"Dos Senadores

~

Deputados

Contudo, o mesmo não se pode pretender ocorra com a

Assembléia Constitulnte, que é um organlsmo de vida breve e limltada a determinada tarefa. Ao passo que o Congresso Nacional,
ao contrãrio, prevê vida muito mais longa e suas atribuições são
bem mais elãsticase ilimitadas.

Art.

Os Senadores e Deputados sao

inviol~

ve~s por suas oplniões, palavras e votos, no exercício das fU~

çoes do mandato.

-

39 \l
JUS T I F 1 C A ç A O

12 , Os Senadpres e Deputados, desde a exped,!,
ção dos d~plomas, nao poderão ser processados crlmlnalmente

nem presos' sem licença da Assembléia Nacional

Constitu~nte,sal

vo em caso de flagrância em cr~me inafiançável. Essa imunidade

é extenslva ao suplente lmediato da Constltuinte em exercicio.
§ 22

inafian

A prisão em flagrante de crime

çável sera logo comunicado ao P~esidente da Assembléia

Nac~o

nal Constituinte, com a remessa dos autos e depoimentos

toma

Impõe-se a emenda ao projeto de Regimento Interno, deMesa
do Congresso Nacional proposição que emende a atual Constituição
ou
modifique lei vigente, vez que a Emenda Constitucional nº 26,
de
27.11.85, convocat6ria da Constituinte delimita, de forma cristalina,
a competência da Assembléia Nacional Constituinte à elaboração do novo texto constitucional. Com efeito, dispõe a citada emenda, verbis:
term~nando

à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte remeta à

dos, para que ela resolva sobre a sua legitimidade e conveniên

"Art. 1º - Os Membros da Câmara e do Senado Fede
ral reunir-se-ão, unicameralmente, em
Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no dia 1º de fevereiro de 1987, na
sede
do Congresso Nacional."

,eia, e autorize I ÕU não I a formação da culpa".

11) Artigo 3 2 ,

Parágrafo Único:

) velar pelo respeito as prerrogativas da
AsaembLei a e as imunidades dos Consti tuarrte s ; u,

Constatamos, no projeto do Reglmento

Interno,

serem matérias om~ssas a,inv~olabilidade e a imun~dade
Constitu~ntes,

dos

bem como a atribuição do Presidente de

preseE

var as prerrogativas da Assembléia.
Baseando-nos nos parágrafos 1º, 2 2

e3

2

do

ar

tigo 32 do Regimento Interno da Assembléia Constituinte

de

1946 (Resolução n 2 1, de 12 de março de 1946), propomos

esta

medida salutar em benefic~o dos trabalhos constituintes.
A inclusão dos

disposit~vos

desta Assembléia: que ela seja

l~vre

propostos no

fut~

do ato convocatór~o

ro Regimento Interno atende ao propósito

e soberana.

de

Sala das Sessões,em

de 1987

Deputado Lysâneas Maciel
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PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO NA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE Nº

Do texto constitucional depreende-se, imediatamente,
que a Assembléia Nacional Constituinte não substitui, nem tampouco p~
de avocar para si os poderes constitucionais do Congresso Nacional.C~
mo comprovação irrefutável de tal assertiva. o pr6prio texto constit~
cional afirma que "os Membros da Câmara e do Senado Federal reunir-se
-ão", etc. Além disso, as eleições disputadas pelos componentes
do
Congresso Nacional foram para Deputados e Senadores que iriam ter,ta~
bém, funções constituintes, por força do disposto no artigo transcrito, da Emenda nº 26. Destarte, proposição que altere a atual Consti tuição, modifique lei vigente, ou retire ou, ainda, suspenda atribu~
ções do Congresso há que ser apreciada pelo Congresso Nacional e não
pela Assembléia Nacional Constituinte.
A Constituinte é realmente livre e soberana, mas para
elaborar o novo texto constitucional, como bem entender, isto é, sem
limitações. Diferente é admitir que sua competência atinge a atual oI
dem jurídica. Nada impede que os Constituintes, na qualidade de Congressistas, modifiquem a atual Constituição, revoguem ou alterem leis,
observadas, todavia, as normas constitucionais vigentes, que regulam
os respectivos procedimentos legislativos.
A futura Constituição, quando promulgada, poderá acabar com o sistema bicameral, extinguir o Supremo Tribunal Federal
e
criar um Tribunal Constitucional, estabelecer o regime parlamentaris-parlamentarista de g~verno, bem como extinguir o mandato dos
atuais
Congressistas, determinando novas eleições. Contra a Constituição não
existirão direitos adquiridos. Mas modificações na atual Constituição,
antes da promulgação da nova carta,.terão'de ser elaboradas pelo CO~
gresso Nacional, observada a tramitação exigida na atual lei [~aior.
Sustentar o contrário é dar ao texto da Emenda nº 26 a
extensão que Congresso não lhe deu; implica em admitir poder revolu cionário aos constituintes, com consequências impreVIsíveis; significa atribuir poderes à l'onstituillte que o texto convocat6rio não lhe
destinou.
Sala das Sessões, 11 de fe\ereiro de 1987.

Emenda aditiva ao Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.
Do DEPUTADO

~/l1 \L~~~
JORGE!

JORGE lEITE

EITÉ

UEPlITÁDD \ CO STITUINTE
Art~go

unico - Ao Regimento Interno da Assembléia Nacional Const,!,
~uinte acrescente-se, onde convier:

\

- A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte remeterá à Mesa do Congresso Nacional'
qualquer proposição não integrante do texto const,!,
tucional a ser elaborado, que objetive revogar ou
alterar disposição da Constituição ou de lei vige~
tes, ou com O fim de retirar ou suspender competê~
ci~ do Congresso Nacional.

"Art.

§ 1º - Recebida a proposição que objetive

emendar
o texto constitucional, o Presidente do Con
gresso notificará o autor do projeto para,
no prazo de quinze (15) dias, cumprir o di~
posto no § 3º, do art. 47, da Constituição
Federal.

§

2º - Sendo a proposição modificativa de texto de
lei, o Presidente do Congresso Nacional remetê-Ia-á à Mesa da Câmara ou do Senado, d!
pendendo da Casa a que pertença o Constituinte."

EMENDA Nº 42

Ao Capítulo I, do Titulo lI, seja dada a seguinte

r!

dação:
"Art. 2º - A direção dos trabalhos da Assembléia N~
cional Constituinte compete a uma Mesa, composta de um Preside~
te, três Vice-presidentes, cinco Secretários e cinco Suplentes.
§ 1º - Os membros da Mesa serão eleitos, por voto di
reto e secreto, em dois turnos, considerando-se eleitos, no pr,!,
meiro turno, os que obtiverem maioria absolutà,
prevalecendo,
no segundo, a maioria simples.
§ 2º - Os Vice-Presidentes, Secretários e Suplentes,
de acordo com as respectivas votações, serão identificados pela
ordem numérica.

§ 3º - Os membros da mesa, nos impedimentos e ausên
cias, serão substituídos, sucessivamente, atendendo-se a ordem
'hier~rquica e numérica dos cargos.
§ 49 - Ausentes os Secretários e seus Suplentes,
o
Presidente convidará quaisquer constituintes para o desempenho
das respectlvas funções.
§ 5º - Os membros da Mesa, inclusive os Suplentes, não
poderão integrar outra'Comissão interna.
§ 6~ - A vaga de cargo, na Mesa, será,
de imediato,
preenchida por eleição.

restantes distribuídos em cinco Comissões de cento e dez membros cada uma.
Sala das sessões'1;~d fevereiro de 1987

Importa, notadamente tratando-se de trabalho voltado
a elaboração de uma nova Constituição, que o Regimento s~
·ia vazado em boa técnica e em linguagem escorreit~
~lnha,

RESOLUÇ~O,

que

Dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia'Nacional Constituinte.

~ara

Nessa

e Euclides Scalco
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EMENDA AO'PRDJETD DE

JUSTIFICAÇIlO

~~

ConstituO

Acrescente-se Capítulo 11 ao título I, com os
tes artigos:

Asse~

segui~

as alterações sugeridas.

De fundo, apenas, a preocupação de hierarquizar
cargos de acordo com ~ votação dos candidatos.

os

Há sugestões de partidos e constituintes propondo a
ampliação do número; de membros da Mesa. Preferimos ficar com a
indicação do projeto, e~ número de catorze. A ampliação excessi
va diluiria a responsabilidade e a dimensão dos cargos. Além do·
mais, poderia criar dificuldades práticas, para as reuniões
e
decisões da mesa, quanto ao quorum.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

AO PROJETO OE REGIMENTO INTERNO
EMENOA N!!
43
TÍTULO 11
Da Direção dos Trabalhos
CAPÍTULO I
DA MESA
Redija-se assim o art. 2º e seus parágrafos:
Art. 2!! - A Mesa da Assembléia, composta de um Presidente, um 19 e um 2º Vice-Presidentes, um 19, um 2º e um 39 sec~etá
rios e um 1º, um 2º e um 3!! Suplentes de Secretário, compete a direção de todos os trabalhos.
§ 1º - Os membros da Mesa se substituem, sucessivamente, segundo sua hierarquia e seriação ordinal.
§ 2º - Na ausência de todos os Membros da Mesa, 'assumi
rá a direção dos trabalhos do Plenário o Constituinte mais idoso, que
convidará para secretariar os trabalhos dois outros Constituintes.
§ 39 - Da mesma forma procederá o membro da Mesa presente que assumir a direção dos trabalhos, na falta ou impedimento
dos demais.
§ 4º - Os membros da Mesa não poderão participar
de
qualqu~r outra Comissão ou Sub-Comissão,
§ 5º - Verificando-se vaga na Mesa procederse-á, de imediaLo, a votação para o seu preenchimento.
Sala das Sessões.
~onstituinte

de fevereiro de 1987

Dos Constituintes
Art. 2!! - Compõe-se a Assembléia Nacional Constituinte
dos Senadores e Deputados eleitos, nos termos da Emenda Constit~
cional n9 26, de 27.11.85.
§ 19 _ Os constituintes são invioláveis por suas opln~
ões, palavras e votos, no exercício das funções do mandato, sal
vo no caso dos crimes contra a honra.

§ 29 - Os constituintes não poderão ser processados cri
minalmente nem presos sem licença da Assembléia Nacional Consti
tuinte, salvo em caso de flagrante em crime inafiançável.
Esta
imunidade é extensiva ao suplente imediato do representante
em
exercício.
§ 3º - A prlsao em flagrante de crime inafiançável s~
rá logo comunicado ao Presidente da Assembléia, com a remessa dos
autos e depoimentos tbmados dentro de 12 horas da prisão,
para
que a Assembléia delibere sobre a sua legitimidade e conveniência e autorize, ou não, a formação da culpa.
§ 49 - Não podérá o constituinte, desde a
instalação
da Assembléia Nacional Constituinte até a promulgação da Consti
tuição, patrocinar interesses de caráter não social de grupos ou
pessoas, ou interesses de empresas organizadas para exercer

at!

vidades econômicas (lobby).
Art. 39 _ A ocorrência de vagas e seu
preenchimento
dar-se-á de conformidade com o que dispuserem a constituiçãõ Fe
deral, os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados ou Senado
Federal.
Art. 4!! - Perderá o mandato o constituinte que for i~
vestido em qualquer função do Poder Executivo da União, Estado
ou Municípios ou desempenhar missões temporárias de caráter di
plomátLco ou cultural durante dos trabalhos da Assembléia Naci~
nal Constituinte.
Art. 5º - A Assembléia Nacional Constituinte, por d~
liberação de sua maioria, poderá convocar Ministros de Estado e
dirigentes de entidades da administração pública para
prestar
informações perante o Plenário ou qualquer de suas

comissões,

acerca de assunto previamente determinado.
§ 1!! - O requerimento de convocação dirigido à
Mesa
consti
dá Assembléia deverá ser subscrito por um mínimo de 20
tuintes.

Euclides Scalco

JUSTIFICAÇi'lO
A fórmula objetiva possibilitar melhor divisão do núm,
ro de Constituintes em Comissões, sem prejuízo da efetiva participação de todos nos trabalhos.
São nove Constituintes para os cargos da Mesa e, como
se verá em outra Emenda de nossa autoria, os quinhentos e cinqüenta

§ 2º - O comparecimento das autoridades mencionadas no
caput des~e artigo dar-se-á de conformidade com as normas do R~
gimento Interno da Câmara dos Deputados, observando-se o segui~
te:

a - não poderá a autoridade deixar de
re~
ponder às indagações formuladas pelos constituintes;

-41
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- o constituinte que desejar formular i~
dagações à autoridade deverá inscrever-se em
livro
'-~ próprio, até o encerrame~\:o da exposição.
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§ 3g - O Presidente, nas suas faltas e impedimento~
será substituído pelos Vice-Presidentes e, na ausência destes,
pelos Secretários, observada a ordem numérica.

§ 4g -

fttL
~
f1

'~::~·?c:1f'~ ;-;"~~""lll

§ 5g - O Presidente e os cinco Secretários efetivos
não participarão de nenhuma Comlssão Constitucional (art. 15)
§ 6g -

(!)lLlL"-u~~ ~

JUSTIFICACÃO

o projeto original segue as
da

Assemblé~a

l~nhas gerais do Regimento
Nacional Constituinte de 1946. No entanto,
tor

na-se conveniente algumas modificações de modo a permItIr

uma

JUSTIFICAÇl1D
Além de melhorar o ord~namento da redação, o princi• paI objetivo da e~enda consiste em limitar aos membros titulares
da Mesa - Presidente e cinco Secretários efetivos-o impedimento
de participarem das Comissões Constitucionais.
Tanto os Vice-Presidentes quanto os suplentes dos S~
cretárlos, em virtude do exercício eventual e descontínuo das
suas funções, dispõem de tempo para participar dos trabalhos das
Comissões.

ampla e democrática participação de todos os constitu~ntes e
da prôpria sociedade na elaboração do texto constituc~onal.

Sala das Sessões, 10 de

l~vre

de 1987

v.'-C--..,-~~/

o restabelecimento pleno da inviolab~lidade e ~munid~
de parlamentar é condição essencial para que a Assemblé~a
Na
cJ.onal Constituinte possa ser

Fe,ere~ro

Oep. ALUIZIO

e soberana.

CA~5

A emenda prevê não só o restabelecimento dessas prerr~

gativas como também pro~be ao constitu~nte patroc~nar
a Assembléia ~nteresses de grupos econômicos.

perante

Retoma-se, também, a melhor tradição republ~cana
de
proibir que o constituinte aceite função do Poder Executivo, o
que contribuirá para a independéncia da Assembléia em face da
chefia do Governo, como al~ás, previsto na Constitu~ção
Rep~
bl~cana de 1891.
Durante os trabalhos constituintes poderá ser
ria a presença de um

ções

pe~ante

M~nistro

de Estado para prestar

EMENDA Ng 46 AO PROJETO DE REGIMENTO"

Inclua-se no texto do Projeto de ResoluçãO n9
1987, o Título 11 abalxo discriminado, remunerando-se os

,de
demais

títulos e artigos.

necessá
informa-

TÍTULO II

o Plenário ou qualquer de suas comissões.

DA ORGANIZAÇÃO

A Emenda estabelece normas para a convocação e aprese~

tação dos M~nistros de Estado e, eliminando alguns
prece~tos
do Regimento Interno da Câmara que l~mitam a participação
do
constituinte na interpelação daquelas autoridades.

CAPÍTULO I
Dos Constituintes

Art. 2g - Compõe-se a Assembléia Nacional

1.0"~LlLuin-

te dos Senadores e Deputados.
Art. 39 - O Constituinte que não houver

comparecido

às Sessões Preparatórias, apresentará à Mesa o diploma expedido pela
Justiça Eleitoral, o qual será publicado no Diário da Assembléia.
§ 19 - A apresentação do diploma poderá ser feita pe-

lo dlplomado pessoalmente, por ofício ao 19 Secretário ou por intermédio de seu Partido ou de qualquer Constituinte.
§ 2g - Logo após a

apresentaçã~

do diploma, o Senador

ou o Deputado comunicará ao 19 Secretário o nome parlamentar
PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
EMENDA N9

deseja adotar, cabendo ao Presidente resolver as dúvidas que se le vantarem a respeito.

45

§ 39 - Presente o diplomado, o Presidente

Dê-se ao Art. 2g e seus parágrafos a seguinte reda-

três Constituintes

designará

para recebê-lo e introduzi-lo na sala das Ses

sões onde prestará o seguinte compromisso: "Prometo guarpar .;;.' Const!

ção:
pete à

que

~, L ........

Art. 29 - A direção dos trabalhos da Assembléia co~
composta do Presidente já elelto, de três

sü~Oiretora,

Vice-Presidentes - 12, 22 e 3º -

cinco Secretários - 1 2, 2 2 ,

3~

49 e 5g - e de cinco Suplentes de Secretários.

tuição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato que o povo me
conferiu e sustentar a

§ 29 - Não obtida a maioria absoluta, realizar-se-á
novo turno por maioria simples, ao qual somente concorrerão
os
candidatos mais votados, coonslderando-se suplentes os imediatos
em votos ao quinto Secretário elelto. Em caso de empate consid~
rar-se-á eleito o mais idoso.

a integridade e a independência

do

§ 49 - Quando forem diversos os"Constituintes a pres-

§ 19 - A eleição para completar a composição da Me-

sa far-se-á por maioria absoluta dos Constituintes, mediante voto'
direto e secreto.

~nião,

Brasil" .

car compromisso, só o primeiro pronunciará a fórmula prescrita
parágrafo anterior e os demais, um por um, quando' chamados ,
!'Assim

O

prometo l l

no
dirão:

•

§ 59 - A Constituinte deve tomar posse dentro

trinta dias, a contar da instalação da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

de

-42§

6Q -

o prazo a que se refere o parágrafo

anterior

pode ser prorrogado pela Assembléia, a requerimento do interessado ,

invocados supletivamente, não daria soluções adequadas às

hipóteses

aqui ver-sadas , formulamos a presente proposição.

por mais quinze dias.
§ 7Q - Considera-se como tendo renunciado ao

mandato

o Constituinte que não tomar posse no prazo do § 5Q ou do § 6 Q,

se

tiver havido prorrogação.

Sala das Sessões, em

CAPÍTULO II
Das Vagas

Art. 4Q - As vagas, na Assembléia Nacional Constituin
te, verificar-se-ão em virtude de:
EMENDA NQ 47
1 - falecimento;
II- renúncia;

III-perda de mandato, nos casos estabelecidos na

Con~

tituição Federal.
Art. 5Q - A renúncia ao mandato do Senador ou do

independe de aprovação da

à

Assem

bléia, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de

parágr~

Dep~

tado Constituinte, ou à suplência, deve ser dirigida por escrito
Mesa, com firma reconhecida, e

Dê-se ao Título 11 e seus Capítulos, artigos e
fos a seguir discriminados, a seguinte redação:

lida

"TITULO II
Dos Orgãos da Asse.bléia
CAP1TULO 1

no Expediente e publicada no Diário da Assembléia.
Parágrafo único - É lícito ao Constituinte fazer
Plenário, oralmente, a renúncia ao mandato, mas ela só se

em

tornará
Assem-

Art. 2Q - A Mesa da Assembléia ~ompete a
direção dos
trabalhos e a supervisão administrativa do seu funcionamento.

Presidente da Assembléia

§ lQ - A Mesa compõe-se de Presidente e dois Vice-Pre
sidentes, de um Secretário-Geral e de do~s Secretários, designados de lQ e 2 Q, e de três suplentes de Secretário.

efetiva e irretratável depois de sua publicação no Diário da
bléia.
Art. 6Q - No caso de vaga,

~

convocará o respectivo suplente, que terá trinta dias de prazo

para

tomar posse e entrar em exercício.
Parágrafo único - Se não houver suplente

devidamente

habilitado, o Presidente da Assembléia comunicará o fato ao Tribunal
Superior Eleitoral para as providências necessárias.
Art. 7Q - Considera-se como tendo renunciado ao manda
to o suplente que, convocado, não se 'apresentar no prazo estabelecido no artigo anterior.
~arágrafo
~aL~,~te

este

art~go

Da Mesa

único - No caso de eleição, o prazo a

que

será contado a partir da data da diplomação.

§ 2Q - Nos seus impedimentos, o Presidente será substituido, sucessivamente, pelos Vice-Presidentes ou Secretários.

§ 3Q - Ocorrendo vaga em qualquer dos cargos
far-se-á nova eleição para o seu preenchimento.

da Mesa

Art. 3 Q - A Mesa compete, além das atribuições consignadas em outras disposições regimentais, ou delas implicitamente
resultantes, as seguintes:
- determinar o uso de dependências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal indispensáveis ao pleno funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte, de suas Comissões Subcomissões, bem assim, dos serviços administrativos e técnicos;

Art. BQ - Para a posse, do suplente ou do eleito
11 - requisitar servidores de ambas as Casas do Congres
so Nacional, sem prejuízo de seus vencimentos, vantagens e direitos inerentes ao exercício do cargo ou função;

observar-se-ão as prescrições do artigo 3 Q.

JUSTIFICAÇÃO

O Projeto de Regimento não consagra a hipótese de

po~

se do Constituinte que não exercitou seu direito na época oportuna.A
Emenda proposta estabelece o limite de trinta dias para fazê-lo, levando em conta a exigUidade

do prazo destinado à elaboração da nova

Carta Magna.

Definidos, preliminarmente, os limites de posse,

est~

belece a Emenda os casos de vacancia e renúncia, vedada a licença

p~

ra trato de interesses particulares, que não se harmoniza com a magnitude da missão que aos parlamentares foi delegada pelo povo.

Com o escopo de suprir tais lacunas e conscientes
que o Regimento, tanto do Senado quanto o da Camara dos Deputados

de

111 - determinar a publicação e divulgação das proposições, debates e expedientes e tudo o mais relacionado com a Assembléia Nacional Constituinte, em documento próprio, criado para
esse fim e, também, na imprensa, rádio e televisão, quando necessário, correndo as despesas à conta dos orçamentos do Senado Fed~
ral e da Câmara dos Deputados;

IV - autorizar a reali~ação de outras despesas que serão igualmente atendidas em proporção igual pelos orçamentos
da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As requisições de verbas feitas pela Assembléia Nacional Constituinte será dado priorl
dade;
V - disciplinar o acesso às galerias de modo a que nelas possam ter ingresso os membros do Corpo Dip~omático, jornali~
tas convidados e credenciados e o público, este com acesso disciplinado mediante convites distribuídos pelos partidos
políticos
com representação na Assembléia Nacional Constituinte.
VI - somente admitir nas áreas adjacentes ao
Plenário
da Constituinte funcionários do Congresso Nacional e jornalistas
credenciados;

-~-

VII - delegar, a quaisquer de seus membros, as
ções previstas neste artigo.

atribui_o

Parágrafo único - A Mesa da Assembléia comprovará suas
despesas em relatório encaminhado às Mesas do Senado Federal e C~
mara dos Deputados, às quais competirá a prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação em
vigor.
CAPITULO 11

ral e dos Territórios Federais; aos chefes de governos estrangeiros e seus representantes no Brasil; às assembléias estrangeiras;
e às autoridades judiciárias, em resposta a pedidos de
informações sobre assuntos pertinentes à Assembléia, no curso de feito~
judicialS.
§ 12 - O Presidente poderá, em qualquer momento,da sua
cadeira, fazer ao Plenário comunicação do interesse da Assembléia
ou do País.
§ 29 _ Para tomar parte em qualquer discussão, o Pres!
dente transmitirá a Presidência ao seu substituto, e não a reassumirá enqu~nto se debater a matéria.

Da Presidência
Art. 49 - O Presidente é o representante da Assembléia
Nacional Constituinte quando ela se pronunciar coletivamente, o
supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem.
Art. 59 - São atribuições do Presidente, além
decorram da natureza de suas funções e prerrogativas:

das que

§ 39 - Em caso de matéria relevante e inadiável, poderá o Presidente, decidir, ad referendum, sobre as atribuições da
Mesa.
Art. 69 - Compete ao 29 Vice-Presidente exercer as fu~
ções de Corregedor, supervisionando os serviços de segurança
da
Assembléia Nacional Constituinte, inclusive o acesso à Galeria.

I - zelar pelo prestígio e o decoro da Assembléi~ Nacional Constituinte, bem como pela dignidade de seus membros, em
todo o território nacional, assegurando a estes o respeito a suas
prerrogativas;

CAPITULO 111
Da Secretaria-Geral

11 - dirigir, com suprema autoridade, a segurança da As

sembléia;
Art. 72 - São atribuições do Secretário-Geral:

111 - presidir às sessões e às reuniões da Mesa;

IV - cumprir e fazer cumprir o Regimento; decidir conclusivamente as questões de ordem relacionadas com a interpretação deste Regimento;
V - conceder a palavra aos constituintes, inclusive i~
terromper o orador que se afastar da questão em debate, falar co~
tra o vencido ou faltar à conslderação à Constituinte, a qualquer
de seus membros ou aos chefes dos poderes públicos;

- organizar e dirigir os trabalhos da Secretaria

da

Assembléia;
11 - ordenar as despesas da Assembléia;
111 - proceder à chamada dos constituintes em caso de
rificação da votação ou de quorum;

v~

IV - dar conhecimento à Assembléia, em resumo, do expedlente reaberto e que seja do seu interesse;

VI - suspender ou encerrar a sessão;
V - despachar o.expediente;
VII - autorizar a publicação de informações ou documentos em inteiro teor, em resumo ou apenas mediante referência na
Ata;

VI - receber e, quando for o caso, assinar a correspondência dirigida à Assembléia.

VIII - anunciar a Ordem do Dia e o número de
tes presehtes;

Art. 89 - A Mesa, em Ato própio, fixará a
de cada um dos seus demais membros."

constituin-

IX - submeter à discussão e à votação a matéria
destinada, proclamando o seu resultado;

a isso
JUS T 1 F I C A T I V A

X - designar a Ordem do Dia das sessões;
XI - convocar as sessões da Constituinte;
XII - desempatar as votações;
XIII - determinar a retirada de proposição

da

Ordem do

Dia, quando apresentar incorreção;
XIV - despachar proposições e requerimentos, bem assim
outros documentos, dando-lhes o devido encaminhamento, inclusive
determinando o seu arquivamento;
XV - nomear ou substituir os membros da Comissão
Constituição;

da

XVI - convidar o relator ou outro membro de Comissão,
ra esclarecimento de parecer ou suas partes;

p~

A Emenda ora proposta, ao lado de tornar mais claro o
entendimento do texto que modifica no projeto sob exame,
propõe
alterações de fundo em alguns ,dispositivos visando a estabelec~r
compos~~ão mais conveniente para a Mesa e, também,reforçar-Ihe ~s
atribuições, dando-lhe autonomia administrativa
e financeira em
relação às Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Assim é que a Emenda procura concentrar numa Secretaria-Geral todos os encargos de organização e de direção da Secretaria da Assembléia Nacional Constituinte. Mesmo considerando que
as duas Casas do Congresso Nacional terão,durante o período de elaboração da Constituição, funcionamento mitigado, com redução da
sua atividade legislativa, é necessário dar autonomia à Secretaria da Assembléia, inclusive através da formação de uma estrutura
material e humana própria. Com essa autonomia evitar-5e-á, dentre

outros inconvenientes; de serviços comuns da Assembléia Nacional
Constituinte, do Senado eda Câmara, o Je~mlsturarem documentos.

XVII - prorrogar as sessões;
declarar prejudicada qualquer proposição que assim
XVIII
deva ser considerada;
XIX - promulgar as Resoluções aprovadas pela
ou Atas da Mesa;

competência

Assembléia

XX - assinar a correspondência, entre outras,destinada:
ao Presidente da República; ao Presidente do Senado Federal;
ao
Presldente do Supremo Tribunal Federal; aos Presidentes dos Tribunais Superiores; aos GovernadorEs dos Estados, do Distrito Fede

sem~léia

A Emenda, no objetivo de dar autonomia à Mesa
, propõe que a esta seja permitido:

da As-

"I - determinar o uso de dependências da
Câmara
dos Deputados e do Senado Federal indispensáveis ao pleno funcionamento da Assembléla Nacional Constituinte, de suas Comissões e
Subcomissões, bem assim, dos serviços administrativos e técnicos;
11 - requisitar servidores de ambas as
Casas do
Congresso Nacional, sem prejuízo de seus vencimentos, vantagens e
direitos inerentes ao exercício do cargo ou função;

-44111 - determinar a publicação das proposições, deba
tes e expedientes'e tudo o mais relacionado com a Assembléia Nacional Constituinte, em docu~ento próprio, criado para esse fim,
e~ também, na imprensa, no rádio e na televisão, quando
necessário, correndo as despesas à conta dos orçamentos do Senado Fede
ral e da Câmara dos Deputados; e
IV - disciplinar a realização de despesas que
rão atendidas em proporção igual pelos orçamentos da Câmara
Deputados e do Senado Federal."
Sala das Sessões, e~ ;; de fevereiro

~~.."

Deputad6 PRISCO
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49
Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº

Modifique-se o Título 11, dando-se-lhe a seguinte forma
e redação:

sedos

e 1987

Título I I

r ;.:
VIANA

Da Organização e Funcionamento
Capitulo Único
Dos Constituintes

EMENDA N9 48
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

, DE 1987.

Art.

Compõe-se a Assembléia Nacional Constituinte dos

Senad~

res e Deputados Federais eleitos, diplomados e empossados nos termos da legisl~ção em vigor.
O Artigo 2 9 passa a ter a seguinte redação:
de

Os Senadores e Deputados (Federais), no exercício
Art. 2° - Ã Mesa da Assembléia compete a direção
todos os trabalhos.
§ 19

ria,

de

opiniões, palavras e votos.

Secret~

- A Mesa compõe-se de Presidência e de

constituindo-se~a

Vice-Pr~

primeira, do Presidente e de três

suas

suas funções Constituintes, são invioláveis por

sidentes, e a segunda, de cinco Secretários e cinco Suplentes de
Secretários.
29
- A Eleição dos membros da Mesa se fará por vo
to direto e secreto, em dois turnos.
§ 39
- Será considerado eleito aquele que obtiver o
maioria absoluta no primeiro turno e, no segundo, o que
receber
maioria simples de votos.
49
- Serão eleitos Suplentes de Secretários
os

Os Senadores e Deputados terão, como Constituintes, asseguradas todas as suas imunidades e prerrogativas previstas na Constituição em vigor e aquelas que"

para a livre execu-

ção das suas funções, decorrerem de emenda à Constituição, procedida na forma por ela prevista.

Os Senadores e Deputados estarão, como

Constituintes,

imediatos em voto ao 59 Secretário.

- Os Vice-Presidentes substituirão, pela
ar
dem, o Presidente nas ausêncIas deste.
§ 69
- Os Secretârios e os Suplentes
substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e, assim, substituirão
o
Presidente na ausência dos Vice-Presidentes.
79
- Ausentes os Secretârios e os seus Suplentes,
o Presidente em exercício convidará um Constituinte para

sujeitos às normas constitucionais vigentes

dos artigos 34, !tens I e 11, letras a) b), a) b) c) d);

§ 99

- Em caso de vaga de qualquer Cargo na Mesa,
será realizada imediatamente a eleição para o seu preenchimento,
nos termos deste artigo.

Ar~.

35,

seus itens e parágrafos; Art. 36 e seus parágrafos.

exercer,

no momento, as funções de Secretário.
§ 89
- Os membros da Mesa, efetivos e suplentes, não
poderão participar de qualquer Comissão Interna.

constantes

Justificativa

A Com~ssão que elaborou o Projeto que se quer modificar,
teve como fontes inspiradoras de sua feitura os Regimentos Internos
das Constituintes que precederam a atual, principalmente"

das

de

1933-34 e de 1946. Tanto é assim que a quase totalidade dos seus

di~

positivos deveriam estar entre aspas e, em homenagem aos ConstituinJUSTIFICATIVA

tes do passado, ter referidas as suas fontes. Que se copie o que

Com a Emenda busca-se assegurar mais clareza na
de eleição e funcionamento da Mesa.

forma

se

mutile documetnos ou diplomas legais do passado, quando se deve

es-

tar pensando nole preparando o futuro do BraSIl, é terrível menoscabo à nossa tarefa e à inteligência do nosso povo.
Por que, por exemplo, não se tratou, no projeto,

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

é

útil até pode significar humildade produtiva. Que, entretanto"

em 1933-34 e 1946 do que é o mais importante na Assembléia

como
Nacional

Constituinte qual seja o Constituinte? Ao que parece, para evitar
(ro--TA\', _

LI~I.. ..

I.:

_

~:"'d)jJJ1-1r:.

/jR (TTV

. fíJl)8·.es

necessário e urgente desfecho do debate que inaugurou os

I

I

C.

tJ

(j {' -'

trabalhos

da Assembléia em torno da possibilidade ou não de, como ©onstituin te e na

:r,).~,

o

~onstituinte,

emendarmos a atual Constituição, caso em

que,

por maioria absoluta dos votos.
Como não admitimos a hipótese, por absurda,

entendemos

que todos os nossos trabalhos, a menos que o Congresso modifique

a

atual êonstituição, estarão regidos pelas normas constitucionais

VI

gentes boas e más. Esta matéria deve ter seu debate encerrado agora,
sob pena de, pelas possíveis conseqüências, procrastinarmos os

trab~

-45~

lhos da Constituinte ou fluirmos para imprevisível impasse.

o pro-

52
Assemblé~a

pósito da emenda.

Nacional Constituinte

Emenda nº
Autor: Deputado MDZARILDO CAVALCANTI

Sala das Sessões,

Art. lº - O parágrafo § lº do Art. 2º do Regimenta Interno da Assembléia Nacional Constituinte passará a ter
a seguinte redação em sua parte final:
"Art. 2º
§ lº
Considera-se suplentes de Secretário
os imediatos em votos ao que for elei
to 5º Secretário."

Art. 2º - D parágrafo 2º do Art. 2º do
to Interno, terá a seguinte redação:

Regime~

"Art. 2 Q

EMENDA N9 50
I1D~spõe

sobre

Assemblé~a Nac~onal

Cons-

(Ao ProJeto de Resolução, que

Regimento Interno da

§ 2º - D Presidente será substituído,
em suas ausências e impedimento, pelos Vice-Presidentes ou pelos Secretáe seus suplentes, na sua ordem numéri
ca. 11

tJ.tuJ.nte")

Dê-se ao § 19 do art. 29 a

segu~nte

redação:

IlArt. 29

§

voto

19. A
d~reto

nos, sendo

que

.
ele~ção

e

membros da

~esa

real~zando-se

em 2

dos

s~to,

cons~derado ele~to,

obt~ver ma~or~a

se fará por
(do~s) tur-

no prJ.meJ.ro,

to de

~esolução

Art. 3º - Suprima-se o § 3º do Art. 2º do Proj~
(Regim~nto Interno). Renumere-se os demais.
JUSTIFICAÇIlO

aquele

absoluta e, no segundo, o

que

obtJ.ver maJ.orJ.a sJ.rnples. Consldera-se suplentes
de
secretárJ.D os J.mediatos em votos aos que forem eleit.os ";
Sala das Sessões, de
de 1987

A presente emenda visa dar técniga e maior
reza aos parágràfos emendados.
Sala das Sessões, () Cf

?

cla

/ é,' S'}

/i~/

"1t!r~

MDZARILDD CAVALCANTI
Constituinte PFL - RR
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Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº
Dê-se ao § lº do art. 2º a seguinte redação:
EMENDA N2

(Ao Projeto de

51

,,§ lº - A eleição dos membros da Mesa

, de 1987)

Resolução n 2

por voto direto e secreto,

Dê-se ao § 1" do art. 2" do Projeto a s€gu~nte

tanto quanto possível, a

redação:

se

fará

assegurada,
representação

proporcional dos Partidos,

realizando-

"Art. 2" .•...•••....•....••...••...•••...

-se em dois turnos, sendo considerado

§ 1e A ele~ção dos membros

leito, no primeiro, aquele que

da Mesa se f~

ra por voto dJ-reto e secreto, reallzando-

~

obtiver

maioria absoluta e, no segundo, o que ob

se em dels turnos, sendo consJ.derado elei
t~ver

to, no prJ.meJ.ro, aquele que obtlver maJ.oria absoluta e, no segundo, o que
ver maJ.orJ.a simples. Os

suplentes

obt~-

Considera-se su

serao

em

d 5º se-

votos aos que foram eleitos 4º
cretários".

os 5 (c~nco) ma~s votados após o 5" Secre
tárlo.

maioria simples.

plentes de secretário os imediatos

JUS T I F I C A ç Ã D

1l

JUS T I F I C A ç Ã O

A proposta objetiva assegurar o

Uma vez que a Mesa deverá compor-se de cin
co Secretár~OSt torna-se desp~c1enda a referência ao 4~ Secretá-

proporcionalidade na composição
mentos da e Câmara

d~

princípio da

Mesa, já consagrado nos Regi-

e do Senado.

rio.
/

Sala das Sessões, em

de

de 1987

SaIr das sessõe2:'
.;' . :
. _ ;./ -,--- -'. :-

/:

~;;-6-2;Z

Deputado

niICIOS

CANSANÇÃO~

• (

•

t

Antônio Carla

.~-

-

-

,;I.- 'Y~

/

/

Konder Reis

Constituinte

-46-
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co os Suplentes de Secretãrios e, portanto, devem considerar-

EMENDA N9
/87 (de Plenário)
Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "dispõe sobre o

Reg~rnento

se eleJ.tos para eSsa função os imedJ.atos em votos aos que forem eleitos Secretários, consoante a redação ~roposta.

Interno

Esclareça-se que foi dada ao §19 do art.29 ã

da AssembléJ.a NacJ.onal ConstJ.tuJ.nte."

tran~

crição do Regimento Interno da ConstituJ.nte de 1946, que preDê-se ao § 19 do artJ.go 29 do
ProJeto
de Resolução n9 2, de 1 987, que dJ.spõe sobre o RegJ.mento Interno
da Assernblél.a NacJ.onal Constl.tul.nte", a seguJ.nte redação:

via apenas 2 Suplentes e não 5 e, conseqüentemente, não pode
permanecer.

Com a redação sugerJ.da para adequar-se ao "ca-

put" do art. 29, serão considerados eleJ.tos Suplentes os segundos mais votados para cada cargo de Secretário.
"Art. 29

§ 19 - A eleJ.ção dos membros da

Mesa,

à exceção do Presl.dente, se fará,

voto dl.reto e secreto, por malaria

ples.

Sala das Sessões,

pelo

Serão considerados Suplentes

Secretárl.o os J.mediatos em votos

A~

Deputado

Skffi

de

~r~J.ro de

~ DEI;~S

1987

de
aos

que forem elel.tos 49 e 59 Secretárl.os.

56
EMENDA Nº

,DE 1987

JUS T I F I C A ç Ã O
Esta Emenda tem por escopo subtral.r

do

texto do RegJ.mento Interno da Assembléia Nacional Constl.tul.nte re
dação que, porventura, possa levar ao errôneo entendl.mento de

ferir-se o dJ.spositivo regimental, também, à eleJ.ção da

re

Ao Projeto de Resolução nº 02,que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

PresJ.dên

cJ.a da Mesa.

A eleJ.ção do PresJ.dente da

Assembléiadeterml.n~

Nacl.onal Constl.tUl.nte reall.zou-se sob a égl.de de normas

das pelo Presidente do Supremo TrJ.bunal Federal, que, usando
sua competêncl.a constl.tucl.onal, edl.tou-as na ausência de

de

regras

vJ.gentes.
Destarte, referindo-se

normatJ.va ora emendada

a

No § 1º do artigo 2º, "in fine",subistitua-se o
termo "considera-se" por "consideram-se."

disposição

apenas ã eleição dos demaJ.s membros

da

Mesa, não se faz necessário que esta seja rea12zada em d02S

tur

nos e por "quorumll especlal de maíorla absoluta, eXlgências que,
a nossO ver, devem ser apllcadas, corno de fato o foram, somente ao

JUSTIFICAÇllD
Trata-se de emenda meramente formal,em homenagem à
sintaxe.No caso,como é obvio,o"se" constitui mera particula relfexiva e
o sujeito da oração vem a ser o plural "suplente§."

Sala das sessões, em 12 de fevereiro de 1987

J.-~~L

caso da escolha do PresJ.dente da Mesa.

DEPUT~bo

ANTÔNIO

Sala das Sessões, em

MAR~

57
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

.,

!~I/"L l

c. {'C
1'.-[ c c ,L
Senador ALFREDO CAMPOS
f

Acrescente-se ao §.19 do art. 29 a seguJ.nte expressão Lnâ.ci.a Le ltÃ exceção do Presrdente u •

EMENDA N9

55

JUSTIFICATIVA
O PresJ.dente da AssembléJ.a já está eleJ.to.

Dê-se ao §19 do art.29 do Projeto de Resolução, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléla Nacional Cons-

tituinte, a seguJ.nte redação:
"Art. 29 ••••••••••••••••••••••••.•••••••

§19

A eleJ.ção dos Membros da Mesa

se

fará por voto dlreto e secreto, reallzando-se em dois turnos,
sendo conslderado eleito, no primelro, aquele que obtlver ma-

iorJ.a absoluta e,no segundo, o que tJ.ver maJ.orJ.a sJ.ffiples.Cons~deram-se

Suplentes de Secretãr~os os lIDediatos em votos aos

EMENDA NQ

58

que forem eleJ.tos Secretários".

A

~lteração

que propomos é com relação aos Suplen-

tes de S~r"'V"~{-~-;~os. De acordo com o

"C3.?U"'l;u

do art ..29 são cin

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre o Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

-47JUSTIFICAÇÃO

Redija-se assim o § 19 do Art. 29:
nA eleição dos Vice-Presidentes, Secretários

Suplentes da Mesa far-se-a ••••••••••••• n

e

E importante que fique explícito no texto que o Presidente
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte já está eleito.

Isto

evitarâ eventuais problemas de inte~pretação do Artigo.

JUSTIFICATIVA

A redação do Projeto não é adequada, pois o

Pr~

sidente já foi eleito.

61
PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 2, DE 1987
Sala das Sessões, 12 de fevereiro

~e

1987.
"Dlspõe sobre o Regimento Interno

da

Assemblé1a Nac10nal Constitu1nte."

EMENDA N.
Dê-se ao § 1. do art. 2. a seguinte redação:
"Art.

"EMENDA N9

~2º

•••••••••••••••••••••••••••••••

§,1º A ele~ção dos membros da mesa
se-á por voto dlreto e secreto, reallzando-se em
turnos, sendo cons~derados eleltos, no prlmeiro,

59

fardois
aqu~

les que obtiverem maioria absoluta e, no segundo
Ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

o Artigo 22,

§ 12 e 22 do Projeto de Regimen-

quandà concorrerão somente os delS candldatos mais v~
tados no prlmelro turno, os que obtlverem maíorla si~
p Le s ,

Em caso de em~ate, considerar-se-á
to o candidato com maior numero de legislaturas

ele!
e,

aluda permanecendo, o mais idoso.

to passam a tramitar com a seguinte redação:
12 _ A eleição dos membros da Mesa farse-á por voto direto e secreto, em dois escrutínios, sendo o primeiro para Presidente e
o segundo para·os demais cargos, considerando-se eleitos os candidatos
que
obtiverem
maioria de votos, presente a maioria dos Consti tuintes.
n§

Conslderam-se suplentes de secretário
os lmedlatos em votos aos que forem eleitos de 1 2
52 secretárlOS, nesta mesma ordem.

a

JUSTIFICAÇÃO
A redação do proJeto pretendeu contemplar o que

pre-

Vla o regimento de 1946,íntroduZlndo porém condlção de maloria
n§ 22 _ Serão considerados elei tos Suple~
tes os 5 (cinco) candidatos que obtiverem número de vo~os imediatamente inferior ao obtido pelo 52 Secretário, em ordem decrescente."

absoluta para o 1 2 turno. Ficaram, por isso, algumas lndefini-

ções como a nao menção de que no 2. turno só concorrem os dois
mais votados.
Não se atentou igualmente que sao 5 suplentes, havendo
p01S a necess1dade, se não se deseja eleger diretamente os su-

JUSTIFICAÇÃO

plentes, de

inc~u1r

todos os segqndos mais votados para secre-

táriós e não somente os para 4 2 e 52. Também não se tinha deí!

Pretende-se com a nova redação dividir a eleição da Mesa em dois escrutínios, p~ovidência inevitável por razões
óbvias, já que o Presidente está eleito.

nldo a cond1ção de desempate.
de

Sala das Sessões, em

sai a

nó'
li ~J
S~ODAC~OARES

de 1987.

Deputadó LUIS ROBERTO PONTE

62
Emenda ao Projeto de Regimento Interno n2

EMENDA N9

60

Projeto de Resoluçio n9 2, de 1987 que

tlDisp~e

sobre o Re-

Dê-se ao § 12 do art. 22 a

~eguinte

redação:

gimento Interno da As s e mb Le a a 'Nacional Constituinte"~

SENADOR MEIRA FILHO

n§

12 - A eleição dos membros da Mesa
por voto direto e secreto,

Art.

§

29

o

••

19 - A Eleição dos membros da mesa, exceto do Pres1..dente

que já está eleito, se fará •..

tanto quanto possível, a
proporcional dos Partidos,
se em dois turnos,

se

fará

assegurada,
representação
realizando-

sendo considerado

~

-48leito, no primeiro, aquele que
maioria

obtiver

e, no segundo, o que

~bsoluta

tiver maioria simples.

o~

Considera~e su-

plentes de secretário os imediatos
votos aos que foram eleitos 4º e 5º

~

aquele que obtiver maioria abmaioria simples.
secretários os imediatos
Secretários.

em
se-

cretários".

JUS T I F I C

do considerado eleito,-no primeiro,
soluta e, no segundo, o que obtiver
Considera-se suplentes de
votos aos que forem eleitos 4º e 5º

Justificativa: A permanecer o texto, como proposto no projeto, poderá ensejar margem a pedidos de realização de eleição para Presidente da Assembléia, O que já se fez.

ç nO

, ( propo~t: objetiva assegurar o princípio da
porcionalidade na\compos1çao da Mesa,

pr2.

Cê3~

já consagrado nos Regimen-

tos da Câmara e do Senado.

ARTENIR WERNER
Deputado Federal

Sala das Sessões,

65
Emenda ao Projeto de Regimento Interno n9

Modifique-se a numeração do Título 11 e no Capítulo I,
Da Mesa, incluam-se os dispositivos cantantes do Capítulo

v,

Da

Administração, dando-se, ao Art. 10, renumerado, a $eguinte

reda

ção:

Compete, ainda, ã Mesa, nas suas funções

Art.

administrati

vas e disciplinares:

Reproduzam-se as letras

~,~,~,~,~,i

e

~

e

incluam-se

no capítulo as seguintes disposições:

EMENDA AO PROJETO DE

REGIMENTO INTERNO

Art.

A ordem

63

~nterna

do Edifício onde funciona ou, no

caso

de força maior, onde vier a funcionar a Assembléia
cional Constituinte, será mantida, durante as sessões, pela

Dê-se ao § 19 do art. 29 esta redação:

sob a Direção do seu Presidente, sem a intervenção de qualquer

Art. 29 ---------------------§ 19 A eleição dos membros da

sa, à exceção do Presidente, far-se-ã por
to direto e secreto, realizando-se em

Na
Mesa,
ou

tro poder.
~

v~

d015

turnos, sendo cons1derado ele1to, no primeiro, aquele que obtiver maior1a absoluta e, no
segundo, o que obtiver ma10r1a s1mples. Os S~

§

Onico. Para os efeitos deste artigo o Presidente da

Assem

bléia Nacional Constituinte poderá requisitar de

ou

tros poderes os servidores públicos especializados.

plantes de Secretário serão eleitos em turno

único, considerando-se a ordem de votos que
receberem.
JUSTIFICATIVA

Art.

/jIç f .

são- secreta.

"Quando, no Edifício da Assembléia Nacional
inte, se cometer algum delito, efetuar-se-á a

rv

ex
conhe

cerá do fato, expondo-o ã Casa, que deliberará a respeito, em ses

Art.

J/

Edifí

cio da Assembléia Nacioúal Constituinte, qualquer
cesso, que reclame medidas da Comissão de Disciplina, esta

Já está eleito o Presidente da Assembléia Naci~
nal Constituinte.
Outrossim, cumpre estabelecer o sistema de ele~
ção dos suplentes, que deve ser o mais s1mples possível.

Sala das Sessões, em

Se algum Senador ou Deputado cometer, dentro do

Constitu
prisão

do criminoso e abrir-se-á o competente inquérito, sob a direção de
um dos membros da Comissão de Disciplina, designado pelo

Presid~

ten-.

Justificativa

64
~enda

ao Título lI, Capo I Art. 22, § 12

A matéria contida nas emendas é conexa e, portanto, de
ve ser tratada em um único capítulo.

Art. 2Jl

A
§ 12 - A Eleicão dos membros da mesa, ainda não eleitos,

se fará por voto direto e secreto realizando-se em dois

turnos,se~

Comi5sã~~

ao redigir o Projeto, não copiou,

porque

não adotou, todas as disposições constantes do Capítulo V, do
lo 111, do Regimento de 46. Trata o capítulo citado, da

TÍt~

Comissão

-49I

de Polícia. Ela é indispensável, ainda que com outro nome. O
to, todavia,incluiu

algumas disposições a ela atinentes no

Proj~

68

capít~

10 V, do Título 11, Da Administração, que conforme esta emenda

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

pr~
~

pomos sejam incluídos no capítulo que trata "Da Mesa".

( substitutiva)

Dê-se ao art. 29 a redação seguinte:
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1 987.

" Art. 29 - J. Mesa da Assembléia, composta de um
Presidente, três Vice-Presidentes e cinco Secretários,compete
a direção de todos os trabalhos. Haverá, ainda, cinco Suplentes de Secretário."

JDSTIFICAÇÃO

Penso que a redação proposta é preferível, pois torna
mais clara a composição da Mesa •

A do Projeto, embora apoiada na tradição{Regimento da
Assembléia Constitu~nte de 1945), não coloca os substitutosimediatos do Presidente na consideração devida.
Sala das

(

/

.~=~--)

ILlll'iDDAD

EMENDA Nº

66

69

Ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

EMENDA Nº
Dê-se ao § 32 do Art. 22 a Redação seguinta:

Dê-se ao § 2º do Art. 2º do Projeto a seguinte redação:
IIArt. 2º

§ 32 - ~usentes, durante a sessão da Assembléia,
o Presidente e os Vice-Presidentes, susbstituílos-ão os Secretários.

.

§ 2º O Presidente será substituído sucessivamente pelos 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes".

JUSTIFICAÇÃO
A redação que propomos nos parece mais adequ~
da do ponto de vista da técnica legistiva, da clareza e concisão do
texto.

JUSTIFICATIVA
Face à Emenda proposta ao § 2 2 , fica prejudicada a
dação primitiva do mencionado parágrafo.

R~

A presente Emenda ajusta o enunciado da disposição re
gimental à outra Emenda.
A ordem d~ numeração se nos afigura implícita, consi-.
der ando-se que o princípio de gradação dos cargos é norma fundamental na elaboraçã~ do Regimento. Se se agrega uma ordem n~
merica à nomenclatura dos Secretários, é óbvio que a mésma indica uma precedência do 12 sobre o 22 e, assim, sucessivamente.
Sala das

67

sessi' ::.

~AM

fw~~e

1987

PORTELLA
Deputado Federal

EMENDA N2
Dê-se ao § 2º do Art. 22 a seguinte redação:

70
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02, DE 1987
(da Assembléia Nacional Constituinte)

§ 22 _ o Presidente será substituído pelos VicePresidentes, na sua ordem numérica.

JUSTIFICATIVA
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte."

Alterando a Redação proposta no Projeto de Resolução
apresentado, tem-se em vista, somente, economia de
linguagem,
ou seja. uma forma redacionál mais concisa e elegante,
suprimindo-se a repetição sequencial dos. Vice-Presidentes.
Sala das ses.s/ler,;.._:: fe(f;J.~1987

~~AM PORTE~~J.1
. Deputado Federal

EMENDA N9 01
Dê-se ao art.
dação:
"Art. 1.9
§ 19

2~~ §

39 do Projeto a seguinte re-

-50junta, darão pareceres dentro do prazo, improrrogável de trinta (30) dias, podendo, nesse período,
promover seminários, convocar pessoas e represen tantes de entidades para se manifestarem sobre
a
materia em exame."

29' •••••••••••••••••••••••••••••.••••••
39 Ausentes, durante a sessão da Assembléia, o Presidente e os Vice-Presidentes, substituí-Ios-ão os Secretários conforme sua ordem
numérica e, assim, estes serão substituídos pelos Suplentes."

EMENDA N9 06
EMENDA N9 02
Substitua-se o caput do art. 12 do Projeto pelo

O art. 23 do Projeto e seu parágrafo único passam a
ter a seguinte redação:

seguinte:
"Art. 23. Findo o prazo, o Presidente da
Assembléia incluirá, com parecer, para a Ordem
do Dia seguinte, a votação, sem discussão, do
Projeto de Constituição e respectivas emendas.
Essa votação sera feita por artigo. com respe~
tivas emendas.

"Art. 12. Se:r:á permitido a qualquer pessoa,
assistir das galerias, às sessões, desde que seu
comportamento não comprometa o andamento dos tr~
balhos no recinto ou fora dele."

EMENDA N9 03
são modificados os arts. 15 e 16 do Projeto
passam a ser redigidos da seguinte forma:

Parãgrafo
de cada artigo,
prazo de quinze'
de cada partido

que

"Art. 15. Serão formadas nove Comissões para el~
boração do Projeto de Constituição:
1~ - Comissão da Declaração dos Direitos e Ga -

único. Encaminhando a votação
poderá usar da palavra,
pelo
(15) minutos, um representante
com assento na Assembléia."

EMENDA N9 07

rantias;

Dê-se ao caput do art. 24 e seu

2~

- Comissão da Organização Federal;

3~

- Comissão de Organização dos Poderes;

4~
5~

- Comissão da Ordem Econômica e Social;
- Comissão de Família, Educação e Cultura;

6~

- Comissão de Agricultura e Reforma Agrária;

7~

- Comissão de Ecologia e Meio Ambiente;

8~

- Comissão de Comunicação e Informática; e

9~

- Comissão de Sistematização.

§

29 a seguin-

te redação:
"Art. 24 Votada uma emenda, serão consideradas prejudicadas todas as que tratem
do
mesmo assunto, ou que colidam com o vencido
Sendo muitas ou várias as emendas a votar,
a
Assembléia, a requerimento de qualquer constituinte podera decidir que a votação se faça em
globo, em dois grupos, distinguindo-se as que
tiverem parecer favorável das que o tiverem con
trario, ressalvado o direito de destaque.

§19
"Art. 16. As oito primeiras comissões mencionadas no artigo anterior terão um prazo de
dias
para terminarem os seus trabalhos, devendo ser remepor
tida à Comissão de Sistematização a matéria
elas aprovada; que por sua vez terá
dias para
redação final do projeto."

§.29 As votações serão praticadas,
pelo
sistema nominal, mas poderão se=lo pelo sistema
simbólico ou de painel eletrônico, desde que a~
sim resolva a Assembléia, a requerimento
de
qualquer de seus membros.

..

;.:

EMENDA N9 04
Dê;se ao caput do art. 20 do Projeto a seguinte red!
cão, acrescentando-se-lhe o seguinte § 29, passando a § 19 o
atual parágrafo único:

EMENDA N9 08
Dê-se ao § 69 do art. 28 do Projeto a seguinte
redação:
"Art. 28.

"Art. 20. Rejeitado, O Projeto voltará às Co missões, para as quais serão designados novos
membros e terão a metade do prazo previsto no art.
16
des~e Regimento para a elaboração de novo projeto. A
ceito, o projeto será colocado na Ordem do Dia da
sessão seguinte, para sofrer, em primeiro turno,
englobadamente, uma única discussão, que se
não
poderá prolongar por mais. de quarenta (40) dias,
findos os quais se dará o encerramento automático
da mesma discussão.

§

19

§

29

s

39

§

49

§

59 ••••••••••••••••••••••••••••••.•.•

-Ó:

§

§ ~~

Qualquer das sessões poderá
ser
prorrogada pelo tempo máximo de três horas, a
requerimento de qualquer constituinte, aprov!
do pelo Plenario, não podendo este requerime~
to ser discutido ou sofrer encaminhamento de
votação."

19 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 29 Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados p~r até a respectiva metade, a
requerimento de qualquer membro da Assembléia
e
por deliberação do Plenário."

EMENDA N9 09
Dê-se ao caput do art. 35 do

EMENDA N9 05

Projeto a seguinte

r~

dação:
"Art. 35.

A Assembléia Constituinte

pod~

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação:

râ realizar sessões secretas, desde que sejam

"Art. 22. Encerrada a discussão do Projeto,
será este, ~om as emendas, enviado aos Relatores
das comissões e sub-comissões que, em reunião co~

requeridas por dez (10) cons t ti
na.
ao Plenário decidir sobre esse requ~.~mento
presente número legal para aS v( a,:<:;"s."
ã

-51EMENDA N9 10

Por sua vez, a Emenda n 9 05, além de prorro -

Dê-se ao art. 67 do Projeto a seguinte redação:

gar

para 30 dias

o prazo para

os pareceres das Comissões

às

emendas que forem apresentaoas ao Projeta inicial, prevê a pos"Art. 67. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos 'pela Assembléia, por propo~
ta da Mesa, mediante provocação de qua Lque r-cons
tituinte."

sibilidade de essas emendas serem debatidas, nas Comissões, pe-'
las diversas segmentos da sociedade, bem como a audiência de
fecialistas, medidas que devem ser asseguradas

e~

em todas as fa-

ses possíveis do processo de elaboração da nova Carta.
A Emenda n Q 06 altera o art. 23, suprimindo a
JUS T I F I C A ç

~

O

possibilidade de a Projeto de Constituição e as emendas serem '
incluídos na Ordem do Dia sem parecer; preconizando, ao mesmo ;Vr7
tempo, que a votação se proceda par artigo, ensejando maior

Sem dúvida, formular um Regimento abrangente
e exequível para o funcionamento de uma Assembléia Nacional
Constituinte é uma tarefa árdua. Especialmente
como preocupação dominante

quando se

da.

Por sua relevância, não se pode conceber'

tem

minimizar, pelo menos em parte, 'os

vícios decorrentes do próprio 'ato convocatório dessa

reflexão e profundidade no exame da matéria a ser delibera-

Constitui~

4ue alguma matéria dependente de parecer seja submetida

ao

Plenário dele desacompanhada.
Por outro lado, a Emenda aqui proposta

te, de forma a que ela possa atuar com a mais ampla liberdade '

confere a todos os partidos poríticos, de forma mais clara'

e autonomia.

e precisa, a oportunidade de se.manifestarem na encaminha As emendas aqui sugeridas
cl~ras

visam a corrigir'

maior participação no pro-'
r~

cesso de elaboração e votação do novo texto constitucional,
duzindo a influência das Lideranças, excessivamente

A Emenda nQ 07 altera parcialmente

de

omissões verificadas no P10jeto original e, acima

tudo, assegurar aos Constituintes

mento de votação;

privilegi~

caput do art. 24,

confe~indo

petência para requerer

o

a qualquer constituinte

co.!!!.

como deve ser procedida a votação •

Não se justifica que essa competência fique restrita aos

Li

deres, em detrimento das demais membros da Assembléia.

das no referido Projeto.

Com a alteração do § 2Q desse mesmo artiA Emenda nQ 01 corrige
§ 39

no

omissão anotada

do art. 29 , que não prevê a substituição dos Secretá- '

go, estamos propondo , como regra, a votação nominal, que '
julgamos mais acertada, face às próprias deficiências

rios pelos Suplentes.

gislatura

pa~sada.

A exemplo da mudança proposta ao caput do

A Emenda n Q 02 suprime parte do art. 12, que,
da forma como está redigido, tornou-se redundante ante o
to

que

o sistema eletrônico acabou por revelar no decorrer da Le-'

dispo~

no seu § 49 . Além do mais, entendemos que seria punir

exce~

art. 24, as Emendas n 9 08 e 09 visam

quer membra da Assmbléia

sivamente as galarias proibindo-as até de aplaudir ao que se
passa no plenário. As galerias podem e devem manifestar, desde'
que essa manifestação não comprometa ou prejudique o andamento

a apresentação de requerimento

propondo a prorrogação das sessões. Desde que esse requerimento

seja submetido ao Plenário, não há razões para

restrições contidas

normal dos trabalhos.

a democratizar o pro-

cessa constituinte, permitindo, no caso da primeira, a qual

as

nO § 69 do art. 28.

Quanto à Emenda nQ 09, o propósito é atrl
A Emenda n 9 03 preconiza o desmembramento da
"Comissão da Ordem Econômica e social, família , educação e cul
tura" em duas Comissões distintas e a criação

das Comissões de

buir exclusivamente ao Plenária

~

competência para decidir

sobre a realização ou não de sessões secretas.
Entendemos que a Constituinte

deve funcionar

Agricultura e Reforma Agrária, Ecologia e meio-ambiente, Comunl

da forma mais transparente, razão pela qual, deve caber unica_

cação e Informática

mente ao Plenário decidir se determinado assunto justifica

O desmembramento da primeira justifica-se pe-

ou

não que seja tratada em sessão secreta.

la abrangência dos assuntos nela ínseridos, os quais, tratados'

Por fim, a Emenda n9 10 transfere para a Ple-

de forma mais autônoma, permitirá melhor coordenação dos traba-

nária a solução dos casos omissos no Regimento. Em se tratando'

lhos inerentes a cada área. Da mésma forma, por sua importância,

de uma Assembléia Nacional Constituinte, não se pode admitir

entendemos

que os assuntos a ela inerentes'sejam resolvidos ,

que os assuntos referentes a Agricultra e Reforma '

Agrária, Ecblogia e meio-ambiente,

Comunicação'~

Informática, '

merecem e justificam a criação de comissões específicas, não

p~

dendo serem relegados a um plano secundário.

ser descartada, de o Projeto inicial, oriundo das Comissões,

de no Regimento poderá

que

subsidiariamente, através de normas contidas no Regimento

reçam o acolhimento dos Ilustres Pares

e sejam inseridas

Regimento definitivo.

possibilid~

provocar uma situação confusa, mesmo

porque, ninguém, em sã consciência, pode garantir, de antemão ,
que o referido Projeto será prontamente aceito pelo Plenário.

da

Câmara dos Deputados, como pretende o Projeto em debate.
Esperamos que as alterações aqui apontadas

A Emenda nQ 04 prevê a hipótese, que não pode

ser rejeitado pela Assembléia. A não previsão dessa

ai~da

Sala das Sessões,

de 1987.

m~

no

-5273
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EMENDA Nº

187 (de Plenário)
t

Ao Projeto de Resolução nº
2 , de 1987,
que
"disp5e sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte."
Dê-s~ ao § 4º do artigo 29 do Projeto

n9

de

Resolução

2 _, de 1987, que "disp5e sobre o Regimento Interno da Assembléia

EMENDA AO PROJETO DE RESoLUÇ~o
QUE "DISPDE SOBRE O REGIMENTO INTERND DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CDNSTITUINTE".
Dê-se ao § 59, do art. 2 9, a seguinte redação:

"§ 59 - Os membros da Mesa, efetivos e suplentes,
assim como os Líderes Partidários, não poderão partici
par de qualquer Comissão Interna."
-

Nacional Constituinte", a seguinte redação:

JUS T I F I C A T I V A

"Art. 29 ...........•..........................

§ 49. Na ausência dos Secretários ou dos seus
Suplentes, assumirá a condução dos trabalhos o Constituinte maisidoso, presente à sessão, a quem caberá
designar um Secreéário ad hoc.

As atividades dos'Líderes Partidários na
orientação
de suas bancadas é mú1tipla, não permitindo que
participem, da
mesma forma que o; membros da Mesa, de qualquer Comissão, em car~
ter permanente.

JUS T I F I C A ç Ã D
Objetiva esta Proposição corrigir equívoco verificado quando da redação da disposição emendada, a qual refere-se ao
" ... Presidente em exercício ... " "numa situação hipotética em que não
há Presidente, pois ,todos os titulares e suplentes da Mesa encontram-se ausentes do recinto da sessão.
Assim, necessário se faz que seja prevista a possib!
lidade de o Constituinte mais idoso, presente à sessão, assuma a co~
dução dos trabalhos, designando, para auxiliá-lo, um Secretário ad-hoc.
Sal? das Ses5"5e{, em ,
l " 1 '.j
,:
'U
I'VCCí{:'"2.,{,>1. ( c r

/V

-r--

5e!a~or ALFREQÓ CA~05
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EMENDA AO PROJETO DE

REGIMENTO INTERNO

72
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇ~O
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO oA
ASSEMBLOA NACIONAL CONSTITUINTE".
Dê-se ao § 59, do art. 29, a seguinte redação:

"§ 59 - Os membros da Mesa, efetivos e suplentes,
assim como os Líderes Partidários, não poderão partici
par de qualquer Comissão Interna."
-

Acrescente-se ao art. 29 o seguinte § S9, renum
merando-se os demais:
Art. 29 .,_ •••••••••••••••••
§ S9 Não estando presente, no iníc10
da sessão, o Presidente Qq ,qualquer dos Vice-pr~
sidentes, Secretários ou Suplentes de
assum~á

Secretár~o,

a Presidência o constituinte ma1S 1doso.

JUS T I F I C A T I V A
JUSTIFICATIVA

As atividades dos Líderes Partidários n~
orientação
de suas' bancadas é múltipla,não permitindo que
participem, da
mesma forma que os membros da Mesa, de qualquer Comissão, em cará
ter permanente.

~

preciso prever esta hipótese.

Sala das Sessões, em

!~J~t'1L

~fotvc~
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

75
Suprima-se o § 69 do art. 29.

JUSTIFICATIVA
Já gue o Regimento prevê Vice-Presidentes e Suplentes de Secretários, cre10 ser desnecessária essa eleição.

-53Serviria apenas para retardar os trabalhos da Constitu~nte e,
atê mesmo, para motivar disputas que poderiam trazer desun~ao.

(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VÂNIA)

Emenda aditiva ao 49 ao parágrafo único do art. 39
JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda t em o propósito de tornar mais lí!!!
pido o texto regimental, de tal sorte que não possa, no futu
ro, suscitar dúvidas. Substituindo-se "vencido" por "matéria
já discutida, votada e vencida" dá-se ao es~írito do texto r.!ô.
gimental redação que o revelará tal e qual desejam os Constituintes. Não se falará sobre matéria anteriormente discutida,
votada e vencida como é, aliás, de praxe Parlamentar. A expre~
são "vencido" ensej a díiví das ."

x x x x x x x x x x x x x x
E M E N D A

76_

n9

Emenda aditiva ao finis do 69 do parágrafo único do art. 39
Acrescente-se ao

§

69 do art. 29, finis, as expressões:

na forma do

§

19"

JUS T I F I C A ç Ã O

A firmatár~a esta apresentando várias emendas ao proJeto
de Regimento. Conforme preceitua o § 69 do art. 32
das
normas preliminares (RESOLUÇÃO DE 6 DE FEVEREIRO EM CUR
SO) a justificação será feita englobadamente.

JUS T I F I C A ç Ã O
A emenda aditiva ã parte final do 69
do
parágrafo único do
art 39 tem o objetivo de democratizar
o projeto naquela parte e, de consequência. o regimento. Tal
como proposto, a punição de cassar a palavra do Constituinte (expressão da palavra do povo) logo ã primeira.falta, h~
verá uma conduta por demais severa da Mesa, quiçá draconi~
na. Vindo a reincidir, depois de haver sido anteriorme~tea~
vertido por prática anté Parlamentar, aí sim, ser í.a Ic caso de
cassação.

(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VANIA)
Emenda substitutiva ao art. 15

SALA DAS SESSOES

DE

DE 1987
JUS T I F I C A ç Ã O

b~~IA
JUS T I F I C A ç Ã O
Autora:

Constitu~nte

E M E N DAS

DE

LUCIA VANIA (GO-PMDB)

A Constituinte LUCIA VANIA (PMDB-GO) abai
xo assinada,apresentou, nesta data, perante a Mesa da Assem
bIéia Nac~onal Constitu~nte 5 (cinco)emendas ao Projeto de
Resolução (em tempo oportuno) que "Dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte" e, cumprindo o
do art. 32 das atuais Normas Preliminares
que dispõe o n9
(Resolução de 6 do corrente mês) promove, na forma abaixo a
Justificação - englobadamente - das mesmas.

,,2

x x x x x

Emenda ao

69 ,

fin~s,

X

x x x x x x

do art 29

A subscritora entende que deixar a cargo de
uma un~ca Comissão tarefa de legislar sobre "Ordem Econõmica e
Social, Família, Educação e Cultura" tal como proposto
sera
encargo por demais vasto dada a complexidade dos problemas .do
Bras~l contemporãneo. Assim, entende a subscritora que eleva~
do-se o número das Comissões, haverá oportunidade de.mais e~
tudos, mais debates, análises, pesquisas dos assuntos da
0E
dem econômica, social. Desdobrando-se a Com~ssão em outras,cri
ando-se novas, buscar-se-á que a Constituinte alargue o espiE.
tro da realidade nac~onal visto serem também, merecedoras de
prece~tos constitucionais
específicos as questôes da Educação, Cultura, Saúde e Família (5~ Comissão); aquelas referen-

tes aos problemas ou questões urbanos e .rurais visto o drama
das populações das cidades e do campo notadamente as de baixa
e
nenhuma renda. Seriam debatidos na sexta Comissão/qúe
redigiria preceitos constitucionais sobre assuntos co~o:~habi
tação, uso do solo urbano, regiões metropolitanas ai~egando se ã mesma a análise e o debate para criar-se a norma sobre a
questão fundiária e, de consequência: reforwa agrária~ defi-~

nindo-se, se possível, latifúndio e mais, latifundio improdutivo e remetendo-se para a legislação ordinárIa que~tões j~
rídicas como as da posse e do usucapião aquisitivo tanto

JUS T I F I C A ç Ã O
Com o f~to único de aperfeiçoar a
reda
cão do
69 finis, do art 29, a subscritora entende que ocor
rendo a h~pótese de vaga de "qualquer membro da Mesa" deve

urb~

no quanto rural etc.
(Justificação;emendas;Constituinte LUCIA VANIA)

râ, com efeito, ser real1zada de lmedlato nova elelção cOE

A sétima Comissão cuidaria da Comunicação
Social. Os tempos de hoj e. são completamente diferentes daqueles
da Constituição de 1967 e muito mais da$ da Carta de 1946. Os

respondente. O projeto, contudo, será mais claro, não dei-

meios de comunicação em massa multiplicaram-se

xando margem â dúvida que poderão gerar debates e suscitar

te e houve - de fato- uma evolução qualitativa no setor. 'Ademais tem o cidadão O direito à informação que deve ser assegurado na Carta Magna não só naS disposições sobre garantias mas
também quanto às concessões do direito de emissão do sinal de
rád~o
televisão

outra série de questões sendo tanto quanto possível explícito. Assim foi proposto: vagando-se qualquer caso da Mesa proceder-se-á ele~ção na forma prevista no caput
do
art. 29.

quantitatívame~

-54Deixou-se, afinal, para a oitava Comissão o munus
de debater e decidir sobre a redação e sistematização do tex-

CAPITULO III
DA LICENÇA

to da Carta Magna.
Art. 69 - Dependerá de autorização da Assembléia Nac10nal Constituinte e da Casa de origem o afastamento
dõ
Const1tu1nte do exercício de suas funções por mot1vo de doença ou'

Acred1tamos que dessa fprma, meSmo elevando-se o
número d~ Com1ssões haverá mais oportunidade de todos os Cons
tituintes cumprirem seu dever tal como deseja a nacionalidade:
ampliando o debate, intensificando a pesqU1sa da realidade emergente e _ enfim - trazendo para a Constituição a norma apta
a disciplinar jur1dicamente uma realidade não incipiente, mas
efetiva, real, viva e dramática:

para tratar de 1nteresses particulares.

Art. 79 - O Constitu1nte deverá comun1car ao
Presidente da Assembléia Constituinte e ao Presidente de sua Casa
de or1gem o afastamento de suas funções para assum~r o Cargo de ~

Finalmente a emenda dá nova redação ao § 29
do
art. 17. Visa dotar as sub-comissões de Vice-Presidente,
a
exemplo do que ocorre com as Comissões. Tem o fito de racionalizar os trabalhos das referidas sub-comissões evitando-se
o
impasse da lacuna legal. E se ocorrer a ausência do Presidente?
O texto proposto nada diz a respeito. Criando-se o órgão do V~
ce-Presidente os trabalhos ocorreriam sem o risco (ou com ris
co menor, atenuado) de interrupção desde que esse assumisse in

nistro de Estado ou de Secretár10 de Estado.

continenti a Presidência.

Verif1camos, da leitura do Projeto de Resolu
ção n9 2/87, da Assemblê1a Nacional Constituinte, que foi este
~
misso no que diz respeito à previsão das hipóteses de vaga e
I!
cença.

••• conclusão •••
Justificação-Emendas-Constituinte LUCIA VANIA

Art. 89 - Nas hipóteses prev1stas nos
gos anter10res, ~erã convocado o Suplente para assumlr o

arti-

~andato,

enquanto persist1r o afastamento do titular. "

JUSTIFICAÇÃO

te~

Ante a relevância da matéria e mormente
do-se em vista o fato de que nas hipóteses'~ referldas o

titu1nte deverá se licenc1ar Junto ã mesa de sua Casa de origem e
junto à Mesa da Assembléia Constituinte, assim como as vagas
que

de fevereiro de 1987.

Sala das Sessões em

LU

C~~~V

Cons

ocorrerem e as posses que suprirão tais lacunas deverão ser decla-

radas e os Suplentes convocados pelas respect1vas Mesas,

A N I A

entende-

mos ser lndispensãvel a sua inclusão no Regimento Interno da

eon!

t1tuinte.
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Sala das sessSes, em

EMENDA N9
/87 (de Plenár10)
Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987,
que "dispõe sobre o Regimento Interno
da Assemblé1a Nac10nal Constituinte"

Incluam-se no Título I do ProJeto de

.: I
~"!

,'-

1 L f.~ ~l

.L(. t;<-#( c. -< J/'- -;;/
Senador ALFREDO CAMPOS/

/

/

//

Resol~

ção n9 2/87 da Assemblé2a Nac20nal Const2tuinte, os Capítulos 11
e 111, renumerando-se o CapItulo On2co e os art1gos que o seguem,

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987

com a segu1nte redação:

"Dispõe sobre o Regimento

Interno

da Aasemb Lé i.a Nacional cons ta.tuarrte ;«
" CAPITULO

11

EMENDA N"

DAS VAGAS
Art. 29 - As vagas, na Assembléia
Const1tuinte, ver1f1car-se-ão em virtude de:
I - falec1mento;
II -

Nac10nal

Dê-se ao caput do art. 3" do proJeto a seguinte reda
ção:
"Art. 3º A Pres1.dênc1.a

III - perda de mandato, nos casos estabele-

c1dos na constitu1ção Federal.
Art. 39 - A renúnc1a ao mandato de
tuinte, ou

à suplênc2a l deverá ser formalizada à Mesa l por

to e com f1rma reconhecida, e 1ndepende de aprovação da

é o

houxer

•

11

JUSTIFICAÇÃO

Constiescr~

Ao supr1mirmos a segunda parte daqu1lo que estatu1 o

Assem-

blé1a, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de I!

~

da no Exped2ente e pub11cado no Diário da Assembléia.

terno da As semb'te r a Nao a oria.L Consti t.ui.rrte , visamos

parágrafo ún1co - A renúncia ao mandato

de

Constitu1nte poderá ser formulada em plenár1o, oralmente, mas

só

se tornará efet1va e 1rretratável dep01s de sua publicação no Di!

r10 da Assembléia.

do art. 3" do ProJeto que d1spõe sobre o Regimento

In-

t o nn a r

mais sucinta e explfcita a defin1ção proposta para a atribui-

ção bás1ca da Presidênc1a, Já que é esta, e não seu
eventual, o órgão incumbido de manifestar-se pelo

ocupante
coleg1ado

da Assemblé1a.

Art. 49 - No caso de vaga, o Pres1dente da
Assembléia convocará o respectivo suplente, que terá tr1nta dias
de prazo para tomar posse e entrar em exercíclo.
Parágrafo ún~co - Se não houver suplente d~
v~damente

da

órgão

Assembléia Nac10nal Constituinte quando ela
de se pronunciar colet1vamente.

renünc~a;

hab1l1tado, o Presidente da Assembléia comun1carã o fa-

to ao Trlbunal Super~or Ele1toral para as provldencias necessãrl-

as.
Art. 59 - Cons1qera-se como tendo renunc1ado
o Suplente que, convocado, não se apresentar no prazo estabelecido
no art1go anter1or.

é

Por outro lado, estatu1r-se que o Presidente

"or1entador dos trabalhos e o f1scal da
midade regimental"

ordem~

o

tudo na confor

nos parece supérfluo, V1StO que os

qu i nze

itens do parágrafo únlco do mesmo artigo 3 2 d1spõem'sobre

as

atribulções do Presidente.

Sala das

sessões,~m~

ç,/)// »r

Cons

~

,

'J?

ç./C,~'-l v/~A:"
tüfnte VALTER PEREIRA'

de 1987.
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EMENDA N9

EMENDA N9
AO PROJETO DE RESQLl.JÇl10 N9
, DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

81

Projeto de Resolução n9 2, de 1987 que "Dispõe sobre o R~
gimento Interno da Assembliia Nacional Constituinte".

SENADOR MEIRA FILHO
Art. 39 - O Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Ao art. 39, seja dada a redação seguinte:

é o orientador dos trabalhos e o fiscal da ordem, ê o que se
nuncia pelos

Art. 39 - O Presiclente é b órgão da Assembléia Constituinte qua!!
do ela houver de se enunciar coletivamente, o seu representante junto aos
demais
Poderes, o orientador dos trabalhos e o f~scal d'7 ordem, tudo na conformidade regimental.

Constituinte~ tudo

pro-

na conformidade deste Regimento.

JUSTIFICAÇÃO

o

que se pretende com esta emenda é dar uma redação

mais

clara ao Artigo. ~ evidente que o Presidente não é um 6rgão, ele é

Sala das Sessões,

um Constituinte como

05

orie~

demais com a delegação destes para

tar os !ra~ãíhos, dirigir as sessoes e falar em nome dos

Constit~

tn~és~conforme o Regimento.

J:~IOR

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Deputado federal

82
EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇAO N9
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

II

substitua-se, no caput do al:'t. 39, "ól:'gão"
r e pr e s ent ant e ".

pOl:'

Ao art. 39, seja dada a redação seguinte:
JUSTIFICATIVA
Art. 39 - O Presidente é o órgão da Assembléia Consti tuinte qua~
demais
Poderes, o orientador dos trabalhos e o fiscal de ordem, tudo na conformidade regimental.
Sala das Sessões,
do ela houver de se enunciar coletivamente, o seu representante junto aos

Cuida-se de melhol:'al:' a técnica legislativa, ut!
lizando-se terminologia mais adequada.

~\
Deputado fecleral

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

80

83
Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Substitua-se, no art. 3?, caput, a palavra
ól:'gão por representante.

Emenda ao Prójeto de Resolução n 9 02 de
1987." Regimento Interno

da

Assembléia

Nacional Constituinte.

JUSTIFICATIVA

AUTOR: Deputado Paulo Ramos - PMDB - RJ
Entendendo que Pres,idente não é ür qão e que

O Pres~dente é pessoa física e, como tal, a
substituição proposta deve ser acatada.

Or-

gão é a Presidência, proponho a presente Emenda ao Projeto
de Resolução n 9 02, de 1987, Regimento Interno da

Assem-

bléia Nacional Constituinte, dando ao Artigo 39 a seguinte
'redação:
Artigo 3 - A Presidência é o Orgão da Assembléia
Nacional Constituinte que expressa a sua vontade coletiva,
or~enta

os trabalhos e fiscaliza a ordem, tudo na

conform~

dade regimental.
Assembléia Nacional Constituinte, 12 de fevereiro de 1987.

84
EMENDA Nº
Substitua-se, no texto do art. 3º,

pronunciar.

9 verbo enunciar

por

-56JUSTIFICATIVA

11 - velar pelo respeito às prerrogativas da

A redação do art. Je'do Projeto de Resolução apresentado.

111 - presidir às sessões;

é a mesma do art. loe do-Regimento da Assembléia. Constituinte de

IV - abrir e encerrar as sessões, manter

1946.
Verificando o texto regimental das Constituintes anteriores a·1946 (1823. art. lei 1934, art.20) constatamos que o verbo
enunciar goza de traáição regimental. vez que esteve presente nos
regimentos de todas as Constituintes. exceto a de 1891. que
não
continha disposição igualou assemelhada. No Regimento da Câmara
dos Deputados. o art. 16, todavia, adota o verbo pronuncier.

A~

sembléia e às imunidades dos Constituintes;

a or-

dem e fazer observar este Regimento;
V -

púb Lí ca

propor a transformação de sessão

em sessão secreta;

VI - propor a prorrogação da sessão;
VII - assinar as atas das sessões, uma vez aprovadas;

le,

Consultamos, porém, o dicionário de Mestre Aurélio e, neo verbete enunciar:

encontramo~

n(Do lato enuntiare) V.t.d. 1. Exprimir, declarar.
éxpor,.manifestar: Enunciou uma opinião abalizada.
P. 2. Exprimir-se. manifestar-se~

VIII - convocar sessões extraordinárias e

IX - dar po?se aos Constituintes;
X - .conceder ou negar a palavra ao Constituinte, dé acordo com este Regimento;
XI - interromper o orador quando se afastar

da

Questão em debate, quando falar contra o vencido

ou

Continuando a pesquisa, procuramos o verberte pronunciar:
"(DO lato pronuntiare) V.t.d. 1. Exprimir verbal.mente;.proferir, aDticular: A acentuação indica c~
mo pronunciar corretamente muitos vocábulos. 2.Ler
em voZ alta e clara; proferir, recitar: pronunciar
um discurso. 3. Declarar·com·autorida~ecretar.
publicar, proferir: O juiz pronunciou a
setença.
4. Fazer realçar; acentuar. salientar: O escultor
pronunciou os traços do rosto. S. Jur. Dar despacho d~ pronancia(3) contra: O juiz pronunciou
o
réu. 6. Articular~s palavras de (uma lingua)' mais
ou menos de acordo com a pros6dia: Pronuncia maIo
inglês. T.d.e i. 7. Considerar, julgar,deolarar~ O
tribunal pronunciou o réu inocente. 8. Manifestar
o que pensa ou sente; emitir s~a opinião; manife~
tar-se: Achou o momento oportuno para pronunciarse a respeito do assunto. 9. Fazer pro~unciamento;
rebelar-se. insurgir~se, revoltar-se: Várias províncias pronunciaram-se contra o imperador. (Pres.
ind.: pr~nuncio. pronuncias, pronuncia. etc.
Cf.
pronõnc.ío , s ,n.; pronuncia. s.f., e o v .prerancíar.)

quando houver número para votação;
XII - avisar. com antecedência. sobre o

término

do discurso quando o orador estiver prestes a findar
o tempo regimental ou quando estiver prestes a esgotar-se a hora destinada à matéria;
XIII - advertir o orador, se faltar à

considera-

ção devida aos seus colegas e, em geral. a

qualquer

representante do Poder Público. cassando-lhe a palavraj

XIV - submeter à discussão e à votação as
rias da Ordem do Dia, estabelecendo o ponto

matéem

XV - resolver, soberanamente, as questões de or
dem;
XVI - nomear as Comissões especiais criadas
a~endendo,

sempre que

a

possí-

XVII - designar a Ordem do Dia;

Sala das sessões,

resoluções

da Assembléia;
XX - fazer ao Plenário, a qualquer momento, comunicação de interesse da Assembléia e do País;

de fevereiro de 1987

XXI - determinar o destino do expediente lido;

11/ /A.""c- (i)f)-fJ1t)2.
"tI'lfF/ÍÁM POilJ~LLA
_~eE~utado

ma~

ter a ordem ou quando as circunstâncias o exigirem;
XIX - assinar, em primeiro lugar, as

O emprego do verbo pronunciar, em nosso entendimento, é o
mais adequado.

por

vel, à representação proporcional dos Partidos;

XVIII - suspender a sessão sempre que não puder
Ao se manifestar coletivamente, através do Presidente,
Assembléia Constituinte o faz com autoridade, soberanamente.

que

devam incidir as discussões e votações;

decisão da Assembléia.
Da comparação entre-os dois termos. parece-no~ mais apr~
priado o vocábulo pronunciar na sua acepção 3: declarar com autor!
dade; decretar. publicar, proferir.

determ~

nar-lhes a hora;

XXII - declarar prejudicada qualquer

proposição

que assim deva ser considerada, na conformidade regi

Federal

mental;
XXIII - convocar o Suplente de Constituinte;
EMENOA nº

85

XXIV - convidar

/87 (de Plenário)

Ao Projeto de Resolução n e 2 , de 1987, que "di~
põe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte."
Dê-se ao artigo 3º do Projeto de Resolução nº 2 , de
1987, que "dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia

Nacional

Constituinte", a seguinte'redação:
"Art.

,a.

OS

Relatores das Comissões Consti

tucionais a explicar as conclusões de Parecer

da matéria;

XXV - desempatar as votações ostensivas;
XXVI - proclamar o resultado das votações;
XXVII - promulgar as resoluções da Assembléia;
XXVIII - assinar a correspondência dirigida

Ao Presidente compete:

I - representar a Assembléia Nacional

por

elas proferidos, quando necessário ao esclarecimento

guintes autoridades:
Constit~

inte quando ela houver de se enunciar coletivamente;

a) Presidente da Repablica;
b) Presidente do Senado Federal;

às se-

-57 c) Presidente da Câmara dos Deputados;

87

d) Presidente do. Supremo Tribunal Federal;

EMENDA N9

e) Chefe de Governo estrangeiro;
f) Presidente de Poder Legislativo estrangeiro.

Ao Capítulo lI, do Título lI, seja dada a seguinte re
dação:

XXIX - promover a publicação dos debates e de todos os trabalhos e atos da Assembléia, mandando cancelar as expressões vedadas por este Regimento,

in-

clusive quando constantes de documento lido pelo ora
dor;
XXX - presidir as reuniões da Mesa, podendo discutir e votar."
JUS T I F I C A ç Ã O

Pretendemos, com o oferecimento da presente
complementar o elenco das atribuições do Presidente
Nacional

da

Constituinte, previstas no Projeto de Resolução

do Projeto de Regimento Interno, a

previsã~

Assembléia
regulame~

artigo

32

de forma exaustiva, das

competências do Presidente da Mesa, compatibilizando-as com as demais disposições normativas que se referem às atribuições conferidas aos 19 e 29 Secretários.

86
ASSEMBL~IA

Parágrafo único - São atribuições do Presidente, além
de outras conferidas por'este Regimento:
19) Presidir asr- s es sõe s ; . mantendo, a ordem e fazendo
observar o Regimento;
29) Cohvocar'sessões extraordinárias,
determinandolhes a hora;
39) Conceder a palavra, ~nterrompendo o orador quando
se afastar da questão em debate, falar contra o vencido, ou hou
ver número para as votações;

Emenda,

tadora dos trabalhos da Constituinte.

Visamos, pois, ao propor nova redação ao

"Art. 39
O Presidente é o 6rgão da Assembléia Naci2
nal Constituinte e o regulador de seus trabalhos.

NACIONAL CONSTITUINTE

4 9) Avisar ao orador, com a necessária
antecedência,
o término do seu tempo regimental, ou o encerramento
da hora
destinada à matéria em discussão;
59) Advertir o orador, quando desconsiderar os -seus
colegas ou qualquer representante do Poder Público, retirandolhe a palavra, no caso de reincidência;
69) Organizar a Ordem do Dia e submetê-la a discussão
e votação;
7 9 ) Resolver as questões de ordem;
89) Nomear os membros de Comissões, atendendo, sempre
que possível, ao critério da proporcionalidade partidária;
99) Determinar o cancelamento, na publicaçã~ dos tr~
balhos da Assembléia, de expressões vedadas pelo Regimento;
109) Resolver sobre as votações por partes;
112) Suspender as sessões, deixandg a cadeira da Pr~
sidência, .~emp're que as circunstâncias e a boa ordem dos tr~b~
lhos o exigirem;
129) Assinar, em primeiro lugar, as resoluções e men
sagens da Assembléia;
139) Assinar a correspondência aos dig~atários naci2
nais ou estrangeiros.
Art. 42 - O Presidente será o último a votar,
do-lhe, quando for o caso, proferir o voto de desempate.

cabe~

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
Parágrafo único - Para participar das discussões, o
Presidente deixará a cadeira presidencial, passando a falar da
tribunacdestinada aos oradores.

EMENDA N9
Acrescente-se, no Capítulo I, a seguinte dispas ição:

JUSTIFICAÇ1\D

Art. 39 - Os mandatos dos membros da Mesa termin~
rão na data em que for promulgada a futura Constituição, fica~
do impedidos os seus titulares do exercício de outro qualquer
cargo público ou função pública durante o período da elabora ção Constitucional.

Com a emenda e na elaboração do Capítulo,
tentamos
uma redação mais concisa e uma melhor sist~matização da matéria.

parágrafo Gnico - O impedimento não alcança os Vi
ce-Pres2dentes e os Suplentes de Secretár20s, os quais poderão
integrar as Comissões Constitucionais de que tratam os arts ...

Assim, procuramos afastar o excesso de linguagem
e,
sem prejuízo do conteúdo, fizemos a junção de alQumas
disposi
ções.

JUSTIFICAÇAO
Os mandatos dos mesários devem ser definidos. No
Regimento da Constituinte de 1823, o mandato do Presidente era
renovável mensalmente para evitar dom2nadora influência atra vés da sua estrutura de poder.

No trabalho de limpeza, substituimos, na art , 3<J:~~0 ter
mo orientador por regulador, de maior alcance e mais preciso. A
palavra regulador é de bom vernáculO e foi utilizada I nos regi
.mentos das constituintes anteriores, salvo a de 1946,
quando
Aleomar Baleeiro sugeriu a sua substituição, al:gando que o te~
mo havia se vulgarizado e adquirido conotação dúbia e pejoratl
va. Apesar da advertência de Prado Kelly, quanto ao acerto
da
expressão tradicional, prevaleceu a opinião do mestre baiano.

Estabelecido, porém, prazo inferior a um ano para
a elaboração da futura Constituição, não haverá conveniência

de encurtar o mandato da Mesa.
SALA DAS SESSDES,

oi'

/1;

J

Hoje, já afastados os fatores circunstanciais. da éP2
ca, cremos ser a oportunldade de restaurar a expressão, então,
relegada.
Também, substituimos a expressão "cassar a
de uso consagrado e sem a conotação mal ditada.

palavra"~

-58Não vemos como boas as razões que têm levado à supre~
são do voto do Presidente. ~ melhor a sólução que preserva-lhe
o veto e, em consequência, o seu compromisso como constituinte.

3) convidar o Relator para que esclareça o Plenário sobre seu Parecer, ou
partes do mesmo.
IV - quanto às reuniões da Mesa :
1) presidi-las, tomando parte nas
di~

cussões e votações, assinando os re~

pectivos atos e resoluções ;
2) executar suas decisões, quando
tal
incumbência não caiba a outro
de
seus membros.
§ 1 9 - O Presidente só poderá oferecer à A~
sembléia proposições de caráter administratlvo.
§ 2 9 - O Presldente exercerá, como Constitu
inte, seu direito de voto, seja ele simbólico ou atrã
vés do painel eletrônico, nominal ou secreto.
§ 3 9 - Ocorrendo empate, serão processadas
votações sucessivas, até obter-se res tado concluslvo.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

\M=~

Egídio Ferreira Lima

EMENDA
(Ao Projeto de Resolução n g 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte)
Redija-se aSSlm, o Art. 39

89

é.Né.NDA..·

Art. 3 9 - são atribuições do Presldente,
representatlte da Assembléia quando ela se pronunoi
ar coletivamente, orientador dos seus trabalhos ;
de sua ordem, alem das que estão expressas neste
Regimento, ou decorram de suas funções ou prerrog~
tivas :
I - quanto às sessões da Assembléia :
1) presidi-las, mantendo a ordem
e
fazendo cumprir o Regimento ;
2) conceder a palavra ao Constituin-

[m,enda ao 1'JtOjeto de. íI.e-60f.u ç k
-d011."", o Jl.eg.i.merdo I ni.-eltrlo
da. ~6eme.t!R..i.a Nacionaf. CofLót.i.tu.i..nte.

r;ue cl.i.-6,'102.

r-au..e.o

Ir

CapLtuLo I1 -Vár..P'U'-éi.derd.e.
InhU.-11. -

te, convidando-o, se for o caso ,

No § l1Júco do =t..l.;;o

a declarar se falará a favor
ou
contra a matérla ;
3) ~nterromper o or~dor que se desv!

/I.úmeJtO

)9

.eGo..)

ar da questão, falar contra o ven

cido, faltar a consideração à ~
sembléia, a seus colegas ou a re
presentante do Poder Público, ca~
sando-Ihe a palavra, se não
for
obepecido ;
4) advertir o orador ou aparteante ,
quanto ao tempo de que dispõem
não permltindo que ultrapassem o
que estiver prevlsto neste Regi-

Conceden, 'fUanefo .6oJ:.i.cLi·áo,
CCUtia. de. .cJtede.n.ciamenfo a .enUd.a.

dR.-ó .cA-1J.i-ó,

~-6~ ou.

lT'.M:.Lt ..wte.6_

1.70.)
auton.<-=çk a m.erii/J.J«)-6 do» /'U:Jde.M!.-6 .f.e'ji..6
J!.a;f;.w05 e.st.aduaê:» e IOUni..ci•. w-<.ó a /'2=t.i.ci
fOJT.em doe tltaC.at"'C-6

dD.6

CoJ7l.i.M,~ Ccr.d.i.

tue.ior'CUÃ.

mento ;

5) autorizar o Constituinte a falar
sentado ;
6) decidir, soberana e conclusivamen
te, às questões de ordem e reola=
'mações ;
7) mandar cancelar, na publicação
dos trabalhos da Assembléia, oonceitos ou expressões vedadas

A..6 .entLdad.eó IUP.M!.o6enia:!.i.lJM d.a. ~ociedad.e.l
-6eja!'e.f.a Yci>J.iJ.lpú.UtwY'0U r..e.U~-óar
cle..6de. cp»'- de.})Ji..d.am.ent.e
oI1.Fuuzada~de.us!-ltão p::n.t.IF,'2aL::f1 do-6 tn.a. al!Ju:,-6 de .e.[.aC.aD.r;Jz.aç..Õo
da CofLót.i..tuLç.k, afltl1Ue.6 doe tl1.at.aJ!.Jw.6 da CLJfwt.du:i,ç./U,. I-óiJo

por

este Regimento ;
B) anunc1ar a Ordem do Dia e o número de Constituintes presentes ;
9) submeter à discussão e votação as
matérias, determinando o ponto em
que devam incidir as mesmas ;
. 10) designar a Drdem do Dia das sessões,
convocando-as e autorizando sua
di
vulgação ;
11) suspender ou levantar a sessao, quaE
do julgar necessário ;
12) convidar o Constltuinte a retirar-se
do Plenário, quando perturbar a
dem ;

despachar requerimentos ;
2) devolver ao autor as proposlções que
forem alheias à competêncla da Assem
bléia, contrárias ao Reglmento,
ou

1)

contenham expressões ofensivas
quem quer que seJa ;

a

3) assinar as ~esoluções e mensagens da

.õe.n.te uma ~c de. . o!.DJtÚ-ci.;J.a.çào lTULifxJ t;.n.an.de

rusri

ro

f

!

no/UÍlaJé..i.z.DA.

a

~
•
.em r:tc.oRkr
N<u;>l U}';io cli:f.-Lcu..Uade.-ó di P/e.6/lt Con.óüt'...i..nt.e 1i g..........
' a ô .ent.idade-ó .e,e.pn.-c'.6.en.tc..t-i.UQ.6 '?
tZ
.. 1m /' . t ~ ·r~.1
~ d, "f1'b t ao "9', tJzitte,",
I i.fti;=.d. ~ ped-indo csuuuien:
cUJr...ent.o .e O Pn.eUan "e: concedendo a. can.ta de C/lAde.n.i:..iJAlm,ento
,
P."-·"
A
fi&' cf,p,,'dl>L4C<1! .rk C"I<e
d..u..tl1.duJ..n.doj -»; i.denUdad.e. ls:e fl1.o.n.õ.i.to =--==._<!.~

rJ4MJ~i'DltA4't(.

.

r 0ol,

GU a-tio.faJ~

eU'

ui aducu:e

.

e: C;:;"'U4..s

de V.en..e-doIVG-& .ou .eni.ul.ad ~ q.u.c.,.tê.a1.O-.ó n.ep.n.e-óentem.

lJl1.;:J.6d-<.a., 9,de f.eue=-i..= de .e987.

I

1) nomear seus membros, de acordo com a
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O me-smo f2l1.oced.Lm.ento ~ iEl6el.".U.i.a-6

Assembléia.
111 - quanto às Comissões
indicação dos lideres ;
2) convocar seus Presldentes, Relatores
e os Lideres, para procederem ao exa
me de matérias e à adoção de
prov~
dências julgadas necessárias ao bo;
andamento dos trabalhos
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JUSTIFICAÇAo

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Pretendemos com a nova redação, evidenciar que
o Presidente também está sujeito à observância do Regimento.

90
Acrescente-se ao n9 39) do parágrafo único do
art. 39 a segu~nte expressão final" ••• de inIcio".

Sala

JUSTIFICATIVA

A adição proposta torna o texto mais claro.

93
PROJETO

Sala das Sessões, em

DE

(Pro~eto

RESOLUçnO

DE 1987.

Nº

de Regimento Interno)
Emenda nº

Substitua-se o art. 3º, parágrafo único, item 3º,

pelo

seguinte:
Convocar "ex-officio", ou mediante requerimento
deres partidários que representem a maioria
tes, as sessões extraordinárias da

dos

Assembléia,

de

li

Constitui~
determina~

do-lhes o horário.

91
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE"DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE".

JUS T I F I C A T I V A

~

Acrescente-se ao final do inciso IV, do parágrafo único,
do art. 39, a s~guinte expressão;

injustificável que a maioria da Constituinte

sa convocar sessões extraordinárias que, na hipótese

" ... ; quando usar de linguagem imprópria;
quando ultrapassar o tempo concedido p~
ra uso da palavra ou quando deixar de ~
tender ãs advertências do Presidente."

I

!.[:(I>

/7:1'

·1

'

./'

/

pr~

clusiva do Presidente. A emenda tem por objetivo tornar

me

nos autoritário o projeto.
de fevereiro de 1987.

Sala das Sessões, em

~~

A emenda objetiva compatibilizar

\

de

ex

PAULO

.11(//1

po~

valecer a redação do projeto, constituirão prerrogátiva

JUSTIFICATIVA

/1

não

algumas

MINCARONE

PMDB-RS

"das atribuições do Presidente da Assembléia Nacional Con~
tituinte com as proibições impostas aos Constituintes, con

E M E N D A n9

_

46 do mesmo Projeto do Regimento Interno.
Sala das Sessões,
• --.-._ .

,_ "

l~_de

Ô>;

fevereiro âe

I-~. C,

l

'( ,

r;' "

94
Dê-se.nova redação ao 49 do parágrafo único do
art. 39 nos seguintes termos:
49 - ao conceder ou negar a palavra aos Constitu~ntes,
de acordo com este Regimento; interromper o orador qUaR_
do se afastar da questão em debate e quando falar 'so
bre matér~a já discutida, votaoa e vencida.

GER 20 01 00505 -(DEz/a

EMENDA Nº

92

JUS T I F I C A ç Ã O
Como a firmatá~ia está apresentando diversas emendas, fará
englobadamente nOs termos do §69 do art. 32 da ReSOlução de
6 de fevereiro de 19B7, a justificação englobadamente.

Ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia
Constituinte.

Nac~onal

Dê-se ao item 2º do parágrafo único do art. 3º
do Projeto a seguinte redação:
"2º abrir e encerrar as sessões, manter
a ordem, observar e fazer observar o Regimento;

Sala das Sessões

..tQ\L U'C I A

de

VÃ N I A

de 19B7.

-60JUS T I F I C A

CÃ

O

DE

EMENDAS

Autora: " Constituinte LUCIA VANIA (GO-PMDB)

A Constituinte LUCIA VANIA (PMDB-GO) abai
xo assinada,apresentou, nesta data. ~erante a Mesa da Asse~
bléia Nacional Constituinte S '{cinco)emendas ao r
de
Resolução (em tempo oportuno) que "Dispõe.sobre ~ Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte" [
.umprindo o
que dispõe o nl'
do ar.t. 32 das atuais Normas }'relJ.minares
(Resolução de 6 do corrente mês) promove, na forma abaixo a
justificação - englobadamente - das mesmas.

"º

xxxxxxxxxxxx
Emenda ao

61' , finis, do art 21'

JUS T I F I C A ç Ã O
Com o fito único de aperfeiçoar a
reda
cão do 69 finis, do art 21', a subscritora entende que o co r
rendo a hipótese de vaga de "qualquer membro da Mesa" deve
rã, com efeito, ser realizada de imediato nova eleição CO~

respondente. O projeto, contudo, será mais claro, não deixando margem à dúvida que poderão gerar debates e suscitar
outra série de questões sendo tanto quanto possível explícito. Assim foi proposto: vagando-se qualquer' caso da Mesa proceder-se-á eleição na forma previstã no caput
do
art. 21'.
(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VÂNIA)

Emenda aditiva ao 41' do parágrafo único

d~

Social, Família, Educação e Cultura" tal como proposto
será
enca~go por demaJ.s vasto dada a complexidade dos problemas do
Brasil contemporãneo. Assim, entende a subscritora que eleva~
do-se o número das Comissões, haverá oportunidade de ma1S e~
tudos, mais debates, análises, pesquisas dos assuntos da
or
dem econõmica, social. Desdobrando-se a Comissão em outras,cri
ando-s.e novas, buscar-se-á que a Constituinte alargue o espe~
tro da realidade nacional visto serem também, merecedoras de
preceitos constitucionais

específicos as questões da Educa-

ção, Cultura, Saúde e Família (5~ Comissão); aquelas referentes aos problemas ou questões urbanos e rurais visto o drama
das populações das cidades e do campo notadamente as de baixa
e
nenhuma renda. Seriam debatidos na sexta Comissão que
redigiria preceitos constitucionais sobre assuntos como: habi
tação, uso d~ solo urbano, regiões metropolitanas agregando se ã m~sma a análise e o debate para criar-se a norma sobre a
questão fundiária e, de consequência: reforma agrárid, definindo-se, se possível, latifúndio e mais, latifundio improdutivo e remetendo-se para a legislação ordinária questões ju
rídicas como as da posse e do usucapião aquisitivo tanto urb~
no quanto rural etc.
(Justificação;emendas;Constituinte LUCIA VANIA)
A sétima Comissão cuidaria da Comunicação
Social.Os tempos de hoje são completamente diferentes daqueles
da Constituição de 1967 e muito mais das da Carta de 1346. Os
meios de comunicação em massa multiplicaram-se

quantitativame~

te e houve - de fato- uma evolução qualitativa no setor. Ademais tem o cidadão o direito ã i~íormação que deve ser assegurado na Carta Magna não só nas disposições sobre garantias mas
também quanto às concessões do direito de emissão do sinal de
rádio e televisão
Deixou-se, afinal, para a oitava Comissão o munus
de debater e decidir sobre a redação e sistematização do texto da Carta Magna.

art. 31'
Acreditamos que dessa forma, mesmo elevando-se

o

A emenda tem o propósito de tornar mais lím
pido o texto regimental, de tal sorte que não possa, no futu

número ~ Comissões haverá mais oportunidade de todos os Cons
tituintes cumprirem seu dever tal como deseja a nacionalidade:
amPtiando o debate, intensificando a pesquisa da realidade emergente e - enfim - trazendo para a Constituição a norma apta
a disciplinar juridicamente uma realidade não incipiente, mas

ro, suscitar dúvidas. Substituindo-se tlvencidou por

efetiva, real, viva e dramática:

JUS T I F I C A ç Ã O

I1

rna t ê r i a

já discutida, votada e vencida" dá-se ao espírito do texto r~
gimental redação que o revelará tal e qual desejam os Constituintes. Não se falará sobre matéria anterio~mente discutida,
votada e vencida como é, aliás, de praxe Parlamentar. A expre~
são "vencido" enseja dúvidas.

x x x x x x x x x x x x x x
Emenda aditiva ao finis do 69 do parágrafo único do art. 39

Finalmente a emenda dá nova redação ao § 21'
do
art. 17. Visa dotar as sub-comissões de Vice-Presidente,
a
exemplo do que ocorre com as Comissões. Tem o fito de rac10nalizar os trabalhos das referidas sub-comissões evitando-se
o
impasse da lacuna legal. E se ocorrer a ausência do Presidente?
O texto proposto nada diz a respeito. Criando-se o órgão do Vi
ce-Presidente os trabalhos ocorreriam sem o risco (ou com ri~
co menor, atenuado) de interrupção desde que esse assumisse in
continenti a Presidência •
•• •conclusão •••

JUS T I F I C A ç Ã O
Justificação-Emendas-Constituinte LUCIA VANIA
A emenda aditiva ã parte final do 61'
do
parágrafo único do
art 31' tem o objetivo de democratizar
o projeto naquela parte e, de consequência, o regimento.Tal
como proposto, a punição de cassar a palavra do Constituinte (expressão da palavra do povo) logo ã primeira falta, ha
verá uma conduta por demais severa da Me~a, quicá draconi~
na. Vindo a reincidir, depois de haver sido anteriormenteai
Parlamentar, aí sim, s e r i a o caso

'Vertido por prática ante

Sala das Sessões em_

de fevereiro de 1987:

LU

EMENDA NQ

de

AN I A

95

cassação
(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VANIA)

Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que "Dispõe sobre o Regimento
Interno da Assenblêia Nacional Constituinte".

Emenda substitutiva ao art. 15
Ao art. 3 Q, parágrafo único, item 4 Q, onde se diz:
JUS T I F I.C A C

Ã

O

A subscritora entende que deixar a cargo de
uma única Comissão tarefa de legislar sobre "Ordem Econômica e

.... "quando falar contra o vencido",

Diga-se:
•.•. "quando falar sobre o vencido".

-61E M E N D A n9

JUSTIFICAÇlio

11,

Trata-se de expressão mais abrangente, que melhor r~
cionaliza os trabalhos e que já está consagrada no art. l62,item
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e no art. 46, "b", do
Projeto "

_ 98

Acrescente-se, in finis, do 69 do parágrafo único
do art. 39:

em caso de reincidência"

JUS T I F I C A ç li O
EMENDA AO ,PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

96
Desdobre-se o n9 49) do parágrafo único do art.
39 na forma abaixo, renumerando-se os demais:

Art. 39
.
Parágrafo único •••••••••••••••••••
49) conceder ou negar a palavra aos
Constituintes, de acordo com este Reg1mento;
59) interromper o orador quando:
a) se afastar da questão em debate;
b) falar contra o vencido ou
c) houver número para votações.

Na forma do § 69 do art. 32 da Resolução ~e 6 do corrente
a signatária, e~tando apresentando várias emendas,
jus
tifica-las-á englobadamente.

Sala das Sessões

L OC

de

11o~~Ã

de 1987

NI A

JUS T I F I C A C li O

DE

EMENDA S

Autora: Constituinte LUCIA VANIA (GO-PMDB)

JUSTIFICATIVA
Cada artigo, ítem ou número, conforme a boa técn!

ca legislativa, deve cU1dar apenas de um assunto. O desdobramento proposto permite, ao Presidente, indicar claramente a fug
damentação legal de sua decisão.
/'\

Sala das Sessões, em

A Constituinte LUCIA VANIA (PMDB-GO) abai
xo assinada,apresentou, nesta data, perante a Mesa da Asse~
bléia Nacional Constituinte 5 icinco)emendas ao Projeto de
Resolução (em tempo oportuno) que "Dispõe.sobre o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte" e, cumprindo o
que dispõe o n9 i)Q do art. 32 das atuais Normas Preliminares
(Resolução de 6 do corrente mês) promove, na forma abaixo a
justificação - englobadamente - das mesmas.

xxxxxxxxxxxx

Emenda ao

69 , finis, do art 29

JUS T I F I C A ç li O
EMENDA NQ

97

Com o fito único de aperfeiçoar a
reda
69 finis, do ar t. 29, a subs cr ít or a entende que ocor
rendo a hipótese de vaga'de "qualquer membro da Mesa" deve
rá, com efeito, ser realizada de imediato nova eleição COE
respondente. O projeto, contudo, será mais claro, não de1xando margem ã dúvida que poderão gerar debates e susçitar
outra série de questões sendo tanto quanto possível explícito. Assim foi proposto: vagando-se qualquer caso da Mesa proceder-se-á eleição na forma prevista no caput
do
art. 29.
cão do

Ao ProJeto de Resolução n Q
de 1987, que "d1.spõe sobre o Regunento In

terno da Assemblé1a Nacional

Const1tui!:'.

tell~

Art. 3 2

Parágrafo un1CO
Item 6 2 - Passa a ter a segulnte redação:
62

)

(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VÂNIA)

advertlr o orador, se faltar a conS1-

deração dev1da aos seus colegas ou a qualquer representan-

Emenda aditiva ao 49 do parágrafo único do art. 39

te do Poder PúbllCO, cassando-lhe a palavra no caso de não

JUS T I F I C A C li O

ser at enda do .
Sala das Sessões, em

de

de 1987
A emenda tem o propósito de tornar ma1S lím
pido o texto regimental, de tal sorte que não possa, no fut~
ro, suscitar dúvidas. Substituindo-se "vencido" por "matéria
já discutida, votada e vencida" dá-se ao espírito do texto r.=.
gimental redação qué o revelará tal e qual desejam os Constituintes. Não se falará sobre matéria anteriormente discutida,

votada e vencida como é, aliás, de praxe Parlamentar. A
são "vencido" enseja dúvidas.

expre~

x x x x x x x x x x x x x x

62exemplo do que ocorre com as ComIssões. Tem o fito de racionalizar os trabalhos das referidas sub-comissões eVItando-se
o
impasse da lacuna legal. E se ocorrer a ausência do Presidente?
O texto proposto nada diz a respeito. C'r a ando vs e o órgão do \".!:.
ce-Presidente os trabalhos ocorreriam sem o risco (ou com rl~
co menor, atenuado) de interrupção desde que esse assumisse lTI

continenti a Presidência.
Emenda aditiva ao finis do 69 do parágrafo único do art. 39

Justificação-Emendas-Constituinte LUCIA VANIA

JUS T I F I C A ç Ã O
Sala das Sessões em
A emenda adItiva à parte final do 69
do
parágrafo único do
art 39 tem o obJetivo de democratizar
o projeto naquela parte e, de consequência, o regimento.Tal
como proposto, a puniçãõ de cassar a palavra do ConstItuInte (expressão da palavra do povo) logo à prl~eira falta, h~
verá uma conduta por demais severa da Mesa, qUIçá draconl~
na. VIndo a reincidir, depoIs de haver sido anterlormentea~
vertido por prática ante Parlamentar, aí sim, seria o caso de
cassação.

de fevereiro de 19&7.

LU

~~~V

A N I A

EMENDA AO PROJE'rO DE
REGIMEN'rO INTEKNO

99
(Justificação; emendas; ConstItuinte LUCIA VANIA)
Acrescente-se ao n9 69) do parâgrafo únICO do
Emenda substitutiva ao art. 15

art. 39 a segulnte expressão flnal:

11

se per-

sistir em seu J.ntento".

JUS T r F r c A ç Ã O
JUSTIFICATIVA

A subscrItora entende que deixar a cargo de
uma únIca Comissão tarefa de legislar sobre "Ordem Econõmlca e
Social, Família, Educação e Cultura" tal como proposto
será
encargo por demaIS vasto dada a complexidade dos problemas do
Brasil contemporâneo. AssIm, entende a subscritora que eleva~
do-se o número das Comissões, haverá oportunIdade de maIS es
tudos, mais debates, ana11ses, pesquisas dos assuntos da
or
dem econõmlca, social. Desdobrando-se a Comissão em outras,cr~
ando-se novas, buscar-se-á que a Con s t d t uz n t e alargue o

Tal COmo está redigldo, teremos,ao mesmo tempo,
a advertência e a cassação da palavra. É preclso graduar as

penas.

Sala das Sessões, em

espeE.

tro da realidade nacional VIStO serem também, merecedoras de
preceitos constitucionaIs
específicos as questões da Educação, Cultura, Saúde e Família (5~ ComIssão); aquelas referentes aos problemas ou questões urbanos e rurais visto o

f

I
: n1')fI

r'

./-..-A
v' ,L.--

100
Ao Projeto de RegImento Interno

tação, uso do solo urbano, regiões metropolitanas agregando -

se à mesma a análise e o debate para crIar-se a norma sobre a
questão fundiária e, de consequência: reforma agrária, defInindo-se, se possível, latifúndio e mais, latlfundlo Improdutivo e remetendo-se para a legislação ordinária questões ju
rídicas como as da posse e do usucapião aqua s a t avo tanto urb~
no quanto rural etc.

~

11

cassando-lhe a palavra".

n

JUSTIFICAÇÃO

A sétima Comissão cuidaria da Comunicação
Soclal.Os tempos de hoje são completamente dIferentes daqueles
da Constituição de 1967 e mUlto maIS das da Carta de 1946. Os
meios de comunIcação em massa multiplicaram-se quantltatlvame~
Adeque deve ser assegu-

te e houve - de fato- uma evolução qualitatIva no setor.

rado na Carta Magna não só nas disposIções sobre garantias
também quanto às concessões do direito de emissão do sinal
rádio e televisão

( supressIva)

Supr.1ma-se, no 1tem 69 do parágrafo únlco do art. 39,

a expressão final

(JustifIcação;emendas;Constituinte LUCIA VANIA)

inforrnaç~o

t

drama

das' populaçõe~ das cidades e do campo notadamente as de baIxa
e
nenhuma renda. Seriam debatidos na sexta ComIssão que
redigiria preceitos constItucionais sobre assuntos como: habl

mais tem o cidadão o direito ã

1/I.; /Ir ?./!i;

m~s

de

~ suflciente

a previsão de advertência ao orador cans -

tante do Item 69. A cassação da palavra não pode ser considerada COmo espéCIe de advertênCIa. Nem deve constar de
RegImento
de Assemblé.1a Const.1tu.1nte, por ser med2da arb~trãria.
Quem lê o Reg1mento verlf1ca que o Pres~dente da sessão

dIspõe de sérIe de medIdas para manter a ordem dos trabalhos
não necess2tando recorrer ao ato de cassar a palavra de um cole

ga.

Deixou-se, afinal, para a oitaya Comissão o munus
de debater e decidir sobre a redação e sistematização do texto da Carta Magna.

Sala das Sessões,

~O~O-L~j/;

Acreditamos que d~ssa forma, mesmo ele\ando-se o
número dM Comissões haverá maIS oportunidade de todos os Cons
Senador JAMIL HADDAD

tituintes cumpTlrem seu dever tal COmo deseja a nacionalidade.

amplIando o debate, intenslflcando a pesqUIsa da realidade

I

e-

mergente e - enfim - trazendo para a ConstItuição a norma apta

a dIsciplinar Juridicamente uma realidade nao IncIpIente,
efetiva, real, VIva e dramática:

mas

Finalmente a emenda dá nova redação ao § 29
art. 17. Visa dotar as sub-com~ssões de V~ce-Presidcnte.

do

EMENDA Nº

a

101

Ao Projeto de Regimento InLerno da Assembléia
Nacional Constituinte.

-63Dê-se ao item 89 do Art. 39 do Projeto a
guinte redação:

se-

"Art. 39 .......•......................
89) resolver qualquer questão de ordem,
cabendo recurso para o plenário se a solicitação for assinada por noventa e quatro Constituintes ou Líder que represente este núme-

EMENDA N9 103

Emenda ao Projeto de Resolução n 9
de 1987, que ,dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Dê-se ao ítem ~9, do parágrafo úqico, do artigo39
a seguinte redação:

ro. lI

Art. 39 -

JUSTIFlCAÇ1iD
Entendemos que a necessidade de agilizar o ano
damento dos trabalhos é importante mas, é igualmente importante,
sobretudo para garantia do direito das minorias, que se conceda
o direito de recurso para o plenário das decisões da Presidência.

§ único - ......•.......•.......•..•.............

8 9) Resolver qualquer questão de ordém,cabendo r~
curso do interessado ao plenário, desde que apoiado por 20 constl
tuintes.
JUS T I F I C A ç li O

EMENDA N9

Não é possível deixar ao arbítrio do Presidente
decisões que podem mudar o rumo da Constituinte e da nossa História. O plenário tem o direito de se manifestar. Da mesma forma'
que o plenário se manifestou legitimando a'participação na Const!
tuinte, dos Senadores eleitos em 1982, ele deverá se mani~estar '
em todas as questões. Não nos é suportável aceitar imposições do
Presidente, como aconteceu na Câmara dos Deputados, quando o Presidente eventual Dep. Humberto Souto, numa dec~são "soberana" nos
tirou o dirp~to de votarmos a moção apresentada pela bancada
do
PMDS, que desejava uma constituinte exclusiva. Desejamos que
se
tenha respeito pela representação de cada const~tu~nte desta casa .

101-A

Acrescente-se ao final do item 89 do art. 39
••• "cabendo recurso ao plenário quando se tratar
de matéria constitucional;"

Sala das Sessões, em '09 de

Sala das Sessões, 12

de 1987.

fevere~

ro de 1987.

EMENDA

N° 104

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre

o Regl

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

102

Redija-se assim o inciso 8g do art. 32:

EMENDA AD PROJETO OE RESOLUÇAO N9
de
que dispõe sobre o Regimento interno da
bléia 'Nacional Constituinte.

1987,
Asse!!!

"89) resolver qualquer questão pe ordem,

asse~~

rado ao Autor o recurso ao Plenário".
JUSTIFICATIVA

oê-se ao item 89 do Parágrafo único do Art: 39 a
seguinte
redação.
89 _ Resolver soberanamente qualquer questão de ordem,
c~
bendo recurso ao plenário, quando solicitado por um constituinte,
com o apoiamento de 20(vinte) const~tuintes.
sala das Sessões em,

de

,A'Emenda virá assegurar o adequado grau de -õem]i
cracia ao funcionamento interno da Çonstituinte.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

1987.

~<Z::WCvu""
/Deputada CRISTINA TAVARES
JUSTIFlCAÇAO
O plenário da Assembléia Nacional Constituinte não deve abrir
, mão de sua soberania em matéria tão relevante, como as Questões de
Ordem. A decisão pessoal, solitária e arrecorr ívet.; do Presidente PQ
derá diminuir o espaço democrático da Constituinte.
Sala das Sessões em,

~'tvJb"

de 1987.

Oeputada CRISTINA TAVARES,

EMENDA N2

105-

Ao Projeto de Resolução n 2
de 1987, que. "dispõe sobre o Re garnerrt.o In

terno da Assemblé~a N~c~onal Constituin te ll

•

-64JUS T I F I C A T I Y A

Art. 3"
'parái?;rafo-- único

A proposta de redação do projeto é autoritáxia,

inadequ~

da, imprópxia e não esta vazada em termos compatíveis com as
Item 82 - Passa a ter a seguinte redação:
82) resolver, soberanamente,

qualquer que.§:
matérla

tão de ordem, exceto nos casos que versem sobre

pxerrogativas da Assembléia Nacional Constituinte. A

sober~

nia da Assembléia reside em sua maioria, e não no seu

pxes!

dente. Pox isso é indispensável que das decisões _xefexentes

const1tucional, quando caberá recurso ao plenárlo.

a interpretação do texto regimental, caiba recuxso ao
de 1987

de

Sala das Sessões, em

PIen!

xio:

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

108
Substitua-se, no art. 39, parágrafo único, n9 89),
II s o b e r a n ame nt e lf por Ilconclusivamentell.
EleVA N!! 106
Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987

JUSTIFICATIVA
Que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.

o termo soberanamente traz, em seu bojo, idé1as
monarquistas. Hoje, a técnica leg2s1ativa evolu2u e os Reg2-

a) o ítem 8º do parágrafo úruco do art. 3º do Projeto
de Resolução nº 2, de 1987, passa a ter a seguinte redação:

mentos Internos, tanto da Cámara quanto do Senado Federal, utilizam-se da palavra conclus~vamente. o Regimento mantém aquele termo util~zado ainda em 1946.

"8º - resolver Questão de Ordem.
Sala das Sessões, em
b) o art. 65 passa a ter a seguinte redação:
"art. 65. Todas as questões de ordem serão resolvidas
pelo Presidente, cabendo recurso ao Plenário."

fi

p/e:;.

~~ rv~~L-E M E N D A

kt. 31?

-

109

nl? 8

Suprima-se a paãavraz usoberanamente ".

Art. 65 - Dê~se _a seguinte redação:
"Art. 65. Todas as questões de ordem serão cohclusivamente
resolvidas pelo Presidente.
§ lI? Decidida a questão de ordem caberá recurso para o pl!ô.
nário, mediante requerimento verbal fomulado pelo autor
ou por líder".

J li S T I F I C A

107
PROJETO

DE

RESDLUÇ~O

NQ

DE 1987

(PROJETO DE REGIMENTO INTERNO)
EMENDA

Nº

ç A-O

o plenário da Assembléia Nacional Constituinte deve ser
soberano para adotar decisões de qualquer natureza.
Tanto assim que o eminente Presidente do Supremo Tribunal
Federal, Ministro Moreira Alves, ao decidir questão de ordem da maior relevância, entendeu acolher o recurso para o plenário.
A emenda visa tornar a norma regimental pennanente.

Substitua-se o axt. 3º, parágxafo único, itém 8º pelo se
guinte:
8 Q ) Resolver, com xecurso para o plenáxio, quando se
tar de intexpretação de dispositivo regimental, as

tr~

questões

de ordem.
SALA

DAS

SESSOES, em.-l

/)

. de

fevexeixo de 1987

~?«.r!1IlFllj--_
PAULO MINCARDNE
PMDB/RS

110
E.'~ SU1':lES~rU5

ào arhgo J~.

lTo art. 3 2 onde se lê " é'o oJ:."gáo, leia-se:. na

Q

Jiembro"

-65 EMENDA N2

No inciso !!:! desse mesmo artigp:. suprJ..Illa-se a expressão"sobe-

ranamezrte ~
No

inc~so

92 aupznma-s ae a expressão "sempre

113

,:U~ :;osS'~vel'.:

1- Ao

ítem 92 , do parágrafo único, do Art. J9, seja dada a

s~

Quinte redação:

110 nosso -entendJ..'Jer..to, o ots3o do
cion::.l CO'1sti tu~nto - é E. 'Jesa. O Presi~e

com :l.lguna.8 atr~bu~ções I'Hlis a!l'1l1::.s. ~:r

9 9 ) nomear as comissões especiais criadas por

Sal"J. data ae csê e e, 11

d~

cisão da Assembléia, atendendp às opções fel
tas por cada constituinte, encaminhadas

p~

las lideranças partidárias;

111

EMENDA N9

2-

Dê-se ao parãgrado 99 do art. 39 do Projeto de
to Interno da Assemblela Constitulnte a seguinte redação:

Reglme~

Ao Art.1J

Art. 13 - O Projeto de

§ 99 - nomear ;s comissões especlals criadas por decisãoaa- As s emb l i a , atende""ã t nd t cação dos lideres e, sempre
que
possível, ã representação- proporcional dos partidos.

segui~

e seus § 19 e § 22 , seja dada a redação

te:

constituiçã~será

elabor.!

do por Comissões Constitucionais,

ê

quais participarão todos os

d~

Constitui~

tes, exceção dos membros da Mesa.

§ 19 - Cada Constituinte escolherá a

JUSTIFICATIVA:

Comissão

Constitucional de que participará,

A redação do parãgrafo menclonado não contempla a lndl

info~

mando à liderança partidária a sua opção,

cação pelas lideranças, dando a lmpressão que tais comlssões especiais serlam constituídas pela escolha do prõprlo presidente
da
Assembleia.

dentro de 24 (vinte e qúatro)_horas,a co~
tar da aprovação deste Regimento;

Com a nova redação, fica claro que o presldente tem
atribulção de nomear do ponto de vista forma~ sendo que, entretanto, a escolha se dã no interior dos partidos.

§ 29 - Em igual e sucessivo prazo, os lideres dos

partidos comunicarão à Mesa, por escrito,
as opções feitas pelos Constituintes e

,

comi~_

Sala das Sessões,

na falta destas, indicarão as
serem integradas pelos não optantes;

JUS T I F I C A T I V A

~~

Senador NELSON WEDEKIN
Cabe à cada Constituinte, e não à Mesa ou
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

titucionais, sob pena de a Assembléia ver afetada a sua saber.!

112

segu~nte

ún~co

do art. 39
Sala das Sessões,em

redação:

Art. 39 ••••••.•.••••••••
parágrafo

Con~

nia.

Dê-se ao n9 99) do parágrafo
a

lidera~

ça partidária, definir a participação deste nas Comissões

únlco~

~~

..

~.~.

de

de 198,7.

DEPUTADO FIRMO DE CAStRO

99) nomear as COIDlssões especlals,
crladas por decisao da Assernbléla, medlante lE
dlcação das Llderanças partldárlas r atendendo,
sempre que possivel, à representação proporclQ

nal dos

Part~dos.

JUSTIFICATIVA

114
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE".

A nomeação não pode ser fruto de declsão pessoal
Assemblé~a~ Antes, deve resultar de uma lndl-

do Presldente da

cação das Llderanças par~ldárias~

Acrescente-se ao inciso IX do art. 39 a seguinte frase;

Sala das Sessões, em

cabendo recurso para a Mesa da

:.~

DEPUTPD0-BORGES DP

bléia Nacional

SIL\~IPA

pensivo. 11

Const~tuinte,

sem

Assem

efe~to su~

,-66Emenda ao Projeto de Regimento Interno n9

JUSTIFICATIVA

117
Acrescente-se ao parágrafo - único do

Não obstante reconhecer-se a inconveniência
de se delegar ã Mesa a competência para examinar os

recu~

sos interpostôs pelos Constituintes nas questões de

ordem,

Art. 39 mais um item sob o n9 9,

rem~

nerando-se os demai.·

já que o expediente fatalmente provocará um retardamento no
processo legislativo, maior inconveniência, quer nos

par~

" 99) anunciar e determinar o tegistro

As

das alteraçõés na composição dà Assem-

cer, seria prevalecer sempre a opinião do Presidente da

bléia Nacional Constituinte, nos casos

fosse a melhor das sOluçõ1' ,

f
G

O

L/

\

I I1

r,'

--~ ,,,

de vaga ou licença;"
JUSTIFICAÇAO
A propos1ção pretende sanar omissão na dispas i ção que estabelece as atribuições do Presidente.
As alterações na

composição da Assembléia

de-

vem ser oficialmente conhecidas.

EteVA N9

ús'

PROJETO DE RESOLlJÇAO N9
• DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
AssentJléia Nacional Constituinte.

118
Emenda ao Título 11, Capo 11, Art. 3 9 , Parágrafo Único, ítem 99
Art. 3 9

••••••••••• _ •••••••••••••

Parágrafo único
No art. 39• n9 9, altere-se e acrescente-se:
9 9 ) Nomear, por indicação das lideranças, as comissões espec1a1s

-Nomear as comissões criadas por decisão da Assembléia atendendo
à indicação dos Partidos e, sempre que possível, à representação proporcional que
tiverem;
Sala das Sessões.

criadas por decisão da Assembléia, atendendo, tanto
possível, a representação proporcional dos partidos.

Justificativa: A inserção da expressão: "por indicação das lideranças" acredito ser necessário para se compatibilizar o
texto
com o prarágrafo 19 do Art. 13 que trata do mesmo assunto. E
a
substituição de "sempre que possível" por "tanto Quanto possível"
em nosso entender da maior ênfase ao fator da·participação p~~
cional nas comissões, Que é o Que se busca •

~"". ~
"~O,,"

~
Deputado

quanto

Deputado Federal

Fe~eral

EMENDA AO PROJETO DE
Et>'aIlA

REGIMENTO INTERNO

N9 116

PROJETO DE RESOLlJÇAO N9
, DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

1i9
Substitua-se, no n9 99) do parágrafo único do
art. 39, a palavra "especiais".
JUSTIFICATIVA

No art. 39. n9 9. altere-se e acrescente-se:

-Nomear as comissões criadas por decisão da Assembléia atendendo
à indicação dos Partidos e. sempre que possi:vel, à representação proporcional que
tiverem;

Sala das Sessões,

O Presidente da Assembléia deve ter a faculdade nomear todas as Comissões·que resultarem de deliberação
do plenário e, não apenas, as especiais.

Jo
Sala das Sessões, em

Deputado Fedeial

:

pv../-º-~'\·YW

~ ~ ,,'

cU (O, O'.

,

!I;Wvf/~~
;;:/'/vU~
'1~

~/V

~

Il

)

-67-

120

JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇAO NQ

DE 1987

(PROJETO DE REGIMENTO INTERNO)

A emenda quer impedir a

EMENDA NQ

j
con agraçao

da censura no Regimento.

SUBSTITUA-SE O ART. 3 Q, PARAGRAFO ONICO, ITEM

O ProJeto, no Capitulo IV ue cogita.
dos debates, já consagra, nos artigos 40 a 43 normas
sufici/ntes

9Q,P~

,

/

para resguardar a ordem dos trabalhos e a cortesia pa

LO SEGUINTE:
9 Q) DESIGNAR, MEDIANTE INDICAÇAO DOS LIDERES

lamen~ar.

Se

ali sg dispõe, por exemplo, que nenhum orador poderá adotar, quanto aos representantes do poder público, forma injuriosa,
por que
estabelecer a incoveniência da censura à publicação dos discursos?
A expressão anti regimental ê objeto de advertência no momento em

PARTI

DARIOS, E ASSEGURADA, TANTO QUANTO POSSIVEL, A REPRESENTAÇAO
PROPORCIONAL DOS PARTIDOS, AS COMISSOES ESPECIAIS CRIADAS POR

que é utilizada.

DECISAO DO PLENARIO.

JUS T I F I C A T I V A

A indicação dos membros das Comissões, sejam

elas

quais forem, deve ser matéria ninterna corporis n de cada
tidQ~

e não prerrogativa do Presidente da Assembléia

pa~

que,ma~

EMENDA N9

tida a redação do projeto, estaria interferindo nas questões

123

internas das legendas representadas ~a Assembléia.
Além do mais, é mais democrático que os próprios

pa~

Supr1ma-se o 1tem 10 do § On1co do art. 39.

tidos resolvam quem deve representá-los.
JUSTIFICAÇÃO

_ de fevereiro de 1987

Sala das- sessõj' ~

~?Ua/lt~
PAULO MINCARONE

Trata-se de uma censura. Além disso não há nenhuma
expressão vedada no reg1mento salvo forma injur10sa ao se r~
fer1r a coleg~ ou representante do poder púb11co (Art. 439 ,
§ 39), mas o presidente não deve ser o f1sca1 da ~njúria.

PMDB/RS

Sala das Sessões, em 09 de fevere!
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

ro de 1987.

121
Dê-se ao n9 109) do parágrafo
esta redação:

ún~co

M:auríc~o

do art. 39

Art. 39
Parágrafo único .•••••••
109) mandar cancelar, no registro
taquigráf1co dos debates, expressões vedadas
por este Regimento.

EMENDA Nº

124

Ao ProJeto de Resolução nº
de 1987, que "dlspõe sobre o Reg1mento In
JUSTIFICATIVA

terno da Assembléia

Naclonal

Constltul~

t.e!! ,

A emenda aperfeiçoa a redação do projeto. É
mais prudente cancelar-se a expressão no próprio reg1stro
taquigráfico.

Art. 3º
Parágrafo único

Item 11º - Passa

a

ter

a

segu1nte

redação:
11º) resolver sobre a votação por partes,
ressalvado o constante no artigo 24, parágrafo 3º.

122
Sala das Sessões em

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
Emenda (supressiva)

Suprime-se o texto constante do

109 do parágrafo único do art. 39.

~tem

de

de 1987

-68Dê-se ao ítem 12º, do parágrafo único, do artigo.
3 9 , a seguinte redação:

125
RESOLUÇIlO NQ

PROJETO DE

DE 1987
Art. 3 9

(PROJETO DE REGIMENTO INTERNO)
EMENDA NQ

_

"

r

5 único -

:

12º) Organizâr a ordem do dla, ouvidos os líderes

dos diversos pRrtidos, priorizando-se para discussão e votação os
Projetos de Resoluções Constitucionais.

SUBSTITUA-SE O ART. 3 Q, PARAGRAFO.ONICO, ITEM llQ ,
PELO SEGUINTE:

JUSTIFICAÇÃO

llQ)RESOLVER, COM RECURSO PARA O PLENARIO, QUANDO A
Inúmeros Projetos de Resoluções Constitucionais '
foram apresentados por lideranças de vários partidos ou por constItuintes, isoladamente.
São Projetos considerados fundamentais
20 funCIonamento da própria Assembléia ConstituInte e porisso devem ter prio~idade de discussão e votação.

VOTAÇAO DEVA SE DAR GLOBALMENTE OU POR PARTES.

JUS T I F I C A T I V A

de 1987.

Sala das
Esta deve ser prerrogativa que não pode ser privatl
va do Presidente. O recurso para o plenário é

decorrência

da soberania que nele reside e que, em última instância,
ve resolver sobre todas as dúvidas e a conveniência do

AO

de
pr~

128

cesso de votação.
PROJETO
~

Sala das Sessões,

~

de

fever~iro

de 1987

DE

RESOLUÇAO NQ

DE 1987

(PROJETO DE REGIMENTO INTERNO)
EMENDA

~'~
PAULO MINCARONE

NQ

Substitua-se o art. 3 Q. , parágrafo único, itém 12 Q.,

PMDB

p~

lo seguinte:
12Q.) Organizar, mediante acordo com as Lideranças

pa~

tidárias, a Ordem do Dia.

EMENDA NQ

JUS T I F I C A T I V A
preciso democratizar a proposta de Regimento. A

org~

nização da Ordem do Dia deve ser fruto de acordo com as

lid~

~

Emenda ao P:ojeto de Resolução nQ
de 1987, que dispõe sobre
o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

ranças partidárias.
SALA

DAS

SESSOES,

de

e~

fevereiro de 1987

~.UiO/It!ZU.-

Dê-se ao ítem 12, do § único, do artigo 3 9, a seguinte redação:

PAULO MINCARONE

Art. 3 9

PMDB/RS
-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ único -

.

129 ) Organizar a ordem do dia, ouvidos OS líderes
dos diversos partIdos;

EItiIJA Nº 129
Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987

Que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia N1!.
cional Cnnstituinte .
JUS T I F I C A ç Ã O

2)

Suprima-se o ítem 12º do parágrafo único do

art.

3Q •

Entendemos que esta atribuição não pode ser exclu
siva do Presidente, tendo portanto que ser submetida ao consenso'

b) Acrescente-se a seguinte alínea ao art. 10:
"- Organizar, ouvidas as Lideranças, a Ordem do Dia."

das lIderanças partidárias.
Sala das Sessões, em
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

,~~
~ituinte
EMENDA Nº

127

~-t/-/' 1--I.>.I-.~

'G~
f11/,{f{

Emenda ao Projeto de Resolução nº
de 1987, que dIspõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

,

-69Justificativa

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

A emenda objetiva sanar omissão no elenco de atribuições

130

do Presidente da Casa.
As possíveis modificações na composição da Assembléia Na
Suprima-se, no n9 149) do parágrafo ún1co do art.

39 a seguJ.nte expressão

11

e mensagens".

cional Constituinte devem ser especialmente enumeradas e registradas.

Sala das Sessões,
JUSTIFICATIVA
5tn j"RG:' .. j".

T» VO'lJ

<,

Já cabe ao Presidente assinar, pessoalmente toda a correspondêncla endereçada

às altas autorldades nacio-

nalS ou estrangelras ( art. 39, paragrafo únlco, n9 159). A-

demais, a Assembléla Naclonal Constltuinte não deverá enVlar
Mensagens, eis que em momento algum se aborda o tema, que, o.!!
trosSlm, não consta do Regimento Interno da Câmara ou do

do

Senado Federal.
J.

Sala das Sessões,em

J----I '\r.-. ,

I \

~'
I....-;

~

\ 1"'"

r \

... /',

131
PROJETO

DE

RESDLUÇAO

N2

DE 1987
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

(PROJEJO OE REGIMENTO INTERNO)
EMENOA

N2

Substitua-se o art. 32., parágrafo único,

133
i~ém

152.,

Dê-se ao art. 49 esta redação:

p~

lo seguinte:
152.) Assinar a correspondência da Assembléia

endereç~

Art. 49 O Presídente ~ó poderá oferecer à AssemblélB proposlções de caráter ~dmi
nistratívó.

da às altas autoridades nacionais e estrangeiras.
JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA

A emenda é, antes de mais nada, de redação e bom senso.
Assinar pessoalmente é redundância; assinar não pessoalmente

A emenda em questão oferece redação mais direta.

é chancelar, e não assinar. Por isso se propõe a supressão da
palavra "pessoalmente".
Da mesma forma é desnecessária a palavra "toda",

antes

de correspondência, por que na realidade apenas parte

dela

Sala das Sessões,em

será assinada pelo Presidente, ficando, nos termos do prõpr!
o projeto, a assinatura do expediente oficial para o 12

Se

cretário, como é da praxe parlamentar.
SALA

DAS

SESSOES, em

de fevereiro de 1987

~ú.?aéA!/M(Z
__
PAULO MINCARONE

AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
EMENDA N2. '134

PMOB/RS
TÍTULO II
Da Direção dos Trabalhos

132
Emenda ao Projeto de

Regimento Interno n2

CAPÍTULO II
Do Presidente
Redija-se assim o art. 42 e seus parágrafos:

Art. 32.
Acrescente-se o seguinte ao item 16.
"Anunciar e determinar registro das alterações na composição da Assembléia Constituinte nos casos de vaga ou licença.

Art. 42 - Na qualidade de Constituinte, o Presidente

~

derá oferecer propostas, sugestões ou emendas ao texto da Constituição em elaboração.

-70Parágrafo ~nico- Para tomar parte em qualquer discussão ,e Presidente

§ 1 9 - O Presidente da Assembléia, ou quem o esteja

deixara a cadeira presidencial,passando-a a seu BUb~
"tituto,e irá falar da tribuna destinada aos o:radoref

substituindo no momento de uma votação, terá colhido o seu voto como
Constituinte e, nos casos de empate, terá também

o voto de qual ida-

de, desempatando a votação, em voto aberto, ainda que no processo se

Juetifica"tiva- O direito de voto está assegurado a todos e a cada um
dos SeDhores Deputados e Senadores ,Membros

ereto de votação.
§ 29 - Para participar das discussões, o Presidente

d~

-

cabendo ao Regimento impor restrição de direi"tos,que.

xará a presidência dos trabalhos, passando-a ao seu substituto imedm
to ou ao Constituinte mais velho presente, e falará da tribuna dos

~teg:ra.n

"tes ~ A.ssembléia'NaCiona1 Consti-tuinte,nos te=os di!
pos"tos no Art. 3 2 da Emenda Vonctituciona1 n 226 ,não
seria odiosa e contniria

à delegação plena que cada

Constituin"te recebeu sobe:t'BJlll.,livre e democ:ra"ticamen"tc

~

do Povo brasileiro.

radores.

E a facuJ.dade ou direito de apresentar proposições t~
§ 39-

Tendo participado da discussão, o Presidente só

bém há de ser pre=ogativa assegurada a todos os Cons'
-tuintes;por isso,incab!Vel e inapropriada a redação o-

reassumirá a presidência, ultimada a votação da questão de cuja dis-

rigina1 do ncapú.t" do Art. 4 2,que propoDho al"terado,

cus são participou.

com a nova redação

Sala das Sessões, de

-fd

,) s-

PMI&II-C-//lJ

~sentada.

I

•

~ ~ _jJplr1lJ~/-IJI/)-ld

de 1987

-:

Constituinte Euclides Scalco
JUSTIFICAçJtO

EMENDA NR 137

Impedir o Presidente de apresentar sua contribuição ao
texto

constitucion~l

em elaboração traduz-se na cassação de seu

di-

Modifica o artigo

rei to de Constituinte. Pelo mesmo motivo, não se pode impedi-lo de

4~

do Projeto de

solução que dispõe sobre o

R~

Regimento

Interno da Assembléia Nacional Const!

participar dos debates, com as cautelas apresentadas no § 39 sugeri-

tuinte
do. Por outro lado, como acontece em todos os parlamentos do mundo,
o presidente sempre tem, além de seu voto pessoal, como parlamentar
Art. 4 2
e, no caso como parlamentar e Constituinte, e o voto de qualidade, o
chamado voto de Minerva, para desempatar as votações, inclusive

as

-

O Presidente da Assembléia Nacional Consti-

tU1nte poderá oferecer proposituras à Assembléia, na mesma condi-

ção de qualquer Const1tuinte, mas deixará, momentaneamente,

_

direçao dos trabalhos enquanto perdurar o debate

secretas, sempre por voto aberto.

a

t\

de~sua,proposta.

Sala deSessões, ;f/de fevereiro de 1987
JUSTIFICAÇÂO

constituint~~
»:

o Presidente é um.integrante da Assembléia que,

como

os demais, deverá atuar na plenitude de suas l~berdades e atribut

EMENDA

ções, não nos parecendo justa nenhuma restrição à sua conduta co(Ao Projeto de Resolução n 2 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Naqional Const1tuinte)
RediJa-se assim o Art. 4 2

mo Constituinte.
Ressalte-se, por oportuno, que o Presidente ao ser e-

:

leito nas eleições de novembro de 1986, recebeu do povo que

Art. 4 9 - Para tomar parte em qualquer discussão o Presidente passará a direção dos trabalhos a

elegeu amplos

seu substituto, 1rá falar da tribuna destinada

ção da nova Carta Magna

oradores, e não reassumirá a Presidência enquanto

aos
se

o

poderes para representá-lo, inclusi;e na elabora

debater a matér1a que se propôs discutir.
Sala das Sessões, em

de fevereiro de 1987

. ~ ~íQ~~~~;f/\

senado~ID
./

EMENDA NO

SABÓIA DE CARVALHO
PMDB -

o{

138

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

136
Emenda ao Projeto de Resolução n 2 2,de 1987.

~

, DE 1987.

].

O art. 40 passa a ter a seguinte redação:

o

A~.42

passa a ter a seguinte redação :

Art. 4 2 - Ao Presidente assiste o direito de voto,inclusive nos ca-

sos de empate.

Art. 4 9

-

O Presidente apenas poderá oferecer

ã Assem

blêia proposições sobre questões de caráter administrativo.

-71- Em votação sobre matéria não constitucional,
19
o Presidente só te rã direito a voto em escrutínio secreto ou
em
caso de empate:
- Para tomar parte em qualquer discussão,
§ 29
o
Presidente transmit1rá a Presidência ao seu substituto e
falará
da tribuna destinada aos oradores.

140
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987
"Dispõe sobre o Regimento Interno
Assemb1é,a Nacional Constitu1nte."

da

EMENDA N"
Dê-se ao § 1" do art. 4" a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

"Art. 4 2

Sugere-se, em relação ao caput do art1go, redação ma1S
concisa. Ao mesmo tempo, propõe-se a alteração do § 1 9 que
pr~
via que "O Presidente' só terá direito de voto em Plenário no
es
crutínio secreto e em caso de empate". Ta I. dispos:;'tivo sign1fic.§:
ria, se ap11cado, a cassação do voto do ~residente enquanto Cons
tituinte. Por último, estabelecemos redação mais concisa ao § 2 9 •

tação."

JUSTIFICAÇÃO
Não há razao para retirar o d1reito de voto do PreS1dente. Se assim fosse, poderia haver a h1pótese de não se atin

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de I 987.
CcrAI'IC

~LJ.s"C

-

•••••••••••••••••••••••••••••••

§ 1" O Presidente tem o d1reito de voto
em Plenário e, nos casos de empate, desempatará a vo-

g~r a ma~oria absoluta ~ndlspensável para aprovação de uma ma-

térla constltuclonal, pela falta do voto do Presidente.

~-lJ).-\/M(-j

:lftvTP#/o !3RITro- ftlJ)I!>,PJ

Além disso, o Presidente deve ter o poder de desempatar, nos casos em que, com o seu voto, se obtenha o empate.

de

de

Sala das Sessões, em

1987.

,
~-/'~/--r I -~l.- t.-';"' _í;
Deputad;- LUIS ROBERTO PONTE
~'

~

,)

EMENDA Nº

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

139 187
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EMENDA Nº
Dê-se ao § 1º do artigo 4º a seguinte redação:

No Capítulo lI, substitua-se o art. 4º pelo seguinte:

Art. 4º •••...••....•.•....•.....•.....•....••..

§ 1º O Presidente terá apenas voto de desempate

nas

vota~es

ostensivas, contando-se,

efeito de quorum

p~rém,

a sua presença

para

e podendo, em escrutínio secreto, votar como qual

quer Constituinte.

Art. 4º - D Presidente somente poderá oferecer à As
sembléia proposições administrativas.
§ lQ -

•....•••••.

§ 2º - ..........•
§ 3Q - O Pres1dente será eventualmente substituído
pelos Vice-Presidentes e pelos secretários, conforme as respectivas ordens de numeração.

JUSTIFlCAÇllO
Justi ficação.

O exercício da presidencia de qualquer

órgão

Será mais prático inserir as normas sobre substitu!
ção do Presidente no capítulo que regula as suas atribuições, tor
nando-se desnecessário o Capítulo 111 para um só artigo.

colegiado, veste-se 'de carater especial..

A isenção, a firmeza e a serenidade necessárias
ao exercício

do cargo não se compatibilizam com o calor dos

tes e, consegUentemente

com a pertinência e adequação das

deba-

de1iber~

ções.
Justamente por essa isenção é que o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte encontrar-se-á

142

capacitado a exercer

sua opção sob a ~orma de voto, nas decisões em que o

empate reflete

a importância d~s\proposições.
Necessário, porém, que se lhe conte a presença

p~

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLllIA NACIONAL CONSTITUINTE".
Acrescente-se ao final do

§

29 do art. 49 a seguinte expressão:

ra efeito de quorum, sendo de importancia, também, sua manifestação
de voto nas deliberações que exijam escrutínios secretos.
Daía presente proposição
Sala das Sessões,

"

somente podendo reassumir a Presidência

após o término da
matéria em exame."

disc~~são-e

da votação

da

-72II) o item 3º do artigo 7º;

JUSTIFICATIVA

Ente~demos

quando se dispõi

que o impedimento do Presidente,

a discut~r, portanto, participar da

beração sobre a matéria, deve ser estendido até o final

deli
de

III) a Seção III

do capitulo IrI do titulo IIr (art!

go 35 e seus parágrafos);
IV) a alinea ~ do parágrafo 3º do artigo 51;

sua votação.
V) a alinea ~ do artigo 54;
Sala das Sessões,
IV) o artigo 58.

Queremos eliminar do projeto de Regimento

Interno

da Assemblé~a Nacion~l Constituinte toda e qualquer possjbil!
"dade de v9taçáo ou Sessão Secreta, pois entendemos que o povo deve tomar amplo e

irrestr~to

conhecimento dos

trabalhos

constitu~ntes.

de

Sala das Sessões, em

de 1987

143
Emenda nº

, de 1987

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Ao Projeto de Resolução ns
J de 1987, Que
dispõe sabre o Regimento Interno da Assem bléia Nacional Constituinte.

145
Dê-se ao § 29 do art. 49 esta redação:

Fica assim redigido b §1º do Art. 4º:

Art. 49
Art. 4º - ••••••••••••••••••••••••••••••••••
§

O Presidente terá direito de voto
todas as decisões, cabendo-lhe J ainda, desempatar as votações.
§ 19

-

Não pode subsrstar, numa Assembléia Naclonal
Constituinte, o argumento de que o voto do Presidente possa condícro-

Brasília (sala das Sessões), em

29

Ao Pres~dente é defeso tomar
de qualquer matéria.

d~scussão

JUSTIFICATIVA

Justificação

nar ou influir na tomada de decisões dos constituintes que são,
ú1Uma instância, os representantes dos anseros da população.

.parte na

em

O Presidente, sendo primus inter pares, deve
preservar a majestade de seu cargo. Sua presença em uma di~
cussão acaba influenciando os Constituintes.

em

Sala

de fevereiro de 1987

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

/

Acrescente-se ao § 29 do art. 49 a seguinte expressão final lJ somente a reassumindo após find~

O debate e a votação".
JUSTIFICATIVA

Se o

~res~dente

deseja tomar parte em qualquer

votação, deve abster-se de reassumir sua cadeira durante to-

da a fase de debate

144
Sala
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
(Reg~mento

~

, DE 1987

Interno)

EMENDA Nº
Suprlmam-se os aegulntes díspOSltivos:

I) no parágrafp 1º do artigo 4º, as expressões "nos
escrutín1.os secretos";

L/

~

votação, por elementar questão de ética.

-73 -

147

149

EMENDA Nº
Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte"

sando

Ao art. 4º - Substitua-se o caput pelo § lº,
o atual § 2º a ser o § lº.

EMENDA SUPRESSIVA Nº
pa~

ao art. 4º:

Suprima-se o art. 4º do Projeto de Resolução

na 2.

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇAO:
A atual redação do caput do art. 4º
inspirou-se
no caput do art. 11 do Regimento Interno da'Assembléia Constitui~
te eleita a 02.12.45. Acontece que a consciêncIa democrática do
nosso povo, na época atual, Já não admite a discriminação
cons
tante do caput ora atacado.

A justiça começa em casa. Respeite-se o
postulado constitucional (de lege fata et de lege ferenda) da isonomia
legal: todos são iguai s perante a lei. Os constituintes devem ser •
iguais em direitos

Afigura-se-nos também inJusto proibir que o Presl
dente ofereça proposições à Assembléia, tanto mais que, na forma
do atual § lº, que passaria a ser o caput do artigo, "o PresIde~
te só terá direito de voto em Plenário nos escrutínios secretos
e nos casos de empate.

e

deveres;

esta

a essência

do mandato popular

I

que nos foi outorgado em 15 de novembro de 1986. O presidente d~
ve e pode apresentar proposições suostnntfvas em matéria constitucional, desde que despido da majestade do cargo que ocupa e apeado da
curul presidencial.

11

12 de fevereiru de 1987.

Sala das
ULDURICO PINTO
Deputado Federal

150

148
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
: DE
que dispõe sobre o Regimento INterno da
bléia Nacional Constituinte.

EMENDA SUPRESSIVA
AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

1987,
Assem-

Suprima-se o § 1º do Art. 4º passando o 2º a parágrafo único.
Proponho a supressão do parágrafo único do artigo 5º. Com a
nova redação dada ao caput do Art. 5º, torna-se desnecessário o § único.

JUSTIFICAÇAO

Seria incompreensível e até odioso que a Assembléia Constitui~
te impedisse ou cassasse o Presidente da Constituinte do direito que
foi conferido pelo povo, a ele e todos os eleitos, para elaborar
a
nova Carta Magna.
Se a ele já é vedado o direito de integrar as comissões encarr~
gadas de elaborar e discutir o Projeto da Constituição (Art. 2º § 5º
do regimento) retirar-lhe, também, o direito de manifestar o seu
vo
to, em assuntos de alta relevância, seria transformá-lo numa
figura
administrativa burocrática e decorativa do processo de elaboração da
Nova Constituição.
Poder-se-ia argumentar, com razão, que as inúmeras atribuições
de Presidente da Assembléia, inviabilizaria a sua presença nas comis-

Sala das Sessões,

~

09J\R~~~
Deputado Federal

sões técnicas. Impedi-lo, porém, de manifestar o seu voto em plenário

seria um absurdo inconcebível, e uma violência descabida a um direito
intrínsico ~o múnus que lhe foi conferido pelo povo.
O direito de votar e, consequentemente, de influir na aprovação
do texto constitucional não pode ser vedado a um constituinte
que
eventualmente, ocupe a Presidência da Assembléia. Até porque aos Pre
'sidentes das comissões que funcionarão para elaborar a constituição ,
não é subtraido este direito pelo projeto submetido a nossa aprecia
ção. Ao contrário, ele é assegurado explicitamente, no art. 17 pará grafo 1º do Regimento.
Há de se arguir: Em caso de empate nas votações, qual a
sol~
ção?
Estamos apresentando outra emenda, no capítulo próprio "Dos Pro
cessos de Votação", sobre o assunto, uma vez que a presente emenda su
pressiva, refere-se apenas ao capítulo 11 sobre as atribuições
do
Presidente.

Sala das Sessões em,

de 1987

151
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 2, DE 1987
Intr~rnc
cons t r t u i n t t: ; 11

"DIspõe sobre o He g i men t.o
da Assemblé l a Nac r ona l

E~IENDA

N'

Dê-se ao caput do art. 5' do proJeto a segUInte redaç

ao :

"Art. 5' Os VIce-PreSIdentes são
os
subStItutos eventua1s do PreSIdente da Assemblé,a Nac~onal Constltulote, devendo dar por lnlclados os tra
balhos, à hora regimental, sempre que se encontre ausente do recinto o t~tular; com seu rp.torno, o Pres~

dente reassume au tomatnc amen te as funções.

11

JIlSnFICilçÃO
Trata-se, aqul, de adequar a linguagem lmproprlamentc

empregada no ProJeto orIginal, o que se justlf2ca em função do
fato de que o RegImento da AssembléIa NaCIonal ConstItuInte re

-74veste-se das características de um documento h1stórlco e

154

que

poderá Vlr a ser anallsado e estudado por gerações futuras

EMENDA Nº

Juntamente com a Carta Magna que esta Assemblé,a produzlrá. Di
ante dlSSO, mlster se faz adequar até mesmo a l1nguagem
seus dlSpOSltlVOS, de molde a que nao seJam os

AO PROJETO DE REGIMENTO

DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CDNSTITUINTE

de

constltulntes

de hOJe Julgados, amanhã, pela forma com que tenham

DOS LíDERES

aprovado

seu reglmento lnterno, e 31m pelo conteúdo que haJam por

bem

Dê-se ao art. 5º do Projeta a seguinte redação, renumerando-se os demars:

lmprlmlr ao novo texto legal.
Art. 5º - As representações partidárias terão líderes
Sala das Sessões, :~ ~ e

de 1987.

~.~:-/-../~J:--~
cons~ufnte
VALTER PEREIRA

)'

e vice-Hceres ,
§ 1!! - A indicação das líderes será feita em documenta

encaminhada à Presidência, pela maior ia absoluta das bancadas dos part~
dos políticas com assento na Assembléla Nacional Const tumt.e ,
í

§ 2º - Os vice-líderes serão indicadas pelas respectj

152
EMENDA SUPRESSIVA
AO PROJETO DE RESOLUÇ1l0 Nº
,OE
DE 1987
Dispõe sabre a Regimento Interna da
Assembléia Nacional Constituinte ..

vos líderes, no prazo de 24 haras da indi cação destes, na proporção de
1 por 8 consti tumtes , ou fração que componham a representação partidária.
§ 3º - Observada a disposta no § 1º, a Mesa tomará pr~
vrdênc.ias para a instalação imediata de qabinetes de liderança nas proxi
miríades da Plenáno.

Justi ficação
Proponha a supressão da parágrafo única da artigo 5º. Com a
nova redação damr-aa-eafJut.. da Art. 5º, torna-se desnecessária a § úruco.

Sala das Sessões,

É fundamental garantir a caráter pluralista da

necessária a flgura do líder de bancada. É da tradição constituinte no
Brasil bem como nos casas legislativos a existência de lideranças, equi
padas com o aporo material à boa conduçãc dos trabalhas de cada represe~
tação partidária.
Sala

~~~
Deputada Federal

EMENDA Nº

das

&r#

7e:i~

de 1987.

155
Exmº Sr. Presidenle da

Assembléia

Nacionai Constituinte.

Requeiro a

153

AO PROJETO DE RESOLUÇ1l0 Nº
,DE
DE 1987
Dispõe sabre a Reglmento Interna da
Assembléia Nacional Constituinte.

Asse.'!\

bléia Nacional Constituinte para que as vánas correntes partidárias se
façam representar nas debates constituintes de forma organizada torna-se

Vossa Excelência suiJmeter às instâ.':'.
Res.'?

cias competentes a seguinte emenda aditiva ao art. 5º da Projeta de
1ução nº 2, de 1987, desta Assembléia Nacional ConstItuinte, que
sabre a Regimento Interno:

dispõe'

E/>ENDA ADITIVA Nº
Dê-se ao

Ao art. 5º, seja dada a redação sequmte:

Art. 5º - Sempre que a Presidente não se achar na recinto, à

ções, cedendo-lhe a lugar lago que for presente.

seguinte

redação:

"Art. 5º - Sempre que o Presídente deixar de
tra~tl
comparecer ao local de sessão à hora aprazada para início dos
Ir-as, substitui-lo-á qualquer dos Vice-Presidentes presentes, respeitada a
ordem de

hora regimental da início das trabalhas, ou na seu desenrolar, a 1º Vice-Presldente e, em sua falta, a 2º e o 3º substituí-lo-ão no desempenha das suas fun-

art. 5º a

sucessão

regimental.

§ lº Constatada
a ausência simullânea
das
referidas membras da Mesa, assumirá a presidência das lrabalhos qualquer das secrelários ou, à
sua falta, qualquer dos suplentes
presentes, consoante a ordem de sucessão regimental.
§ 2º - 1\ hipótese
membros da

Mesa J

assumirá

a

de ausência de todos
os
presidência da sessão o mais verbo don

tre os Conslituintes presentes.
§ ~Q

subslituidos, o seu substituto
curso prcesso de votação.

-

à sessão qualquC'.
o posto, salvo estcnuo

Comparecendo

ceder-lhe-á

rios

em

JUSTIFICl1çnO

Sala das Sessões,

A redação nlternativa oferecida jo~,' ;"'t: 1,'Jior
tecnicidade formal ao dispositivo emendado, impregr.anOO-(l. no fl'.,:..;mo
tempo, de maior conteúdo democrático.
Sala

n~~-\
Deputada Federal

das Sessões, 12

---sf .~

=-~LD~dG;;INTO
Deputado Federal

de fevcr.vi rn

j,

1987.

-75 JUSTIFICAÇAO

EMENDA NO 156
, de 1987.

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

A redação do projeto parece condicIonar as substituições do PresIdente " â hora regImental do início dos traba _
não
_hos", convindo ficar claro que elas ocorrerão sempre que
estIver no recinto.

O Art. 5° passa a ter a seguInte redação:

Em qualquer tempo.
Art. 5° - À hora regimental do Início dos
ausente o Presldente, substituí-lo-ão, pela ordem, os

trabalhos,
Vice-PreSI

'\.,

(.-..

.....

..

----...

-""-'-.

........\.

, ;l

dentes.
Parágrafo OnIco - Quando o PresIdente tiver de
a cadeIra, proceder-se-á da mesma forma.

deixar

~---

\ l,.'

- !

....... ,' 1'/ ~ I

/',~

J

JUSTIFICATIVA
PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
ProcUTa-se com a Emenda

dar maIS concisão ao

dispos~

tivo.

159

EMENDA N9
Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

/,'
(, ( "/ l

Cn/lI

('t.-, (.. (

j)(jn'l/-

/lNrol.// IJ

J-k-

j,,,

l,

tl

151c

6/ttm

f",~

/~('~l~'~--'

•

")'~/flr..)

CAPITULO 111 - Suprima-se, renumerando-se os seguintes:

fl/lD!l',R.J'
JUSTIFICAÇAO

15,,-,- P.",-J2j
o',

Regulada a substitUIÇão do Presidente no Capítulo 11, torna-se dIspensável o seguinte Capítulo 111 do projeto, conforme já dito em justIfIcação anterior.

""1"
/

AO PROJETO

DE

EMENDA N9 157
RESOLUÇAO N9
, DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

'

..

vr

Ao art. 59, seja dada a redação seguinte:

160
Emenda ao ProJeto de Resolução n" 2, de 1987,
que dIspõe sobre a

Art. 59 - Sempre que o Presidente não se achar no recinto, à
hora regimental do início dos trabalhos, ou no seu desenrolar, o 19 Vice-Presidente e, em sua falta, o 29 e o 39 suast.í.tuf-Lo-ão no desempenho das suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que. for presente.

o

Assembléia NaCIonal ConstitUInte.

Parágrafo Únlco, do art. 5 Q passa a ter a se-

gUInte redação:

"Parágrafo ÚnICO. Quando o Presldente tlver ne-

Sala das Sessões,

cessldade de ausentar-se, proceder-se-á da mesma forma.

~\ C:L." ~--,
MAURO BENEVIDES
/

~Iffi

Jus t

1 f

i

CÓNSTITUINTE

c a t

1 V

a

Deputado Federal

A Emenda tem por obJetIVO aprimorar a redação

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
apresentada.

EMENDA N9

158

No Capítulo lII, art. 59, diga-se.
Art

EMENDA NQ 161

5Q _ Os VIce-Presidentes, por ordem numéríca,

substItuirão o Presidente no exercícIo das suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que for presente.

Suprima-se o capítulo 111, do Título 11, renumerandose os demais.

-76VII _ promover a guarda das proposições em curso;

JUSTIFICAÇAO

VIII _ determinar a entrega aos constituintes dos avulA matérIa do capítulo, cUJa supressão é sugerida,
se acha plenamente disciplinada no capítulo I do Títuoo em
co.

já
fo

sos relativos à matéria da Ordem do Dia;

IX - encaminhar os papéis distrIbuídos às Comissões
Sala das Sessões, 12 de

Constitucionais;
X_

superinte~det

os trabalhos da Secretaria e fisca-

lizar-lhe as despesas.
XI _ tomar nota das discussões e votações em todos

os

papéis sujeitos a sua guarda, autenticando-os com sua
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

assinatura;

XII _ receber e elaborar a correspondência oficial

162

da

Assembléia.

Transformado o atual parágrafo único em § 19,

acrescente-se ao art. 59 o seguinte § 29:
JUS T I F I C A ç Ã O
Art. 59 .,' •.••••..•••..•••..•••
§ 29- Na ausênc~a de Vice-Pres~d~

A presente Emenda tem por escopo complementar o elen-

te, assum~rá a pres~dênc~~ dos trabalhos um

co das competências atribuídas ao lº Secretário, pelo Projeto de Re-

dos Secretár10S, ou seus Suplentes, na ordem

solução que dispõe sobre o Regimento Interno da Constituinte.

de gradação de seus cargos.

o objetivo é incluir-se no Regimento Interno da AssemJUSTIFICATIVA

bleía Constituinte a previsão exaustiva das atribuições do lº Secretário, compatibilizando-as com as disposições normativas

t preciso prever a hipótese

Sàla das Sessões, em ) /

descr~ta

nesta

Eme~

/1/{' 1-

Sala das Sessões, em

:t/:

~~hJJ~V

/ ---,

ti {,v.. L{~7 ['"'1. ( r. ( .., ' /
Senpdor Alf~do Campos.
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EMENDA Nº 163 /87 (de Plenário)
Ao Projeto de Resolução nº 2 de 1987,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Dê-se ao artigo 6º do Projeto de Resolução nº

referentes

às competências do Presidente da Mesa.

EMENDA AO PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA

NACIONAL

CONSTITUINTE Nº

2/87,

Dá nova redação ao item 7, do artigo 6º, do PROJETO 00 REGIMEN,Q
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

que "dispõe sobre o Regimento il1terno da "Assembléia Nacional Constituinte, a seguinte redação:

"Art. 6º - ....................................................
atas
7º) lavrar e assinar, depois óo Presidente, as
das sessões e as resoluções da AssembléiE Constituin~e;"

l'Art. 6º - Ao Primeiro-Secretário compete:

I - fazer a chamada. nos casos previstos neste
JUSTIFICAÇIlO:
A emenda visa suprir omissão do Projeto

Regimento;
11 - ler em Plenário, na íntegra ou em resumo,
correspondência oficial recebIda pela Assembléia,

a
os

~o

Regimento Inlerno

da

Assembléia Nacional Constituinte, quanto à específica atribulção

da lavratura das atas e resoluções.

pareceres das Comissões Constitucionais, as proposi Sala das Sessões,em 11 de Fevereiro de 1987.

ções apresentadas quando seus autores não as tiverem
lido e quaisquer outros documentos que devam constar
do Expediente da sessão;
111 - despachar a matéria do Expediente;

,

IV - assinar a correspondência da AssembléIa, sal-

vo nas hipóteses do artigo 3º, inciso XXVIII, e fornecer
certidões;

v-

assinar, depois do Presidente, as atas

165

das
EMENDA

sessões e as resoluções da Assembléia;

substitutiva

VI - rubricar a listagem especial com o resultado
da votação feita por meio do processo eletrônico

e

Dê-se ao ~tem 89 do art. 69 a redação seguinte:

determinar sua anexação ao processo da matérIa respec11

tiva;

89)Contar os Constl.tul.ntes, em verl.ficação de

votação "

-77 JUSTIFICAÇÃO

"Ar t , 7º
I

A emenda visa, tão só, aprimorar a redação e harmon1zã-la
com a do ltem 49 do art. 7 do Projeto.

Sala das

.

-

.

II -

.

.

111 - lavrar a ata das sessões secretas, proceder-lhes a leitora e assiná-las;
IV -- contar os votos, em verificaçêo de votaçêo;
V -- auxi l ar o 1º Secretário a elaborar a correspo.':'.
dêncla oflcial, nos termos deste RegImento;
VI -- auxiliar o PresIdente na apuraçêo das elei
ções, anotando o nome dos votados e à~ganizando
as

sessõe~~ )ojO-<./f)

í

::

listas respectivas."
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J US T I F I C Aç Ã O

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2, DE 1987

Em face das E~endas que apresentamos aos artigos 3º
e 6º do Projeto de Resolução que dispõe sobre o RegImento Interno da
Assembléla NaCIonal Constituinte, as quais estabelecem sobre as atr!
buições do Presidente da Mesa e do 19 Secretârlo, necessârlo se faz
a revisêo das competências conferIdas ao 2º Secretárlo, a fim de tO!

"DIspõe sobre o Re g i men t o Interno
da AssembléIa NacIonal Constltulnte. 1I

ná-las concordes com o previsto nas disposições normativas supra

EMENDA NQ

r~

ferldas.
Sala das Sessões, em

Dê-se aos ltens 8º e 10 do art. 6º e ao Item 4º

do
Senador

art. 7º as seguIntes redações:

~L>REOO'CPMPOS

"Art. 6º

.....................................................
8 2 ) proceder

à chamada quando

requer~

168
EMENDA AD PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA

da verIfIcação de votação;

CONSTITUINTE

NACIONAL

Nº

....................................................
10) promover o competente
reglstro
das dIscussões e votações e autentIcar com sua aSSInatura todos os documentos sUJeI tos à sua guarda."

.....................................................
"Art. 7º

o

•••••••••••••••••••••••••••

....................................................

Suprima-se o item 4, do artigo 7º. renumerando-se os demais.

JUSTIFICAÇ1l0:

A contagem do número de Constituintes, em verificaçêo de votação,
é atribuição do 1º Secretário, conforme esfabelecldo no item 8º ,

do artigo 6º •

4º) subst~tuir o 1º secretárlo, quando necessárlo, nos procedimentos de chamada,
quando
r-eque r i cía ve r-ara caçâo de votação. 11

Sala das Sessões,em'll de Fevereiro de 198 7

•

JUSTIFICAÇÃO
MaIS uma vez propomos o aprlmoramento da redação

ser dada a ltens do Reglmento Interno da Assembléla

a

Naclonal

ConstItUInte, desta vez para melhor especlflcar a matérla tr~

tada e clarlflcar a lntenção do lcglslador ao estatulr a competêncIa do 1 2 SecretárIo e a atrIbUIção SUbSIdIárIa do 2º Se
cretário no que tange

à

verIfIcação de votação.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

É natural que a redação atual do Projeto

apresente

169

falhas, de vez que terá SIdo preparada com a neeessarIa urge~
ela, entretanto, devemos pr-imar- por que s e j a adequada

â

me-

lhor forma, além de torná-la maIS específIca e despIda de Im-

~apítulo

Suprlma-se o n9 39) do art. 79 e a Seção III do
III do Título III.

p r-e c i.sjio ,

JUSTIFICATIVA
Sala das Sessões,

e~e
-,

,/,/

A/;/
>:?'
C !L-~ :'(' é

cons>~tUínte

de 1987,

./.

C

·,_A -, •

VALTER PEREIRA

Não existe o

~enor

sentido em falar-se de sessão

secreta na Const~tuinte: 'onde está a ~ransparênc~a da Nova R~

pública?

)
Sala das Sessões em ) )
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"r"

t-s: =rOjeto ae Resc~uC2C n=
::: /87, que "dlspõe
sobre o RegImento ln~erno da AssembléIa NacIDnal Constltulnte. 11

De

~ge7,

Dê-se ao artigo 7Q do Projeto de Resolução nº
2,
que "dlsoõe sobre o RegImento Interno da AssembléIa NaCIO-

nal ConstltUInte". a segUInte redaçêc:

'f<>

/j/f f-

tIl ~~/~/

EMENDA Nº 170

Emenda ao Projeto de Resolução nº
Regl~ento

de 1987, que disoõe sobre o

Interno da Assembléia Nacional ConstitUInte.

-78Suprima-se o ítem 32 do artigo 79.

173

Supr;ma-se todo o artigo 35 que estabelece sobre '
sessões secretas.
Ao Projeto de Resolução que dispõe
sobre o Regimento Interno da AssembléIa
Nacional Constitulnte.

JUS T I F I C A ç Ã O

Autor:
Os trabalhes de uma Assembléia Nacional Constituln
te devem ser lúcidos e transparentes dIante da seciedade. É, portanto, Inconcebível a realIzação de sessões secretas, desde que ela foi eleita para dec~dir em nome de todos os brasileiros, tendo'

que estar aberta a lnterferêncla e particIpação destes.

Inclua-se um Título, que será o 111, renumerando-se
os demals:

"TITULO III

Sala das Sessões, 17 de fevereIro de 1987.

""~,~lc

Dos Líderes
Art.

São r8conhecldas as llderanças constituídas

nos termos do art. 59 da Resolução n9 1, de 1987, da Assembléia Na
clonal Constltulnte.

Constituinte

EMENDA N9

Jarbas Passarinho

Partido: PDS

171

§ 19.
Em carater preferencIal e independentemente de
Inscrição, poderá o Líder discutir matéria e encaminhar votação,ob~
decidas os prazos e condlções estabelecldos neste Reglmento.

Ao Projeto de Resolução n2 2, de 1987, que "dispõe sobre o
Regimento Interno da Assetrbléia Nacional Constituinte"
Ao art. 72:
a) No item "39)", onde se lê:
l'escrever a ata das sessôes secretas", leia-se:

§ 29.
Ao Líder titular é lícito usar da palavra, uma
só vez, por 5 (cinco) minutos, em qualquer fase da sessão, s~lvo em
curso de votação, para comunicação urgente de interesse da linha p~

lítlCO partidárIa."
§ 39.
Além de outras atribUIções prevlstas neste Re
glmento, compete ao Líder indicar os representantes de seu PartIdo
nas Comissões e Subcomissões."

"lavrar a ata das sessões secretas";
b) No item 59)", onde se diz:

"fazer a correspondência oficial ... ",

diga-

se:
l1redigir a correspondência oficial".

JUSTIFI CAÇA0
Necessário não se esquecer que a Resolução n9 1/87 tem
.

JUSTIFICAÇAO

A emenda objetiva melhorar a redação dos textos men
cionados.
Sala

~

vlgêncla temporária, to é, uma vez promulgada a 'Resolução estabelecen
do o RegImento Interno da Constituinte, aquela delxarã de vigorar
i
mediatamente. Há, portanto, que se inclUIr disposições referentes ao
colégio de líderes, uma vez que o Projeto, em dispositlvoS várIOS, se
refere ã atuação dos líderes partidários, como, por exemplo,no
29
do art. 13; § 29 do art. 21; § 29 do art. 24, etc. etc.

EMENDA N9 172
EMENDA w 174
AO PROJETO DE RESOLUÇAO N°

Suprima-se o item 49 do art. 72 do Projeto do Regimento In

, DE 1987.

terno da Assembléia Naclonal Constituinte.

Dê-se ao ArtIgo

JUSTIFICATIVA

A competência

89~

a seguinte redação:

contida no dispositivo retromencionado Já es

tá inserida no ítem 8 9 do artigo 69 do Projeto, que
da competêncIa do 19 Secretário.

trata

Por essa razão, data

ve

nia, para que não seja repetitlvD ou cause confllto de

CO~

petêneia, deve esse ítem (49 do art. 7 9) ser suprldo.
Sala de Reú.<ões da Assembléia Nacional ConstituInte,
-p

em

Art. 8° - Compete ao 3° Secretário receber e despachar
as respectivas Comissões, no prazo máXImo de 24 horas, sugestões
e propostas encaminhadas à Assembléla Nacional Constituinte
por
entidades CiVIS e ProfiSSIonais.
§ 19
- Os 4° e 59 Secretários auxiliarão os
Secretários em suas atividades.

demais

fevereiro de 1987
JUSTIFICATIVA

tos

A Emenda visa assegurar à Sociedade Civil e aos segme~
da Nação canal eficiente para apresentação de suas

--~~nizados

-79 sugestões e propostas à Assembleia Nacional Constituinte, sem pr~
juízo da participação, atraves de audiêncIas junto às
ComIssões
TemátIcas previstas neste Regimento.
A fIxação de prazo, por outro lado, assegura a necessã
ria presteza à tramitação daquelas contribuições da Sociedade bra
slleira ao Processo ConstItuinte.

EMENDA Nº 177

SuprIma-se o art. 9º, renumerando-se os demals.

JUSTIFICAÇAO
Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

;fJ/l7n /!

f}; /){3./2 s

A matéria Já se acha disciplinada em emenda oferecIda
por nós ao Capítulo I, Título I

Sala das Sessões, 12 de

feve~eIro

de 1987.

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

175
EMENDA

N"

178

SubstItua-se o art. 8º pelo seguinte:
(AO Projeto de Resolução n" 2, de 1987 - RegImento
Interno da AssembléIa NacIonal Constituinte)

Art. 8º - Compete ao terceiro Secretário dlrigir a
execução das decisões admInistrativas da Mesa e os serviços da
AssembléIa Nacional Constituinte~

Supríma-se o Art. 9" .

• JUSTIFICAÇ1lO

Como a estrutura administrativa das duas Casas do
Congresso será utilizada pela Constituinte, a incumbência de ar
ticular essa utilização deverá caber ap 3º Secretário, não ha vendo necessidade de Diretor Geral para serviços da Assembléia,
conforme previsto na"alínea g do art. 10 que se torna insubsistente.
Sala das Sessões,
JUSTIFICAÇÃO
A matérIa prevista no Art. 9" do Projeto
está dIsciplinada nos §§ 3" e 4" do Art. 2",
co~
forme emenda de nossa autoria.

179
PROJETO 00 REGIMENTO INTERNO

Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº

176
Acrescente-se, após o Capítulo V do Título 11 o seguinte:
Substitua-se o art. 9º pelo seguinte:
Art. 9º - Os lº, 2º e 3º Secretários serão auxiliados pelos 4º e 5~ nas suas atividades e todos eles eventualmente
SUbStItuidos pelos Suplentes, conforme convocação do PresIdente
da Mesa.
JUSTIFICAÇAO

Capítulo VI, antes do lO, o seguinte artigo:

Art.

Os líderes e vice-líderes dos partidos na Assem-

bléia Nacional Constituinte serão os indicados às mesas do Senado
A def~nição das atrIbuições do 3º SecretárIo reduz
a atividade auxIlIar na secretarIa aos 4º e 5º Secretários.
Quanto às substituições, será mais prático os Secretários Suplentes efetuá-las por convocação do Presidente,
à medida em que

58

e

da Câmara dos Deputados" na forma de comunicação destas à Presidên eia da Assembléia NacIonal Constituinte, no prazo de 48 horas da publicação deste Regimento Interno.

tornarem necessárias.

Justificativa
Salas das Sessões, .
A emenda vlsa simplificar a questão das lideranças, dando a oportunIdade de a função se exercida pelos condutores das banca
das de cada Partido nas duas Casas do Congresso.

-80 A fórmula busca resolver o problema tendo em vista

a

realidade: a Assembléia Nacional Constituinte, pelo ato convocatório

§ 2Q - Os vice-líderes serão indicados pelos respe~
tivos líderes, no prazo de 24 horas da indicação destes,
na
proporção de um para 8 (oito) membros da bancada, ou fração.

é composta de Senadores e Deputados Federais.

j

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões,

I

/
,.>

/

I.

•. ,/r..

<>

-,
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Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº
E ME N D A

l79-A
Acrescente-se, após o Capítulo V do Titulo 11 o segui.'!.
te: Capítulo VI

Inclua-sE':
Dos líderes.
Capítulo
Art.

Os líderes e

vice-lídere~

dos Partidos na As-

sembléia Nacional Constituinte serão os lndicados

às

do

mesas

Senado e da Câmara dos Deputados, l1a forma de comunicação destas

Das ComissõE's Constitucionais.

à

Presidência da Assembléla Nacional Constituinte, no prazo de 48 horas
da publicação deste Reglmento Interno.
Art. - Os LídE'rE's dE' Partido podE'rão participar,
pe s s oa Lnen t e ,

.Ius t

ou por .í nt e rné d í.o de se-us Vicl?-líderE"s, dos tr.!!.

balhos das Comissõl?s,

l?,

com direito a voto

Pffi

suas dl?cisõps,

na auspncia dE' rE'prE'sE'ntantE' dE' SE'U Partido E'm qualquE'r

daqu~

Sala das SE'SSÕE'S,

ficação

do a oporLul1idade de a função ser exerclda pelos condutores das bancadas de

lps Orgãos.

i

A emenda visa simplificar a questão das lideranças, da~

cada Partido nas duas Casas do Congresso.

A fórmula busca resolver o problema tendo em vista
realldade: a Assembléia Nacional Constituinte, pelo ato convocatório,

é composta de Senadores e Deputados Federais.

s~ssõ/s,

Sala das
-

(

,

180

em '/
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- Consti tuinte
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que
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Dispõe sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte.

EMENDA N9

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, de 1987,

que DISPOE SOBRE O REGIIIENTO INTERNO DA
Capítulo VI

ASSE~IBLfIA

NACIONAL CONSTITUINTE.

Acrescente-se capítulo VI, dos Líderes, ao Título I,
com o seguinte artigo:
Art.
e vice-líderes.

As representações partidárias terão líderes

Inclua-se onde couber:

Art. 19 - As funções inerentes às Llderdnças Partldárlas
§ 1Q - A indicação dos líderes será feita em

docu
menta encaminhado à Presidência, pelas bancadas dos Partidos
Políticos com assento na Assembléia Nacional Constituinte.

serão exercidas ne l.o s Líderes das respectivas Bancadas ,cm

suas Casas de origem.

I

Art. 29 - Os vlce-Líderes serão lndlcados uelos

-

respec

81Brasília, 09 de Fevereiro de 1987.

tlVOS Líderes, no prazo de 48 horas da lndicação destes,
na proporção de um para 8 (OltO) membros da Bancada,

Ou
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fração

PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO
CONSTITUINTE
Sala das sessões, em

I J-- de fevereiro de

DA ASSEMBLÉIA NACIONAL

Dispõe sobre: Estrutura para o funcionamento da ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

1987.

Propõe: "A ESTRUTURA FÍSICA, FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS E DO SENADO ESTARÃO SUJEITAS ÀS
DETERMINA
ÇÕES DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE E OU DE SUA MESA
DtRETORA"

JUSTIFIC4TIVA

o

~

Projeto não esclarece concisamente o exercícIo

di)!. Lfdcrs Partldirlos, tornando-se necessirlD a

serrtãção desta Emenda.
Brasília, 09 de Fevereiro de 1987.

185

Sala das sessões, em (J--. de f eve r e a r o de 1987.
~

DE ~ AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE

183

EMENDA N9

ProJeto de Resoluçio 09 2, de

1987 que llD1sp~e sobre o Re-

g1.mento Interno da Assembléia Nacional Constitulnte

lT
•

SENADOR MEIRA FILHO
Acrescentar os

seguintes

parágrafos no Art.

10 do Capítulo

v
19 - A Assemble2a Nacional Constltulnte terá o apolO Ad-

§

m1.nistratlvo de Pessoal, Material e FinanceIro da Câmara dos Depu-

Dispõe sobre: Despesas oriundas do Funcionamento da Assemrléia
cional Constltuinte.

Propõe: "AS DESPESAS ORIUNDAS DO FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLt:JA
NA
CIONAL CONSTITUINTE SERÃO DEOUZIDAS DO ORÇAMENTO DA CÃMARA E DO SEN~DO, ALt:M DOS VALORES REQUISITADOS, EXTRAORDINARIAMENTE AOS COFRES DA UNIÃO POR DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE OU DE SUA MESA DI
RETORA".

~,~~

tados e do Senado Federal.
29 -

O Diretor-Geral

da Câmara dos Deputados

será o Dlr!:,.

to r-Geral dos Serv1ços da ConstItuinte com a colaboração do

VICENT BOGO
DEPUTADO ONSTITUINTE
Gab. 3
- Anexo JII

Dlre

tor-Geral do Senado Federal.
3Q -

As Assessor~as do Senado Federal, e da Câmara

N~

dos

Deputados, prestarão Assessoramento aos Constituintes.
§

49 -

O Secretârl0-Geral da Mesa do Senado Federal sera o

Sec~etãrlo-Geral

EMENDA

da Mesa da Assembléia Nacional Constltulnte com a

colaboração do Secretãrio-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.

(Ao ProJeto de Resolução n Q 2, de 19B7 - Reglmento
Interno da Assembléla Nacional Constltuinte)

JUSTHICAÇÃO
O que pretendemos com esta Emenda

ev~tar

que se

crle

RediJa-se aSSlm, o Art. 10

Naclonal
uma nova estrutura organlzacional em torno da Assembléia
suficiente
Constítuínte. As duas Casas do Congresso Nacional tem
organizaçio AdminIstrativa para suprIr a Constituinte.
Assim como o bom senso levou os Constitu~ntes a elegexe m o

Presldente da Câmara como Presidente da Assembléia Nacional Const~
tuinte, o mesmo bom senso dlZ que o Dlretor-Geral da Câmara dos D~
putados deverá ser o Dlretor-Geral dos Servlços, para que haja uma
maIor efIcáCIa noS

procedimentos AdminiscratIvos.

Para contrabalançar a atuação das duas Casas propomos
a SecretarIa-Geral da Mesa seja dlrigida pelo Senado Federal
plC

que

aS

dllas Casas conta com um corpo de A~

~~~sores que poderá ser d~ grande utllldad~ aos Constituíntes.

.s.«... ":.,, '~L'>.'':; ~.<

..

"'7

I,..

!y~·.,-",,-d

à

r~

gularidade dos trabalhos ;
b) requisitar os servldores do Senado e

da

a) adotar as providênCIas necessár1as

Câmara, necessárIos ao se:v~ço de sua Secretarla ;
c) representar as autorIdades competentes ,
sobre os recursOs necessár~os às suas atIVIdades
V1ÇOS

d) manter a ordem lnterna e dlrlglr os serda Assembléla.

sem-

com a co]aboraç~o da outra Casa.
L~lnbrdnlO~ ,J]nd~ qlJe

Art. la - À Mesa da Assemblé,a compete,alem
das funções que lhe são atrlbuídas em outras dlSPOS~
ções deste Rêglmento :

Sala das

-82 -

187

188-A

EMENDA N9
187 (de Plenár~o)
Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "dJ.spõe sobre o Reg~mento
Interno
da

Assemblé~a

NacJ.onal

EMENDA N9

, de 1987

Const~tuJ.nte."

.

v

,

Ao Projeto de Resolução n9
,de 1987,
que dJ.spóe sobre o RegJ.mento Interno da
AssemblêJ.a Nacional ConstituJ.nte.

Dê-se ao art~go 10 a segu~nte redação:
"Art. 10 a)

••••.•••••.•••••.•••••••••••••••••••

b)

••••••••••••••.•••••••..•.•••••••.••

c)

.••••••••••••••••••••••••••••..•••••

'd) requJ.s~tar dos órgãos competentes os
recursos necessár~os às suas at~v~dadesj

e) requJ.sJ.tar os serv~dores da
Cãmara
dos Deputados e do Senado Federal neces

Inclua-se onde couber:

sár~os às suas at~v~dades;
pol~

f) superJ.ntender os trabalhos de

Clamento lnterno do edlficlo-sede da As

sembléJ.a.
Parágrafo únlco - O pOllClarnento

do

edJ.fícJ.o-sede da AssembléJ.a

NacJ.onal

Constltulnte será felto sem a

lnterven

Art.

horá-

às

ernl.ssoras de rãd40 e teleVlsão, para dl.vulgaçâo dos trabalhos

da

As s ernb Lé a a ,

JUS T I F I C A ç

Ã O

agentes

da polícla comum, os quais flcarão

sua dlSP0'Sl.ção.

sempre que Julgar convenlente,

r20, nunca superl.or a uma {1} hora, preVlamente determl.nado,

·ção de qualquer outro Poder, facultado,
entretanto, à Mesa requlsltar

O Presidente da AssemblêJ.a NacJ.onal Cons

t2tu~nte poderá requlsitar,

à

1I

JUS T I F I C A ç

Ã

O

É

arnpzes c a.nd Ive L que os cons t a t u arit.e s

p:l~

saro contar com um canal d1.reto de comunicação com a população, a(

Não parece de todo necessárlo OUVlr

o

Plenárlo da Assembléia ~os,casos de requlsl.ção de recursos para o
desempenho de suas atlvldades, conforme consta da redação

orlg~

nal, bastando a manJ.festação de sua Mesa.
A requlslçào de servidores a que se

re

través das emJ.ssoras de rádio e televJ.são, para exposição de suas
atl.v1.dades. A comun1.cação d1.reta -

eVltará, por certo, possívels

Const1.tuinte e população

d~storções

na velculação das

real~

zações da Constltulnte, bem como proporclonará a deseJada rapldez

l

de comunicação, só proporclonada por esses veiculas.

I

fere o lnC150 ~ poderá ser falta no PFóprlo Leglslatlvo, em decoE

réncia natural de seus trabalhos, se~ necess2dade de

BrasílJ.a (Sala das Sessóes), em 12 de fevereJ.ro de 1987.

readaptação

de funcl.onâl.os de outros órgãos.

A IJ.berdade e a soberanJ.a da AssembléJ.a
estará em função da autonomJ.a de seu exercícJ.o. Toda forma
de
coação de seus trabalhos deverá ser rechaçada a seu prõpr~o

trJ.o, sem a interferência de forças externas a ela ou sem que
efetue sob seu controle

Senàdor JUTAHY MAGALHÃES

arb!

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

se

d~reto.

Sala das Sesbôes, em

Senador ALFREDO

189

CÀ~POS

SubstJ.tua-se, nas letras b) e c) do art. 10 a

188

expressão IfAssernblêla Constitulnte ll por IIAssem
bléia NaClonal Constltulnte".

E/oENJA NI!
Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987
JUSTIFICATIVA
Que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.
Acrescenta parágrafo único ao artigo

Ou se Usa abreviadarnente Assembléla ou o nome
por extenso. Não cabe é ter crltérl0S díspares.

io.
Sala das Sessões, em

"Parágrafo único. As Comissões da Assembléia Nacio
nal Constituinte e suas respectivas subcomissões poderão realizar seus
trabalhos fora do Distrito Federal."

I I

Sala das Sessões, em

EMENDA N9

189-A

Inclua-se onde couber:

"Art.

O

Presidente da Assembl,ha

Nac20nal const.r cur.rrce ,

re.5!,:erJ.mento de conu asâo ConstJ.tucional ou de cons ea eu .lte, requ2s2t~:

-83 rã, a título de assessornrnento, do Executivo, Legislativo

JUd2Ci~

e

rio, da União, Estados e Municíp10S, os servidores Julgados

neccssã-

r10s, asseguradas a remuneração e as prerrogativas da orJ..gem".

JUSTIFICATIVA: Há necessidade de proporcionar aos Constituintes a
melhor assessoria possível, o que nem sempre é permitido com
os
salários oferecidos aos funcionários de gabinetes dos Deputados,nD
ensejando que os acompanhe aqueles que normalmente os assessoram
nos Estados de origem.

JUSTIFICAÇÃO

A natureza complexa e a dJ..versJ..dade dos assuntos a serem trat~
dos no âmbJ..to da Assembléia NacJ..onal ConstituJ..nte, alJ..ados ã eVJ..dente

falta de meios e o acúmulo de trabalho das
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,

assessor~as

determinam

ARTENIR WERNER
Deputado Federal

legislativas
a necess~d~

de de os ConstJ..tuJ..ntes procurarem, eventualmente, alhures, servJ..dores

Ge alto nível, capazes de prop~ciar estudos aprofundados
ções, em tempo oportuno, aos Const~tu~nt 5.
Sala das

EMENDA ao Projeto de Resolução n" 2

~" .~ '"tr:;"'"O
Fede aI

192

aprec~~

e

CE~ALS

de ""

_ a alínea d) do artIgo deverá ter a segu~nte redação:
"Art. 10 .
.
" d) representar às autorIdades competentes sobre
as necessldades de sua economIa Interna, es-

pecIalmente junto ao Senado Federal e a Câm~

ra dos Deputados, que deverão colocar

NETO

pOSIção da

Assemblé~a

à dIS-

NaCIonal ConstItuInte,

toda sua estrutura funCIonal e os meIOS mat~
rIas de que necessitar".

190
JustIficação:

EMENDA Nº

A AssembléIa NaCIonal ConstItUInte

é

o colégIO dos Senadores

e Deputados Federals eleItos em lS de novembro últImo, com a funJl,

alínea "c" do art. 10, seja dada a redação s eçui nt e :

ção prIorItárIa e mesmo exclusIva de elaborar a nova Carata ConstItUCIonal da SOCIedade braSIleIra. Está aCIma de todos os pode -

Art. 10 . .
c) a polícIa e a ordem interna dos servIços da

Assem

bléla.

res lnstituldos, pOIS é ela que lhes dá orIgem e legltlmloade.
FunClo~ando

no PrédIO do Congresso, para

eVlta~

protlemas ce or -

dem funCIonal, e mesmo materIal, é de todo convenlen~e que o Reg~

Acolhida a emenda, suprima-se o art. 11, renumerandose os demaIs.

mento estabeleça de forma clara e preCIsa a obrIgatorIedade das I
duas casas, Câmara e Senado, em fornecer todos os meIOS de pessoal
e materIal para o funCIonamento da ConstItUInte.

JUSTIFICAÇIlD

A alínea "c" do art. 10 e o art. 11 são redundantes.
Tratam, ambos, da polícIa e da ordem interna da Assembléia.
A
que
emenda procura corrIgIr a redundância, ao mesmo tempo em
procura dlsciplinar a matéria de modo mais preciso.

Sala das Sessões da Assemblé~a Naclonal Con~
tltulnte, em 10 de fevereIro de 1987
v r Ls o n

Souza

Const~tu~nte

* _ a alinea

~

do artigo 10 deverá ter a seguinte redação:
EMENDA AO PROJETO DE,
REGIMENTO INTERNO

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

193
Dê-se à letra e) do art. 10 a
EgídIO FerreIra LIma

segu~nte

redação:

Art. 10 • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)

191

da

Secretar~a

fazer requ~sJ..ções de servJ..dores
da Câmara dos Deputados e do Sena

do Federal para os servlços que se fizerem ne-

Emenda ao Titulo 11, Capo V, Art. 10

cessárJ..os.

Emenda ao Capo V Art. la, d
JUSTIFICATIVA

Redija-se hssim a letra" d " do Art. la
d) - requisitar às autoridades competentes os meios indispensáveis
do pleno funcion~ento da Assembléia.
JUSTIFICATIVA: A Assembléia é o poder máximo da Nação-Estado.
Tudo a ela se subordina.
Este atendimento, a Assembléia não representa, mas
requisita.
Acrescenta-se aonde couber o seguinte ítem:
- Requisitar, a requerimento de constituinte, de quaisquer órgãos
dos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo até 2 (dois) servidores que ficarão a sua disposição até a aprovação da Nova Constituição, sem prejuizo de suas remunerações e prerrogativas
de

origem, sendo-lhes acrescidos ajuda de custo idêntica a estabeleci
da para os Diretores da Cãmara dos Deputados quando em missões den
tro do Território Nacional.

A Càmara e o Senado estão em condIções de atenderem, perfeJ..tarnente, aos reclamos
t.u i.n t.e •

Sala das Sessões, em

adm~n~strat~vos

da

Const~

-84-
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196

Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº

Dê-se à letra

~

Emenda ao Projeto (,f Reso1.,;:çac;- n 22 ,de 1987.

do art. 10 a segulnte redação:

A let:t:a "e" do ArtolO passa a ter a seguinte redação :
Art. 10

"e) fazer requislçôes de servidores póbllCOS

••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••• :

e}-fazer re~uisições de servldores da administração direta ou indiretz·

para a admlnlstração de suas Secretar las

~ aRaun~~ô;Ê~~~K8~~~rê?~±~~;Bfs~~i%8r~à~iáiàorerritórios,sem

e, a requerlmento de Constituinte ou Co-

d05~H6imentos ou

prejuízo

missão, para colaborar na tarefa de ela-

salários e direitos ou demais vantagens

para a adm2nistração de suas Secretarias e para atender necessidade

boração constltucional".

das Comissões e Sub-comissões Constitucionais.

Justl fi cação

Justif~cativa

A proposta busca resolver o grave problema

de

-A explicitude do texto visa assegurar e garantir à
Mesa da Assembléia,sem restrição incabivel,face

a

natureza e alta relevância dos trabalhos afetos

à

assessoramento aos Constltuintes e às Comissões Constltuclonais.

CODstituinte,o direito de ~e~uisitar,sem oposlçao ou

Certamente, os excelentes Assessores do Senado e da Câmara lrão cum

poder contrastante ,em razão de efetiva necessidade,

prir uma grande tarefa de apoio ao trabalho das Comlssões. E,
do, indispensável que os Constituintes e as Comlssões possam

servidor de

cont~
compl~

catcgoria e sob

~ual~uer

esta-

esfera ou_poder da F~deraçãoJe sem preJu{zo de sua

tar o trabalho através do concurso de outros servidores públicos. A

remuneraçao.A abrangencia maior do texto se faz necessária,porque se trata de convocar,a juízo da so-

matéria é tanto mais importante quanto o pessoal que compõe os Gab!
netes dos Senadores e Deputados é lnsuficlente, seja do ponto de

~ual~ucr

tuto ou regime jurid~co,indistintamentede ~ual~uer

berania da Ass~nbléia Nacional Cohstituinte,~ual~uer

Vl~

ta quantitativo, seja no que se refere ao nível de sua remuneração,

cidadão ou cidadã ~ue,por oficio,esteja dlreta ou in

para atender às necessldades rotineiras do representante.

diretamente serv2ndo à causa pública,para ofere~er
a sua modesta ou mais

sal~dasJsessões, ~~~ ~~~:
~ /
./...
/
__- - - ... I

-

•

/l

~

/

,"~ .... /

• ,

I'

~'

/'

•

.

~nt~;o· car{os Kol'l'derL~8)s
r

:

1

~ualiticada

à in-

contribuição

gente e .1Ilobre tarefa del:ota o pais de sua Lei Mai<!f
or,a Lei Magna.

./1..: ~ _f)E~I/7i1/()-glJ!I/À

/;::

~

---'----

'Consti t.u i n t e

EMCNDA NQ

de

EMENDA N9

1987.

197

Projeto de Reso1uçio nQ 2, de

Altera a redação da alínea

1987 que 'IDisp~e sobre o Re-

gimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte

195
11

SENADOR MEIRA

e IT do arte

lOQ do Capd tu Lo SQ.

Art.

10

l1
•

FILHO

•••

a)
b)

ART. 10Q

c)
d)

e) r equasatar servidores da Câmara e do Senado para Adntru.a-

e)

fazer requisJ.ção de

servidores públicos das duas

Casas

LegislatJ.va para a Administração de suas SecretarJ.as.

tração e se rvxços de suas gec re tur i.as •
f)

g)

JUSTIFIC/,TIVA

(supnmir)

JUSTIFICAÇÃO

É sabido da alta compe tjinca.a do corpo de servaôores do

gresso Nacional. Ê fora de diivada a existênc.ia de um número pe r fe a t.amen t e
r-aeoáve L, aluda maa s pela fc i.cura de recente concurso anrernc , Nio

Dar nova redação ã alfnea

Con-

nave-

r18 razao para buscar auxílio desse t apo em outras áreas.

do

Art~go

10, explic2tando

de

Senado

Federal, respeJ.tando a independência dos três poderes, mesmo porque
o Legislativo conta com funéionârios qualifJ.cados para este fim.

A sugestão a_cautela, anc Ius ave , a amagem da Assembléia Nac1:
anal Cons t a.t ua.n t.e ,

~

que a requisJ.ção devera recair em Servidores da Câmara e do

- Suprimir a alínea ~ porque entendemos que o

DiretoT-G~

ral dos Serviços deverá ser o Diretor-Geral da Câmara dos Deputado~

câmara
dos

"'"'~""./
Y
.Lueputado HENDES RIBCIRO

Casa esta, que Juntamente com o Senado Federal dará todo o apolo
minJ.strativo e de Assessoramento para a Assembléia Nacional
tuinte .

Ai

Consti

-85 198

2. Por outro lado, a elaboração da nova Carta Constitucional exi
girá dos Constituintes aprofundados estudos, muitas vezes impossibilitados de serem realizados, em função das atribuições
constituintes. O competente assessoramento aos Constituintes,
provindos das mais diversas profissão, é garantia de um texto
constituclonal moderno, dentro das espectativas do povo brasi
leiro.

Emenda ao Projeto de Regimento Interno nQ

Art. 10

Dê-se a seguinte redação ao item !:
"Fazer a requisição

de~ervidores

pablicos para

admini~

Sala das

tração de suas secretarias e, a requerimento de Constituinte ou Comissão, para colaborar na elaboração

constituc~onal".

Justi ficação
PROJETO
A emenda tem por objetivo ampliar as possibilidades

de

DE

RESOLUÇAO

Nº

DE

1987

(PROJETO DE REGIMENTO INTERNO)

assessoramento aos Constituintes na tarefa de elaboração constitu -

EMENDA NQ

clonal. A medida é, igualmente, estendida às Comissões.
As Assessorias Legislativas do Senado e da Câmara irão,

200

sem davida, cumprir, prioritariamente, a tarefa.
Há contudo, necessidade de se incluir no Regimento,

a

SU8STITUA-SE D ART. 10º, ALINEA el, PELO SEGU!NTE:

faculdade objeto da presente proposição.
e) REQUISITAR OS SERVIDORES PD8LICOS NECESSARIOS AO

Sala das Sesssões,

DE

SEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES .

.

------

---

JUS T I F I C A T I V A

---~---_.

---

--

-J

_:_"_1_ _

-(

.::.,,~

B01/If"r"c- J )6 f·hi~

/

es i:
E apenas emenda de redação que melhor se coaduna com as
finalidades do texto.

de fevereiro de 1987

Sala das Sessões, em

__ <.--~l.-=--

Mv../I0. '}u.6[/!J:1~

9V:;
~-----

PAULO MINCARONE
PMD8/RS

201
PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE NQ

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 2, DE 1967
"Da spoe sobre o Reg~me!1to
Interno da Assembléla Naclonal Constltuln-

199

te. 1I

Acrescenta à competência da Mesa poderes para requisitar funcionários públi
cos para assessoramento dos Constituiteso

EMENDA N'

Dê-se

à alínea

f

do art. 10 a segulnte redação:

Do DEPUTADO JORGE LEITE
"Art. 10 .....•••........••..••..•••.

Artigo únlco- A alínea!, do art. 10, do Regimento Interno da A~
sem~léia Nacional Constituinte será aSSlm redigida:
Re) fazer requisiç5es de servidores públlCOS para a
admlnlstração de suas secretarias e para o assessoramento dos constltulntes, por indlcação destes, até a promulgação da nova ConstitulÇão."

f) requlsltar, ouvlda a Assembléla
dos órgãos competentes os recursos necessárl0s
às
suas at i vi dade s ;:'

Trata-se aqul slmp1esmente de promover a correção da
concordâncla gramatlcal do texto.

JUS T I F I C A ç

~

O

1. Sabldo é que entre os funcionárlos públicos encontram-se mui-

tos conhecedores de Dlrelto PúbllCO, de alto nível.

Sala das Sessões, em

-86PROJETO

DE

RESOLUÇAO

Nº

DE 1987

e) .•.•.••••••.• ·•·••••··•••·••·•••·•••••••·••••·•·•••••·•• •
f) . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .

SUBSTITUA-SE O ART. 10º, ALINEA f), PELO SEGUINTE:
f) PROVIDENCIAR, JUNTO AO PODER EXECUTIVO, OS
CURSOS

NECESS~RIOS

••••.••••.••••••••.•••.•.•..•.••••••••••••.••.•••.••••••

d) •.•...••.• · •• ··•·••··•·•••·······•···•·······••····•••·· •

EMENDA Nº

202

b ) •.••••••••••••• ·••••·••·• •.••••.•••••..•.•••.•.•••.•.•.•••
c)

(projeto de Regimento Interno)

RE

g)será designado um membro da Mesa da Assembléia para coodenar os serviços da Assembléia Nacional Constituinte, que
serão
executados pelas diretorias-gerais da Câmara e do Senado.

AO SEU FUNCIONAMENTO.
de fevereiro de 1987

Sala de sessões,
JUS T I F I C A T I V A

O projeto, supostamente, se refere aos recursos fl
nanceiros necessários ao funcionamento da Constituinte. Nes
ta hipótese, há um processo legal para a abertura de

crédi

tos especiais, suplementares ou extraordinários, razão

por

que é mais próprio e adequado "providenciar" do que o termo

"requisitar" que, na Constituição vigente, é providência
servada a situações específicas. Ressalte-se,

r~

JUSTIFICAÇAO:
Não se justifica a contratação de um diretor-geral dos
serviços, como proposto originalmente, específico para a Assembl!
ia Nacional Constituinte. Isto, levando-se em conta que tanto
a
Câmara como o Senado já dispõem de quadros que se dedicam à exec~
ção desses serviços e que, no decorrer dos trabalhos constitucionais, seguramente estarão sendo sub-utilizados.

ainda,que,ne~

ta hipótêse, não tem sentido ouvir a Assembléia, cada

que tal providência for necessária. Afinal, se nos
do próprio projeto, o\:residente e o órgão da

vez

termos

Assembléia,

quando ela tem que se pronunciar coletivamente, nada
natural do que dispensá-lo da consulta, quando,

6,

mais

necessitar

/'

providenciar recursos para o seu

funcio~~mento.

Sala das Sessões, em

205

de fevereiro de 1987

_~~7Uaí)élUZ.-

EI-GlDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
que dispõe sobre o Regimento Inlerno da
bléia Nacional Constituinte.

PAULO MINCARONE
PMDB/RS

DE

1987,
Assem

PROJETO 00 REGIMENTO INTERNO

203
Oê- se ao Art. la alínea

Art. lO - Alínea f - substitua-se pela seguinte:

9 a seguinte redação.

Alínea G- Designar o Diretor- Geral dos serviços da AssembléIa Na
cional Constituinte que será sabatinado e confirmado pelo Plenário.

f - reqUIsItar dos orgãos competentes os recursos necessários às atividades da Assembléia;

Sala das Sessões

em,

de

0.'QX:::-c.. h,J l~

g - suprIma-se -

1987.

Deputada CRISTINA TAVARES.
JUSTIFICAÇAO
Parece-nos que a

~esa

JUSTIFICAÇAO

não precisa de autorização

do plenário para, em cada caso, r equ i s a t ar recursos indispensá-

veIS ao funCIonamento da Assembléia
A eleIção dos seus mem bros traduz manifestação de confiança no comportamento dos elel
tos.
No que tange à alínea g, ao justificar emenda ao
art. 8º, já dissemos que as funções de dire~ão geral dos serv!
.cos da Constituinte devem ser desempenhadas pelo 3º ~ecretário,

o

período autoritário deixou ranças

sup~

ainda não

rados. Tecnocratas extrapolam as suas atribuições, e
dominam
autoritária e arbitrariamente. OUVIr o plenário para a
confirma
ção do Diretor-Geral contribui para superar esta barreira e
de
mocratizar a escolha.
Sala das Sessões em,

de

1987.

8~C\'::-<./)(,')

,pelo que sugerImos extInguIr a crlação do cargo de Diretor Ge-

Deputada

ral dos Serviços da Constituinte

CRISTI~A

TAVARES

Salas das Sessões,

206
PROJETO DE

RESOLUÇAO Nº

DE 1987

PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

204

EMENDA Nº
REGIMENTO DA
CONSTITUINTE

AO PROJETO DE
ASSEMBL~IA NACIONAL

EMENDA Nº

SU8STITUA-SE O ART. 10º,ALINEA g), PELO SEGUINTE:
g) DESIGNAR, OUVIDA A MESA, O
Dê-se à alínea "g" do art. 10 a seguinte redação:
Art. 10 ••...•.••...................•.........•..•...........•..•

PRESIDENCIA, QUE

EXERCER~

SECRET~RIO-GERAL

DA

SUAS FUNÇDES EM REGIME DE TEMPO IN

TEGRAL E DEDICAÇAO EXCLUSIVA, PROI8IDA A ACUMULAÇAO DESSEcrM
a) . . . • • • . . . • • . . . • • • • • • • . . . • • • • • • • . • • • . • • . • . • . • • • • . . . • . . . . • • .

QUALQUER 0YTRO CARGO, FUNÇAO OU EMPREGO.
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209

A Assembléia Nacional Constituinte deve ter à

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

sua

EMENDA AO REGIMENTO INTERNO

disposição toda a estrutura administrativa das duas Casas do
Congresso, podendo ainda, requisitar aos demais Poderes,

os
Modifica os artigos 11,12 e 13 que passam

serviços necessários ao desempenho de suas finalidades. Como
a ter as

a função é transitória, não há necessidade de um "Oiretor-Ge
ral dos Serviços", mas um Secretário-Geral da

segu~ntes

redações:

Presidência,

que exercerá funções idênticas as que, nas Mesas da

Câmara

e do Senado, exercem os respectivos Secretários-Gerais.

TITULO II

Como se trata de função de excepcional relevo, deve

Art. 11 - Capitulo V - Da

Adm~nistração

ser exercida em regime de tempo integral e dedicação exclusi
va, sendo inacumulável com qualquer outro encargo.

Art. 11 - A manutenção da ordem nas atividades da Assemblela Nacional Constitulnte compete

Sala das

sessõe~em/1

-

de fevereiro de 1987

privativ~

mente à sua Mesa, através dos servldores requisitados.

~YÓ.'l~~
PAULO MINCARONE
-

§ lQ - Será permitido a qualquer

PM08/RS

pessoa,a~

sistlr das galerlas, às sessões, desde que esteja desarmada
e guarde silenclo sem dar sinal de aplausos, ou de reprovação, ao que se passar no recinto ou fora dele.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

§ 2º - Na entrada das galerias será distrl
bu~da

207

cópla deste artigo para pleno conhecimento de todas as

pessoas que nela tlverem acesso
Supr~ma-se

a letra g) do art. 10
§ 3º - Haverá 10calS reservados,

te para membros do Corpo

JUSTIFICATIVA

Oiplomat~co

notadame~

e altas autoridades

e

funcionárlos e tambem para os representantes da imprensa
Não se deve falar em

D~retor-Geral

dos

previamente autorizados pela Mesa para o

serv~ços

efet~vo

desempenho

da Assemblé2a Naclonal Constltuinte quando temos, em pleno

da sua atividade proflsslonal. A estes representantes de

e perfe~to funcionamento, as Secretarias da Cãmara dos
dos e do Senado Federal.

gãos de

Deput~

publ~cldade

será

facilitad~~

o~

exercíclo da profis -

são de acordo com as condlções do local e com as necessidaI -, \ .:

Sala das Sessões, em

.d

,

I

des dos

I'

1

,

da Assembléia.

§ 4º - As bancadas dos Partldos lomarão
assento no plenárlo de acordo com o entend~mento das
llde
ranças ou segundo os costumes ~arlamentares.
§ 5º - Os espectadores que pertubarem a
sessão serão obrigados a sair imediatamente, do edlfício, '
sem prejuízo de medida ou penal~dade que no caso couber.

,- -

.'

serv~ços

--

I

EMENDA

208
ART. 12 - TITULO 111 - CAPITULO
Oas Comissões Constituciona~s
Ao art. la, inclua-se:

Art. 12 - Nenhma matéria poderá ser

vo

tada ou ser transformada 'em Lei, sem que tenha passado pelo

h)

f~xar,

através de Resolução, aos seus

membros, competênc~as referentes aos serviços leglslativos
adminlstrativos da Assembléia Constituinte.

Sala das Sessões,

e

estudo das comissões incumbidas de elaborar o PROJETO
DE
CONSTITUIÇAo, devendo somente ~erem votados ~s títulos, c~
pitulos e artigos, em bLoco , sendo que sua validade _ juríd~
ca e instituclonal só lerá vigência com a promulgação
do
texto constitucional, na sua íntegra.

-88-
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~

JUSTIFICATIVA: Salvo melhor JU1ZO, o texto sugerido retira a pre sunção, não legitima, de que quem frequente a galeria seja baderne!

( supressival

ro.

@Q~

Supr~ma-se, no texto do art. lI, a expressão finalllatravés
dos servidores requisitados

11

ARTENIR WERNER
Deputado Federal

JUSTIFICAÇÃO
Parece-me conveniente dizer tão só que a manutenção da or
dem dos trabalhos da Assembléia Constituinte compete pr~vat~va
mente à sua Mesa. Por que acrescentar que ~sso só se pode fazer

213

por ~nterrnéd~o de serv1dores requisitados ?
~

( substitutiva )

Dé-se ao art. 12 a redação seguinte :

)

I'

I

i

U.
'
'senâdor JAMIL HADDAD

ti

das

Art.12 - Será permitido a qualquer pessoa assistir,

galer~as,

às sessões, desde que esteja desarmada,

silêncio e conserve atitude respeitosa

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

guarde

11

JUSTITICAÇÃO

211
Supr~ma-se,

nal

11'

no art. 11, a

através

segu~nte

expressão

dos serv~dores requl.sl.tados ll

Penso ser imprópr~a a referência do Projeto a sinal de
aplausos ou de reprovação. A manifestação das galerias que deve
ser impedida é a desrespeitosa à Assemblé~a ou a qualquer
de
seus membros. A manifestação, através de palmas ou de reprova ção, quanto a atos, parece-me aceitável.

f~

•

JUSTIFICATIVA

ID/o*t-'

Sala das .sessõ::s,
Não se deve falar em serv1dores requl.sl.tados p~

"

~-)

ra a Assemblél.a quando eXl.stem os serVl.ços de secretar2a (1nclus~ve pol~ciamento

) de cada Casa

Sala das Sessões, em

Leg~slat~va.

\I

.

J/

<:. r-'

Senado

.' .

I

/

-

~ \ '

---~

---

_-,-=

...

./

I
\

.
JAMIL HADDAD

;
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E ME N D A

\

Nº

(Ao Projeto de Resolução nº 2, de 19B7 - Reg~mento
Interno da Assemblé1a Nacional Const~tuinte)
RedíJa-se ass1m, o Art. 12

212

Art. 12 - Qualquer pessoa terá acesso às g~
lerias, para ass~str às sessões, desde que esteja de
centernente vestlda, desarmada,e guarde s11êncio,

Emenda ao Art. 12 do Capo V e respectivos parágrafos.

tamente obrlgado a sair do edlfllcio, sem prejuizo

Redija-se assim o Art. 12 §
Art. 12 - É livre a qualquer pessoa o ingresso nas dependências da
Assembléia, desde que desarmado, e se submeta às normas funcionais
da casa.
§ Haverá locais reservados à assistência das sessões, especialmente preparados para receber:
a) Quem quer do povo;
b) membros do corpo Diplomático, altas autoridades e funcionários;
c) representantes da imprensa previamente autorizados pela Mesa para o exercício profissional.

s

As bancadas dos Partidos ou dos Grupos Parlamentares tomarão
assento no plenário de acordo com o entendimento das lideranças.

sem

manifestar aplauso ou reprovação, e enquanto exist~r
lugar d~sponivel.
§ lº - Quem perturbar a sessão será 1mediaadoção das med1das ou penalidades cabive1s.
§ 2º - À entrada das galerias será

da

d1strib~

ida copla deste artlgo, para pleno conheClmento de t~

dos que a elas t~verem acesso.
§ 3º - Haverá locais reservados para os me~
bros do Corpo Diplomát~co, altas autor1dades e jornalistas não credenc~ados pelos Com~tês de Imprensa do
Senado e da Câmara dos Deputados.

-89 -

217

215

substitutiva

EMENDA AD PRDJETD DE RESDLUÇÃD, que

Dispõe sobre o Regimento Interno da
oléia Nacional Constituinte.

Substitua-se, no texto do § 19 do art. 12, a palavra

Asse~
11

dJ.stribulda

11

pela palavra

11

afixada

ti

JUSTITICAÇÃO

Acrescente-se art. ao capo V, como art. 12, renumeran
do-se os demais com a seguinte redação:

A emenda tem por fim dar ao texto o sentido que se
tende.
Art. 12 - No recinto das sessões serão admitidos, e~
clusivamente, os membros da Assembléia, os funcionários em ser
viço no Plenário e os jornalistas especialmente credenciados p~
la Mesa da Assembléia.

Sala das Sessões,

, '\

\

!... ..

./

\

l.! ......-c .....

Senador
Sala das sessões,

-1

12

de

fevereiro

de

JUS T I F I C A C Ã O

/
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~.\'"
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\.

~ 'd-

lA

.~\

<"

/
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 2, DE 1987
llDlspõe sobre o Re g i rnen t.o Interno
da Assembléla Naclonal Constltulnte. 1l

A redação do proJeto cerce~a 1ndeV1damente a presença

v, ; /

- ,/".

.

\

s:
~

, \~

I/D/o.z/J:?-

1987.

-t-

,.

pr~

dos prof1ss10na1s da 1mprensa na cobertura dos trabalhos

da

Assembléla Nacl0nal ConstltU1nte, contrar1ando a tradlgão

de

funclonamento das Casas do Congresso.

"

EMENDA N'
,

.'-\ '

I

,J

:

,.

,-\.,j'

"~l~

"

Com e fe i co , é a nda spens âve L garantlr conda.çóe s plenas
conh eC1mento, pelos dlversos segmentos da socledade, do anda -

\\ mento dos trabalhos
\

~'"

~ ~'

~~!

Dê-se ao § 2' do art. 12 a segu~nte redação:

de acesso dos Jornallstas às informações, a f1ffi de assegurar o
const~tu~ntes.

11

Há argumentos contrárl0S a essa poslção, baseados
fato de que a presenca de numerosos

profisslona~s

da

~rnprensa

no plcnãr~o tumultua as sessões; ~sso, no entanto, Dode

Art; 1.2.

.

~ ~

..

~

..............................................................

no

§ 2º

Haverá localS reservados, notad~

-mente para membros do Corpo D~p10mát~co, altas auto-

ser

rldades, funclonárlOS e também para
representantes
dos órgãos de comunlcação, prevlamente
autorizados
Pela Mesa para o efet~vo desempenho de sua at~v~dade

ev~tado merl~ante o credenc~arnento cr1terLOSO desses proflssio-

SALA DAS SESSõES,em 12 de feve~e~ro de 1987.

prof~ss~onal. A estes será faCll~tado o exercíc~o da
prof~ssão, de acordo com as condlções d? local e com
as necessldades dos servlços da Assemblela. 1I

EMENDA Ng 216

JUSTIFICAÇÃO
Ao projeto de Resolução que dispõe sobre
~ento

o Regi

Pretende-se, com esta emenda, aprlmorar a redação do

a
12, ao mesmo tempo corrlglodo e ampl~ando
comunlcaGão
o a r ac t e r-a z aç ao dos representantes dos órgãos de
dos órgãos de ~m
or~g~nal!"ente nornlnados como 11 representantes
§ 2' do

Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
Acrescente-se ao art. 12, no seu final, a

segui~

te expressão:

art~go

prensa" .

assegurado seu tivre e amplo acesso ao

Pl~

Sal a das Sessões, em

de ",....-

de 1987.

çg§A~~_~L/
~

JUSTIFICATIVA

constl'Ulntc VALTER PEREIRA"
Não faz sentido qualquer restrição ao livre

ace~

so da Imprensa a todos os trabalhos da Constituinte. Pelo contrário,
o que interessa à população é justamente

amplia~os

possibilidades de conhecimento e acompanhamento dos

ao máximo

as

EMENDA ALTERNATIVA

Nº
,DE:
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

AO PROJETO DE RESOWÇ.qO

debates Consti

tuintes por todos os segmentos da sociedade.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987 ••

Ao art 12, § 2º,substitua-se a expressão "órgãos de publicidad,ê.
de" por "órgãos de Imprensa", passando a ter a seguinte redação:

§ 2º - Haverá locais reservados, notadamente para membros do Cor
po Diplomático e altas autoridades e funcionários e também para os representantes da imprensa, previamente autorizados pela Mesa para o efetivo desempenho da sua

-90JUS T I F I C A T I V A

atividade profissional. A estes representantes de órgãos de Imprensa será facilitado o exercício da profissão, de acordo com as condíções do local e Corll as neces
sidades dos serviços da Assembléia.

A redação atual reserva locais próprios nas tribunas
para jornalistas, o que é incompatível com as tradições
Parlamento brasileiro, que sempre permitiu o livre

do

acesso

dos meios de divulgação a todas as dependências da Casa. Não

Sala das Sessões,

tem sentido que, no interesse da divulgação dos serviços
Assembléia Nacional CGnstituinte, o Regimento interno
PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE NQ

da

disp~

nha de forma diferente. A disposição fere, além do mais,

a

liberdade de livre acesso às fontes de informação, sendo

in

compatível com uma Constituinte democrática e livre.

220
Sala das Sessões, em

Autoriza a Mesa a reservar locais para
os representantes dos Partidos Políticos.

fevereiro de 1987.

~JXt-:~~
PAULO MINCARONE
PMOB/RS

222

Artigo único - O § 2Q , do art. 12, do Reg~mento Interno da Asse~
bléia Nacional Constituinte terá a redação seguI~
te:

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

"§ 2Q - Haverá locais reservados, notadamente para
membros do Corpo Diplomático e altas autoridades, representantes dos Partidos Políticos ~
funcionários e também para os representantes
da
imprensa, previamente autorizados pela Mesa para
o efetivo desempenho da sua atIvidade profissio nal. A estes representantes de órgãos de publicidade será facilitado o exercício da profissão, de
acordo com as condições de local e com as necessl
dades dos serviços da Assembléia."

SubstItua-se, no
publ~c~dade

§

29 do art. 12, Imprensa

por orgãos de

cornun~cação

~

social.

JUSTIFICATIVA

Aperfe~çoa-se,

com esta emenda, a técnica

legi~

lat~va.

JUS T I F I C A ç A O
A AssembléIa Nacional Constituinte constitui-se fa
to histórico que, por muitos lustros, merecerá a curIosidade não
só dos homens públICOS como também de toda a sociedade brasileIra, que representada e atuante através dos Partidos Políticos.As
sistir a sessões da Assembléia Naciorlal Constituinte é desejo d;
todos nossos patrícios, como forma de participação, máxime daque
les que, na militância, ajudam a construir os Partidos nacionai;.
Para que não ocorra a frustração de nossos correli
gionários vindos das diversas regiões do país, necessária a gagarantia que estarão próximos de seus companheiros de Partido,v~
rificando seu trabalho. Justifica-se, portanto, a presença
dos
representantes dos Partidos Políticos nas sessões da Constituinte até como processo didático de formação de nossos futuros homens públicos.

Sala das Sessões, em '/
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EMENDA ALTERNATIVA
AO PROJETO DE RESOLUÇ1\O NQ
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.
Ao art 12, § 2Q,substit ua- se a expressão "órgãos de
de" por "órgãos de 'Imprensa", passando a ter a seguinte redação'

publicidad~

Sala das Sessões,r12 de ;f.eVereiro de 1987.

r- .

I

'";ORGW UfIVE t••

r

DEPUTjDO CONSTITUINTE

221
PROJETO

DE- RESOLUÇAO

DE 1987

§ 2Q _ Haverá Iocai.s reservados, notadamente para membros do iJ:!.
po Diplomático e al tas autoridades e funcionários e também para os representantes
da imprensa, prevaamerrte autorizados pela Mesa para o efetivo desempenho da sua
ati~idade profiss~onal. A estes representantes de órgãos de Imprensa será facllifado O exercício da profissão, de acordo com as condições do local e com as nece~
sÚlades dos servíços da_Assembléia.

(PROJETO DE REGIMENTO INTERNO)
EMENDA NQ
Sala das Sessões,
SUBSTITUA-SE A REDAÇAO DO ART. 12 Q,§ 2Q, PELO SEGUIN
TE:
§

2Q - HAVERA NAS TRIBUNAS LOCAIS RESERVADOS PARA OS

MEMBROS DO CORPO DIPlOMATICO, ALTAS AUTORIDADES E
RIOS.
1

FUNCIONA

-~"
-e-

"
"

~-

OSCAR ~ Jtl./Irn

Deputado Federal

-91JUSTIFICAÇAO:
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçAO

A medida facilitará o acesso das lideranças partidárias ~
oS microfones de apartes, localizados na parte frontal do corredor
central. Assim, evitar-se-á que os lideres dos partidos permaneçam
de pé, no corredor, durante as sessões mais concorridas, o que pode
geral tumulto ou perturbar os trabalhos da Assembléia Nacional Con~

/87

N~

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLEIA NACIDNAL CONSTITUINTE (DEPUTADO CUNHA BUENO)

Nos

termos

do Art.

11 da

tituinte.

Resolução que

estabelece normas preliminares para fUPclonamento da Assembléia Nacional

Constituinte, propomos a seguinte emenda

Projeto de Resolução nO

menta Interno da Assembléia Nacional

o

Art.

12, §

226

ao

Regl~

/87, que dispõe sobre o

EMENDA AO PROJETO DE

Constituinte:

2~,

REGIMENTO INTERNO

passa a ter a s e qur n-'

te redação:

Suprlrna-se o § 39 do art. 12.
"Hav e râ

loca i 5

rese rvados, notadamen te

para membros do Corpo Diplomático e altas autoridades e fUQ
cionários-e também para os representantes da

Imprensa e en-

tidades de classe, previamente autorizados pela Mesa

JUSTIFICATIVA

para

o efetivo desempenho de sua atividade profissional. A estes

representantes será faci litado o exercício da profissão. de
acordo com as

condições do local e com as

serviços da Assembléia.

necessidades

É matérla totalmente desplclenda.

dos

1I

Sala das Sessões, em

,JUSTI FI CAÇA0
Incluimos, entre os destinatários
l o c a r s reservados previstos no Art.

12, §

2~,

os

de

represen-

tantes de entidades de classe, desde que, nas condições

227

e~

EMENDA ao Projeto de Resolução n 2 2

t a b e l e c r d a s pelo mesmo dispositivo, "p r e v l a me n t e aut~lza-,
peja Mesa para o efetivo desempenho de

dos

p

r

o

f

t

s

s

l

on a

l

sua ativi ,alj~//I

l/r

k

c "

_ no § 32 do artlgo 12 deve ser suprirnlda a expressão:

"

" de acordo com o entendimento das l1deranças, ou ...
Entendemos que a
deve marcar a Assembléia Nacional

Supremo da Nação -

transparência

t on s t r t ut n t e -

o

_ o § 22 do art. 21 deverá ter a seguinte redação:

que
Poder

Os partldos, por um dos constituintes escolhidos

11

pelas respectivas bancadas, terão ffialS 40 mlnutos

justIfIca e até recomenda que as enti-

de classe estejam bem próximas dos trabalhos,

dades

1I

para utIllzar da palavra além do mencIonado

para

no

caput deste artlgo"

o aperfeiçoamento de seus resultados

_ o caput do artlgo 24 deverá ter a segulnte redação.
Votada uma emenda, serão conSIderadas preJudlca
das todas as que tratem do mesmo assunto, ou
que

colldam com o venCIdo. Sendo mUltas ou várlas
emendas a votar, a AssembléIa, a requerlmento

as
de

20 constituintes, poderá deCldlr que a votação se

faça em globo, em d01S grupos dlstlngulodo-se

as

que tIveram parecer favorável das que o t~veram
l'
contr~r1o, ressalvado o dIreIto de destaque •

_ o parágrafo únICO do artIgo 23 deverá ter a segUInte redação'
11

Brasília, 11 de f e ve r e t r o de 1987.

EncamInhada a votação ae cada Título, poderá usar'
da palavra, pelo prazo de meIa h0ra, um memüro da
Assemblé~a, credenc~ado pela bancada de qualque~/
dos PartIdos nela representados ll

_ O § 2 2 do artlgo 24 deverá ter a segulnte redação'

225

ti

EMENDA Nº

AO PROJETO DE

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA NA :

por 30 constItUIntes".

_ o § 42 do artlgo 28 deverá ter a segulnte redação

Dê-se ao § 3º do arl.l? a seguinte redação:
Arl. 12

_.

§ lº
§ 2º ..•..•.•.. _ .........• _ .••............•.•....•...•..•..•••....•

n

cada liderança partidária 5cr50 reservados dois lugares

nas

fileiras de assenlos junlo ao corrpdor cenlral, da primeira fila pa
ra as

poslcri~Tcs,

succssjvamcnle, de acordo com o tamdnho de

cada

baocada.
Soja de sessões,

As votaç~es serão pratIcadas pelo SIstema slmbbllCO
ou de paInel eletrônICO, mas poderão sê-10 pelo s~s
tema nom~nal, desque ass~m o resolva a AssembléIa,

a requerlmento de qualquer de seus membros, apolado'

CIONAL CONSTITUINTE.

§ 3º

)

•

de

fevereiro de 1987

11

As sessões extraordInárias poderão ser dIurnas ou
noturnas nos própr~os dIas das sessões ordInárIas.
antes ou depOIS destas, nos sábados, domIngos e f~
riados, e serão convocadas de ofíCIO pelb PresIde~
te, por dellberação da Assembléla, a requerimento!
de 30 constItUIntes"

_ O § 62 do artlgo 28 deverá ter a segulnte redação'

" Qualquer das sessões p~ ser prorrogada pelo te!!!
po máXImo de três horas, a requerlmentô de 20'constltulntes, aprovado pelo plenárIO, não podendo este
requerimento ser dlscutldo ou sofrer encamInhamento
de votação".

/f

,l.'
r ,

-92Art. 14 - Nas vinte e quatro horas seguintes à publicação da respectiva composição, sob a Presldencia do membro
mais idoso, a Comissão elegerá o seu Presidente, um V1ce-Pres!
dente e um Relator, salvo o dispo3to no § 3º do art. 15.

- no artigo 35 deve ser excluida a expressão:
ou por Líderes de Partidos ll

11

- o § 42 do art1go 45 deve ser supr1m1do
- na alínea c) do art1go 48 deve ser supr1m1da a expressão:

§ lº _ Cada Comlssão trabalhará segundo a metodol~
gia que considerar ma1S produtiva, cabendo ao seu Presidente r~
quisltar à Mesa da Assembléia o pessoal e meios materlais in d1spensáveis à realização das suas atividades.

aos líderes, seguidos fl

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se do Reg1mento Interno da Assemblé,a

~nal

N'

tituínte. Esta dlfere profundamente do Congresso ordL

enquanto este é um poder 1nst1tuído e cr1ado po

J~

Cons-

~rl0,

p01S

poder que

lhe>anterlor e super2or, e tem sua composIção formada pelo espe~

tro part1dário, a Assemblé1a Constitu1nte é um órgão da soc1edade clvil, tem sua natureza no poder que a socledade C1Vll tem de
organizar o Estado. Ora, como o Poder OrIginárIO da ConstItUInte

§ 2º _ As deliberações das Comissões serão tomadas
por maioria de votos com a presença de mais da metade de todos
os seus membros, podendo o Pres1dente exercer o direrto de votu
§ 3º _ O vencido ou quem votar com restrição poderá Just1ficar o seu voto no momento da votação ou até a reuniao
subsequente, se preferir a JUótificação escrita.

antecede à criação da Constitu1ção, do parlamento e consequentemente dos PartIdos, em tese, não pode ter sua formação delImIta-

Art. 15 - Serão formadas as seguintes treze Comissões Constltucionals:

da pelas institu1ções part1dárias. Antes dos programas e mesmo ,
dos Interesses partIdárIOS, estão os Interesses do conJunto

da

SOCIedade, razão pela qual, nao se há de falar em pa~tldost

~u

1.
2.
3.
4.

mesmo de 11deranças part1dárias na Const1cu1ntes.
Pelas emendas apresentadas, procura-se suprImIr do texto

5.
6.

a

figura do líder partidár10, atr1bu1ndo todos poderes ao Plenárlo

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

da AssembLei a ,
De outro lado,

é uma assembléIa de Iguais, de representan

tes da população brasllelra t e nestas condlções, desnecessárlá a

f1gura da líder part1dár10, até mesmo, pela 1nfluênc1a que estes
poderiam ter nas deliberações do plenár10.
Sala das Sessões da Assemblé1a nac10nal Const1tuinte, em 10 de fevereiro de 1987

~d-.

Sistema Financeiro e Tributário

Ordem Econômica
Ordem Social
Família, Saúde, Educação e Cultura
Poder Judiciário
Minjstério Público
Audiência
Sistematização e Redação

§ lº _ Respeitado o disposto no art. 13, o PreS1 dente da Assembléia distribuirá os Const1tuintes pelas doze pr!

meiras Comissões em número aproximadamente igual para cada uma.

Vilson Souza

Co

Principios Fundamentais
Direitos e Garantias
Organização Política
Organização Federal
Defesa Nacional

ltu1nte
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§ 2º - A Comissão de s1stematização e Redação terá
um núcleo originário de seis membros e será completada para tri~
ta com a inclusão dos Presidentes e Relatores das demais Comis-

ASSEMBLfIA NACIONAL CONSTITUINTE

sões.
§ 3º - Os 1ntegrantes da Comissão de Sistemat1zação
e Redação elegerão o seJ Presidente, u~ V1ce-Pres1dente, um Rel~
tor Geral e um Relator-Auxiliar nas vinte e quatro horas seguintes à última das eleições dos Presidentes, Vice-Presidentes e re
latores das demais Comissões (art. 14).

PROJETO 0= REGIMENTO INTERNO
EMENDA Nº

TITULO

IH
Art. 16 - As Comissões Constituciona1s terminarão os
seus trabalhos até o dia 3~ de Junho de 1987 com a remessa
das
matérias aprovadas à Comissão de S1stemat1zação e Redação.

CAPITULO I - Subst1tua-se pelo segu1nte:
Art. 13 - O Projeto da Constitu1Ção será elaborado
através do trabalho de treze Comissões Constituciona1s compostffi
com a participação de todos os Constitu1ntes, exceto os líderes,
o Presidente e os cinco Secretários efetivos da Mesa da Assem bléia.
§ lº - Os membros de cada Comissão serão indicados

Art. 17 - Durante o mês de Julho seguinte a Comissão
de Sistematlzação apresentará à Mesa da Assembléia a redação final do Projeto para publicação, impressão e distribu1ção dos avill
sos aos Srs. Constituintes e representantes de entidades e organizações de expressão Nacional.

ao Presidente pelas lideranças partidárias, depois de ouvidas

as respectivas representações por Estado, Territórlo e Distrito
Federal.
§ 2Q - Na composição das Comissões será observado,

tanto quanto possivel, o critério da proporciona11dade, só po
dendo o mesmo Constituinte participar de uma Comissão.
§ 3º ção deste Regimento
ra cada Comissão, a
te possa anunciar a

~

Dentro dos dois d1as subsequentes à public~
serão efetuadas as indicações dos nomes p~
fim de que, na sessão seguinte, o Presidencomposição de todas elas e o local designa-

do para as suas reuniões.
§ 4º - Em caso de vaga, o líder competente prov1 denciará ou não o preenchimento, conforme decidir sua bancada.
§ 5º - Cada partido somente terá uma liderança na
Assembléia Nacional Constituinte, podendo o líder indicar vicelíderes na proporção de um por dezeseis Constituintes dentre os

componentes da representação partidária.

JUSTIFICAÇIlO
A Emenda visa dar melhor ordenamento ao capítul~ i~
troduz1ndo como matéria nova o parágrafo 5º do art. 13, referente às lideranças partidárias, e o aumento do número das Comis
sões Constitucionais instituidas pelo art. 15 do projeto.
Propomos treze Comissões em lugar de cinco, inclui~
do na Comissão de Sistematização e Redação os Presidentes e Rel~
tores das demais Comissões.
Essa integração falicitará óbviamente a
ordenação
dos Títulos e Capítulos, a serem discutidos e votados.
Sala das Sessões, 10 de Fevereiro de 1987.
l.(,.l(.:..r.

<-..-----./

Deputado Aluízio ca~pos

-~-

Art. 14 - Instalada a Comissão, nos termos do § 6º
do artigo anterior, abre-se o prazo de 15 dias para
recebimento
de propostas na matéria de sua competência.
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§ 1º - Findo o prazo acima indicado, com ou sem dis
cussão preliminar sobre a matéria, a juízo da Comissão, o Relator

Dê-se a seguinte redação ao Capítulo
I do Título
111 do Projeto de Regimento Interno da Assembléia Nac20nal Constituinte:

apresentará seu relatór20 fundamentado com um
téria.

TÍTULO 111

anteprojeto da ma-

§ 2º - Recebido o anteprojeto, o Presidente da Comissão mandará publicá-lo no Diário da Assembléia, para recebime~
to de emendas no prazo de 10 dias, contados da publicação, que se
rão submetidas à discussão com o anteprojeto.

DA ELABORAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO
CAPÍTULO I
DAS COMISsDES CONSTITUCIONAIS
Art. 13 - O projeto de Const2tuição será
pelas seguintes Comissões Const2tUC20na2s:

§ 3º - Finda a discussão, o anteprojeto com as emen
das será enviado ao Relator, que dará seu parecer final,
a ser
submet2do à votação com as emendas.

elaborado

§ 4º - Qualquer Constitu2nte poderá apresentar proposta ou emenda, articuladas e justificadas, perante qualquer C~
missão, nos termos deste artigo.

1ª) Comissão de Declaração de Direitos e Garant2as;
2ª) Comissão da Organização Federal e Sistema Trib~
tário;

3ª) Comissão de Organização dos Poderes Legislat2vo e Execut2vo;
4ª) Comissão do Poder Judiciário;
5ª) Comissão sobre Colaboradores dos Poderes;
6ª) Com2ssão da Ordem Econôm2ca;
7ª) Com2ssão da Ordem Soc2al;
8ª) Comissão de Educação, Cultura; Ciência, Tecnol~
gia e Condição do Me20 Ambiente;
9ª) Comissão de Defesa do Estado e das Instituições

Art. 15 - Observado o disposto no artigo anterior,
cada Comissão fará a distribuição do seu trabalho e marcará prazo para a duração dos debates de maneira a cumprir os prazos prev2StOS neste Regimento.
Art. 16 - As dez Comissões menc20nadas no art. 13
remeterão à Comissão de Sistematização e Redação a matéria aprovada, em texto devidamente articulado, até 3D de abril do corren
te.

Democráticas;

10ª) Comissão das D2Spos2ções Transitórias;
11ª) Com2ssão de Sistemat2zação e Redação.

Parágrafo único. A Comissão de S2stematização e Re
dação apresentará a redação final do projeto de Constituição até
20 de ma20 do corrente.

§ 1º - Todos os Constituintes, exceto os membros da
Mesa, serão div2d2dos em número igual entre todas as
Comissões,
com exceção da Comissão de Disposições Transitõr2as que se integrará dos Presidentes e Relatores das demais.

Art. 17 - As deliberàções das Comissões serão

toma

das por maioria de votos, presentes a maioria de seus membros.
§ 12 _ O voto que não for de aprovação

§ 2º - Os membros de cada Comissão

Constitucional
serão indicados pelas lideranças partidár2as, observado,
sempre
que possível, o princípio da representação proporcional dos partl
dos polít2cos.

poderá ser

dado com uma das seguintes fórmulas: "vencido " ou "com restrição".
§ 22 _ Cada membro da Comissão poderá
apresentar,
no momento da votação, ou na reunião do dia subseqúente, a justl
ficação escrita de seu voto.

§ 3º - Dentro de 24 horas, a contar da
aprovação
deste Regimento, a Mesa fará os respectivos cálculos; e, em 2gual
e sucessivo prazo, os líderes dos partidos comunicarão, por escr2

JUS T I F I C A T I V A

to, as suas escolhas.

1. O projeto de Regimento Interno prevê que o Projeto de Constituição será elaborado por quatro Comissões Constitucionais de mérito e uma de Sistematização (art. í?). Mas,
ao
mesmo tempo, estabelece que as Comissões se dividirão em sub-co-

§ 4º - Na sessão seguinte, o Presidente da
Assembléia declarará constituídas as Comissões e lerá os nomes dos que
as compõem.
§ 5º - No caso de vaga, o Presidente da Assembléia
designar o
notificará a correspondente bancada partidária para
de o fazer
sucessor dentro de 48 horas da notificação, sob pena
ele próprio.

§ 62 - Constituídas as Comissões, nos
termos do
seus membros, no mesmo dia ou no d2a segu2nte, se reunirão
para eleger o Presidente, um Vice-Presidente e um Relator, cabendo ao Presidente, logo que seja eleito, requis2tar da Secretaria
da Assemblé2a, os funcionários indispensáveis à boa
marcha dos
trabalhos.

"

missões, com autonomia, com Relator próprIO, a quem cabe, por for-

ça de várias d2sposições regimentais, atuar em situações semelha~
tes às dos Relatores das Comissões. Isso denota que as Comissões
prev2stas ficaram grandes e demasiadamente abrangentes para dese~
volverem um trabalho rac20nal. De fato, cada Comissão vai
compor-se de mais de 100 membros.

§ 42,

2. A proposta de Emenda supra visa a
racionalizar
os trabalhos das Com2ssões. Primeiro, ampliando seu
número para
10 Comissões de mérito e uma de Sistematização e Redação, de SO!
te a que cada uma se ocupe de temas específicos, com o que a sua
matér18 de competência f1ca mais restrita, com maior possibilida-

§ 72 - O Relator poderá designar sub-relatores

que

o auxiliem nas suas tarefas.
§ 82 _ As Comlssões poderão dividir-se em sub-com2~
sões se conven2entes ao desenvolvimento de seus trabalhos.
§ 9º - As Comissões desenvolverão

seus trabalhos no período da manhã, podendo fazê-lo
caráter extraordinário.

ordinariamente

à tarde,

em

de de aprofundamento, de mais amplos debates, e menor tempo para
a conclusão de seus trabalhos. Por outro lado, ficará
mais bem
caracterizada a figura do Relator oa matéria das Com2ssões,
sem
2nterferênc2a de outro tipo de Relator (de sub-comissão, como pr~
vê o Projeto). Isso importa também em reduzir o número de membros
de cada Comissão, o que, para feitura de simples Projeto, é mU2to
recomendável. A proposta prevê também a faculdade de as Comissões
institu2rem sub-comissões, mera divisão interna sem qualquer repercussão fora da Com2ssão.

-943. O nome das Comissões define seu conteúdo

geral,

que delineia sua área de competêncla; assim,
- à 1ª cabe a matéria relativa aos Princípios
Fundamentais
da Ordem Constitucional, aos direitos e garantias individuais, à
nacionalidade, aos direitos políticos e à organização partidárla;
- à 2ª, a definição dos poderes e competências da União, dos
Estados, Municípios, Distrito Federal, Território, Reglões,
bem
como a definição dos tributos, da discriminação de rendas e distribuição de receitas;
- à 3ª, a definição do sistema de governo (parlamentarismo
ou presidencialismo, etc.), com a organização do Poder Legislativo, com disposições gerais, composição (unicameralismo ou bicame
ralismo), atribuições, processo legislativo, orçamento, assim como a organização do Poder Executivo, com sua composição (só Presidente da República e seu Vice com o presidencialismo, ou PreSldente da República e Conselho de Ministros, etc., com parlamentarismo), suas atribuições, responsabilidade e alnda matéria sobre
administração e servidores públicos; porque a definlção dos sist~
mas de governo presidencialista ou parlamentarista envolve tratamento conjunto do Poder Legislatlvo e do Poder Executivo é que a
matéria a eles relativas precisa ser entregue a uma única ComlS-

4. Outra observação que deve ser felta aqui é a re
lativa à formação e ordenação da matérla em cada Comlssão, e sua
tramitação até chegar-se ~o texto articulado definitivo e pronto
a ser remetido à Comlssão de Sistematização e Redação Isso
não
foi previsto no Projeto. O art. 14 da proposta de Emenda trata do
assunto, abrlndo, incluslve, um período iniclal de 15 dlas para a
apresentação de propostas por qualquer Constituinte,
assim como.
prevê um momento para apresentação de emendas ao anteprojeto ela
borado pelo Relator, também por qualquer Constituinte, e
ainda
estatui sistemática de discussão e votação do texto e emendas
chegando-se assim à
redação
definitiva da matéria, após ampla
oportunidade de debates. Prevê-se um prazo limite para que todas
as Comissões de mérito remetam a matéria aprovada, em texto devidamente articulado, à Comissão de Sistematização e Redação, aSSlm
como o prazo para esta formar o Projeto da Constituição, bem como
mantém o quorum para tomada de decisões (arts. 15 a 17).
5. A aprovação desta proposta de emenda implica eli

minar as expressões " e sub-comissão",

e "ou sub -uom i s s ãn"

r

que

ap~

recem nos artigos 22, 25, 26, parágrafo único.
Sala das Sessões>

~2

de

fe~ereiro

de 1987.

Senador MARIO COVAS

são;
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- à 4ª, cabe a matéria referente à estrutura do Poder Judiciário, com os Tribunais Superiores, Juízes e Tribunais Federais,
bem como a Justiça dos Estados, com sua organização e
competências judiciárias em geral a nível constitucional, garantias, etc.;

~

(substitut~va)

Dê-se ao "c aput" do art. 13 a redação se

- à 5ª, incumbe a deflnição dos Colaboradores
dos Poderes:
Tribunais de Contas, fiscalização financeira, etc; Ministério Pú
blico, federal e estaduais, organização e garantias, etc., e outros eventuais colaboradores que a Assembléia entender cabívels
como Conselhos Técnicos {Econômico, etc.);
- à 6ª, cabe definir o regime econômico; princípios

gu~nte:

Art. 13 - As

com~ssões ~ncumbidas

borar o Projeto de Const~tu~ção serão compostas

em

igual e integradas por todos os Const~tuintes, exceção
membros da Mesa.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda tem por

f~m

tornar mais claro e

objetivo do "caput" do art. 13 do projeto.
- à 7ª, incumbe a matéria da ordem social, com regras sobre
o direito
e dever ao trabalho,
direito dos
trabalhadores
seguridade
social,
famílla, infâncla, adolescentes, excepciQ
nais, tutelas especiais, populações indígenas, saúde,
moradia,

Sala as

etc. ;

Senador JAMIL
I

HADDAD

Cultura,
- à Bs, reserva-se a matéria relativa à Educação,
Ciência, Tecnologia e Condlções do Meio Ambiente, que, eventualmente, poderá ser redistribuída em outros capítulos do texto cons
titucional final pela Comissão de Sistematização, mas que convém
seja tratada por uma Comissão própria, dada a sua importância no
contexto das constituições contemporâneas;

EMENDA

NQ
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(Ao ProJeto de Resolução n Q 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléla Naclonal Constltuinte)
- à 9 s, incumbe a matéria referente às Forças Armadas, à
gurança pública, etc ..

~e

- à 10ª, finalmente, compete definir as Disposições

TranSltórias, que revelam o ajustamento da passagem da sltuação anterl
or para a situação jurídica nova. A matérla das D1Sposições Tra~
sitórias, por isso mesmo, depende do conteúdo das várias
partes
do Projeto de ConstltulÇão estabelecidas pelas diversas
Comissõe;. Por essa razão, é que sua composição é feita com os Presidentes e Relatores das outras, e não com Constltuintes lndependen
tes, que não teriam conhecimento daqueles conteúdos para organizar as Disposições Transitórias e teriam que aguardar a conclusão
de todo o ar t i cu Lado das demais Com i s s ãe s para, estudando-os, para
depois elaborá-las. Ora, sendo ela integrada pelos Presidentes

e

Relatore; das demais Comlssões, estes nos debates travados em c~
da uma
vão
--ando idéla do que é necessário inclulr nas Dis
..as.

dos

11

e flns

da ordem econômica, regime das empresas privadas e das
empresas
estatais, planejamento econômico, politica agrária,
propriedade
da terra rural e de terrenos urbanos, regime do capital estrangel
ro , etc. j

oosiçE

de ela
número

Redija-se aSSlm, o Art. 13

(c apu t )

Art. 13 - Todos os Constltulntes, à exces

são dos membros da Mesa e Suplentes de Secretárlo ~
farão parte das Comls:ões incumbldas de elaborar o
ProJeto de Const2tu2çao e aprec2ar as emendas a ele

oferecidas, nos termos deste Reglmento.

//

/

-95 bros da Mesa e dos membros lnlclais da Comissão de Sistematização,
dentro das quals se dlvidlrão em número igual.
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EMENDA AO PROJTO DE RESDLUÇAO DO REGIMENO INTERNO:

§ 1 9 - Os membros de cada uma dessas comIssões serão in

dlcados pelas respectivas lideranças, obedecldo, em cada romissão,
sempre que possível, o crltério da proporcionalidade e assegurado
o direito de representação de, pelo menos, um Constltulnte de ca
da bancada.
§ fO - Dentro de 24 horas, a contar da aprovação deste
Reglmento, fará a Mesa os respectivos cálculos: e, em 19ual e SU

o

CAPUT DO ARTIGO 13,
PASSARA A TER A SEGUINTE REDAÇAO:

ceSS1VO prazo, os líderes dos partIdos comunIcarão, por escrito,

ART. 13.- AS COMISSOES INCUMBIDAS DE ELABORAR O PROJETO DE CONS
TITUIÇAO, FULCRADO NAS PROPOSTAS DOS SENHORES CONSTI
TUINTES E NAS SUGESTOES DOS CIDADAOS E DAS ENTIDADES
REPRESEN
TATIVAS D~ SEGMENTOS DA SOCIEDADE, SERAO COMPOSTAS DE TODOS OS
CONSTITUINTES, EXCEÇAO DOS MEMBROS DA MESA, ENTRE AS QUAIS AQUI
LES SE DIVIDIRAO EM NÚMERO IGUAL.

as suas escolhas.
§ 39 - Na sessão seguinte, o Presldente da
Assembléia
declarará constituídas as Comissões e lerá os nomes dos que
as
compõem.
§ 49 _ No caso de vaga, o Presidente da Assembléla notl
ficará a respectiva bancada partidária para deslgnar o
sucessor
dentro em 48 horas do aviso, sob pena de o fazer o mesmo Presldeg

J U S·T I F I C A T I V A

te.
ComlS
§ 59 - Feita a declaração do § 3 9, os membros da
são, no prazo de 24 horas, se reunirão para escolher um Presldeg
ta e um Relator, que não poderão ser do mesmo partldo, requlsitag
do o Presidente, logo que seja elelto, os funcionários da Secret~
ria da Assembléia que julgar indispensávels à boa marcha dos ser

VISA A PRESENTE EMENDA ESTABELECER QUE A ELABD
RAÇAO Da PROJETO DA CONSTITUIÇAO, A CARGO DAS COMISSOES, TERA I
NICIALMENTE COMO BASE AS PROPOSTAS DOS SENHORES CONSTITUINTES E
AS SUGESTOES DA SOCIEDADE CIVIL.

viços.
§
ASSEM8L~IA

NACIONAL CONSTITUINTE, 12 DE FEVEREIRO DE 1987.-

o artlgo

13 passa ........ ass im redlgido:

,
dos membros

da Mesa e dos 11deres partidãri os, entre os quai s aquel es se dlVi di rão, tan

'""W

to quanto posslvel, em numero 19ual'.'

Deputado GER50fl

um Presidente e um Relator, que não poderão ser do mesmo partido.
§ 2 9 - Os 45 membros iniclais da Comlssão de Sistemati
zação elaborarão, em 60 d1as,'0 preâmbulo e as dlSposlções transi
t6rlas do Projeto de Constituição.
§ 3 9 - A Comissão de Sistematização;'na sua composição
plena, competirá a redação do anteproJeto, do'parecer às emendas
de plenário e a redação flnal.

PI::~

.1

EMENDA N9 234
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

nariamente os seus trabalhos na parte da manhã.
Art. lS - A Comissão de Sistematização será
composta,
inlClalmente, de 4S membros indicados pelas lideranças, respelt~
da a proporcionalidade partidárla, assegurada a partlclpação .de,
pelo menos, um representante por partido, e, ainda, dos Presideg
tes e Relatores das Comissões e Sub-Comissões do artigo anterlor.
§ 1 9 - Completada a composição da Com15são, elegerá ela

" As Comissões incumbidas de elaborar o Projeto de Cons-

" ' , das Sessôes ,

das

sões respectivas.
§ 79 _ As sub-comissões dest1narão, no mínimo, 10
se~
sões para a audiência de entidades representat1vas de
segmentos
da sociedade, de acordo com roteiro que estabelecerão, sem preJuí
zo da faculdade das me6mas entidades apresentarem sugestões
con
tendo matérias constitucionais que serão recebidas pelo 3 9 Secre
tário da Mesa da Assembléia e imediatamente remetidas às
Comis
sões respectivas que dlstribuirão à sub-comissão competente.
§ 89 _ As comissões e sub-comissões de?env01verão
ord~
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tituição serão compostas de todos os Cons tj tuintes, excessão

horas

mesmas, na medida do possível, a proporclonalidade
partidárla.
O Presldente e o Relator da Comissão não 1ntegrarão as sub-comis

PAULO' t4ACARINI
EMENDA:

6° - As comissões divid1r-se-ão no prazo de 72

em, no máximo, cinco sub-comissões, respeitada na composição

Art. 16 - Os Constituintes terão dire1to de voz e
, DE 1987.

nas suas respectivas Comissões e Sub-Comlssões, assegurado o

voto
dl

relto de voz nas demais.
O capítulo I, do Título 111, do Projeto de Resolução n 9
1987, passa a vlgorar com a seguinte redação,rcnumerando-se
demals artigos

de
os

CAPITULO I
Das Comissões
\

Art. 18 - As

ConstitucionaIs

Art. 13 - Serão formadas selS comissões para elaboração
do ProJeto de Constltuição
la.
2a.
3a.
4a.
5a.
ô

- Comissão de Declaração dos DIreitos e
- Comissão da Organi;:ação Federal
- Comissão da Organização dos Poderes

Art. 17 - Até 30 dias da promulgação desse
Reglmento,
os Constituintes poderão oferecer projetos de normas constltuclO
às
nais, os quals serão d1stribuídQs pelo 3 9 Secretárlo da Mesa
comissões pertlnentes.

Garantias

-

Comissão da Ordem Econõmlca
Com i s s ào da Ordem So c i a I
a , - Comissão de Sistematização

-

Art. 14 - As cinco primeiras comissões do artlgo
rior serão compostas de todos os Constltuintes, exceção dos

primeiras comissões mencionadas no

Art. 19 - Cada Comlssão fará a dlstribuição do seu tra
balho e marcará prazo para a duração dos debates de maneira
que
não haja protelação.
§ 1 9 - As deliberações das Comlssões e das
Sub-Comls
sões serão tomadas por maioria de votos desde que presente
malS
da metade da totalldade dos seus membros, contando o

ante
Mem

'art~

go 13 terão um prazo de 60 dias para termlnarem os seus trabalhos,
devendo ser remetidos à Comissão de Sistematização a matérla por
elas aprovadas, que por sua vez terá 15 d1as para redação do ante
proJeto.

Pres1dente,

que terá dlreito de voto.
§ 2 9 - As Sub-Comissões elegerão Presidente e
que não poderão ser do mesmo partido.

Relator,

96 2. Indicação, pelos Partidos,
Membros das Comissões

39 - O voto que não for de aprovação poderá ser dado
com uma das seguintes fórmulas:- "vencIdo" ou lI com restrição".
4 0 - Cada membro da Comissão poderá apresentar,
no
momento da votação, ou na reunião do dla subsequente, a
Justlfi
cação escrita de seu voto.

JUSTIFICATIVA

dos
1 dia

3. Comunicação pela Mesa da composição das Comissões

1 dia

4. Instalação das Comissões e Elei
ção de Presidente e Relator

1 dia

5. Definição pelas Comissões,
de
seus rotelros de trabalho e diCom a emenda, apresenta-se substItutivo ao Capitulo

visão em sub-comissões

do Título 111 que trata das Comlssões Constitucionais.
Inlcialmente, amplia-se de Clnco para seis as comlssões
encarregadas de elaborar o Projeto de Constituição, criando-seuma
destlnada a debater e formular anteprojeto para a Ordem Socia~, em
atenção ã clara relevância do tema e ã sua condição
prioritária
no atual Processo Constltuinte.

6. Elaboração pelas sub-comissões
de seus proJetos setoriais; ses
sões de audiência,

60 dias

7. Debate, aprovação e redação final do anteproJeto pela Comissão de Sistematlzação

15 dias

EstabeleCIdas as seis comissões, todos os Constituintes.

ã exceção dos 14 membros da Mesa particlpam dos trabalhos
ini
ciais da Assembléla Nacional Constitulnte.
Pela emenda, aprovado o Regimento, os 545 Constituintes
serão distribuídos entre as seis comissões, mantida, na medida do
possível, a proporcionalldade e assegurado o dlreito de represen
tação de pelo menos um Constltuinte de cada bancada partidária.
Instaladas, as comlssões elegem Presidente e
Relator,
vedado que sejam do mesmo partido.
As cinco comissões temáticas - em 72 horas
organlzam
seu roteiro de trabalho e subdividem-se em até cinco
sub-comis
sões, que elegem Presidente e Vice, dentro dos mesmos
critérios
acima expostos.

discussão e

aprovação pelo Plenário da Comissão do anteprojpto
para o
respectivo título e capítulos

2 dias

8. Publicação do anteprojeto
9. Aceitação, pelo Plenário da As-

sembléia Nacional Constituinte,
do anteprojeto

2 dias

DURA ç Ã O

E TA P A

Estas comissões realizam no mínimo 10 sessões de
audi
êncla ã sociedade, recebem da Mesa as sugestões encaminhadas
ã
Assembléia Nacional Constituinte; permltem direlto de voz e
de
formulação de propostas constitucl0nais a qualquer Constituinte ,
sem restrições de tema.
O trabalho das sub-comlssões e comlssões se encerra em
60 dlas com a apresentação dos respectivos anteprojetos setoriais
ã Comissão de Sistematização encarregada de, em lS dias, formular
a redação flnal do Anteprojeto.
A Comissão de Sistematização, nos primeiros sessenta dias,
organizará seu rotelro de trabalho e elaborará o Preâmbulo e
as
Disposições Gerais e Transitórlas da ConstltulÇão.
Na fase seguinte, passam a partlcipar da Comlssão
de
Sistematização os Presidentes e Relatores das demais comissões e

10. Prazo para discussão. Nos primeiros 30 será possível a apresent~
ção de emendas

40 dias

11. Exame das emendas e redação do p~
recer pela Comissão de Sistematização

15 dias

12. Votação em dois turnos pela Assem
bléia Nacional Constituinte
13. Redação Final pela Comissão de Sis
tematização

15 dias

14. Discussão e aprovação da
Final

15 dias

Redação

sub-comissões. assegurando continuIdade e coerência aos trabalhos.

Esta comissão, com sua composlçao plena, oferecerá, po~

teriormente, dentro dos prazos reglmentais, parecer às emendas de
plenário e dará redação final ao ProJeto.
Com esta estrutura de trabalho, exposta em 2 anexos que
_sE:
acompanham a emenda, permite a nosso ver plena partlcipação
dos
Constituintes e da sociedade além de assegurar o bom
desempenho

T OT A L

171 dias, mais o

pr~

zo para votação em dois turnos.

At'lC no axe r c Lc i o das suas funções.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.
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-97Sistematização se dê também esta atr1buição, passando a ser
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EMENDA AO PROJETO DE RESoLUçAo

denomlnada Comissão de Sistematização e Redação, p01S o

QUE

oIspDE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA

Diante dessas suscintas cons1derações

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.
Dá nova redação ao artigo 13,

pr~

jeto não prevê a sua formação, embora lhe faça referência.

acre~

esperômos

os senhores Constitu1ntes se convençam de que realmente

a

Comlssão de Sistematização e Redação não participará da ver

centa parágrafo 8º ao artigo 13, mo
dade1ra origem da ConstituIÇão, o que recomenda a aprovação
di fica a alínea 5ª, do artigo 15

e
desta emenda.

inova o artigo 16.

Câmara dos Deputados,

11 de fevereiro de

1987

O artigo 13 ficará redigIdo assim:

Art. 13. As comissões de Declaração

dos oireltos
r,

e Garantlas, organlzação Federal, Organização dos Poderes e
da Ordem Econômica e Social, Família, Educação e

".....f. __ . . . . - '- 1
PLíNIO MARTINS

Cultura,

Deputado Federal Constituinte

incumbidas de elaborar o Projeto de Constituição serão compostas de todos os Constituintes, exceção dos Membros
Mesa, entre

8S

quals

OS

da
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representantes do Povo se dividirão
PROJETO

em número 19ual

DE RESOLUÇAo

Nº

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

Acrescente-se um parágrafo ao artlgo 13:
Art. 13. .

.

Emenda Substitutiva nº

Parágrafo 8º - A Comlssão de Sistematlzação e Redação será composte de 40 membros, participantes das demais

Substituam-se os Capítulos I e 11, do Título 111
13 a 27, pelo seguinte, renumerando-se, quando e onde

Comissões indicados

peja forma previsLa

no

parágrafo lº

~r,

(art~

os dis-

positivos anteriores e posteriores:
'TÍTULO III

dêste artigo.

Da Elaboração da Constituição
O artigo 15 f1ca redigido assim:

Capítulo

I

Dispoisções Preliminares
Art. 15. .

Art. 13 - A elaboração da Constituição obedecerá ao ro
teiro a seguir discriminado.

.

5ª - Com1ssão de Sistemat1zação e Redação

Secção I

)

Primeira Etapa
O artigo 16 terá essa redação:

Art. 16. As quatro prlmelr?S comissões
das no artlgo anterJor terão um prazo de

m1nar os seus trabalhos, devendo ser remetldos à
de

S~stematização

por sua vez terá

menciona-

di as para telConu s s ão

e Redação 5 matérla por ela aprovada, que

dias para redação final do proJeto.

Art •. 14 - De 19 a 15 de amrço de 1987, os Constituintes encaminharão à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, por escrito e fundamentadas, as suas sugestões para o texto constitucionaL
Parágrafo único - No prazo de três d1as seguintes, a
Mesa providenciará a triagem, por assunto, das sugestões oferec1das,
de acordo com o seguinte temário:
a) Organização do Estado
b) Declaração de Direitos
c) Ordem Econômica
d) Ordem Social
e) Disposições Gerais e Transitórias
Secção II

JUSTIFICAÇAo

Segunda
As comissões que efetivamente elaborarão, criando
e imaginando, a Constituição, são as quatro primeiras

pre-

vistas no projeto de resolução do Reg1menfo Interno da

As-

sembléia Naciona) Cosntituinte, em seu artigo 15.~ Comissão
de Sistematização cabe simplesmente a tarefa de

ordenar os

trabalhos das demais. Evidente que esse trabalho é difícil
e 1mportante, mas, todos os Const1tuintes deverão ter

opo~

tunidade de por em exercício suas intellgências na criação
da Carta Maior. Como o trabalho dos Constitu1ntes
ter uma redação definitiva, julgamos certo à

deverá

Comlssão

de

Etapa

Art. 15 - Durante quarenta e cinco dias, prorrogáve1s
por ma i s cinco, Comissões Técnicas em númer o de cinco, com a mesma no

-;

menclatura do temário mencionado no artigo anterior,
constituídas
por cento e dez membros indicados pelas Lideranças de Partido ou de
Bloco, respeitando o princípio da proporcionalidade, aproximando-se
as frações para um, quando 19uais ou superiores a 0,5 (zero, virgul~
cinco) e desprezando-as, quando inferiores, examinarão, debaterão e
deliberarão, por maioria simples, presente, porém, no mínimo, a

mai~

r i a absoluta de seus membros, sobre as sugestões oferecidas pelos Con~
tituintes, a elas encam1nhadas.
§ 1º - As Comissões Técnicas, em seguida à sua instal~
ção, elegerão um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator.

-98 § 2º - Para maior eficiência do trabalhp_a-d
o ver,
as Comissões Técnicas poderã~ dividir-se em até três Sub-Comissões,
segundo a complexidade e especificidade dos temas de cada uma.
§ 3º - Caoa Sub-Comi~são elegerá, por sua vez, um Presidente, um Vice-Presidente e um Relator-Parcial.
Art. 16 - Nos primeiros quinze dias do prazo destinado
aos trabalhos das Comissões Técnicas, suas respectivas Sub-Comissões
receberão das entIdades représentativas de segmentos organizados da
sociedade civil, as sugestões e propostas que tenham a oferecer à As

§ 3º - Logo após instalada, a Comissão Geral de Parec~
elegerá um Presidente, um Vice-Presidente e dOsi SecretárIOS para d!
rigir seus trabalhos.
§ 4º - Eleito o Presidente, este, em seguida, designará um Relator Geral, que coordenará a elaboração do Projeto de Constituição para as discussões e votações do 1º e do 29 Turnos, bem como sua Redação Final e as correções aprovadas em emendas de redação
que vierem a ser aceitas na ocasião própria.

CAPÍTULO II

sembléia Nacional Conptitulnte.
§ 1º - AS propostas e sugestões das entidades menciona
das no "caput" deste artigo serão por elas apresentadas em audiência
pública, previamente marcada, perante o plenário da Sub-ComIssão específica do tema abordado, por intermédio de uma delegação de cinco
membros, devidamente credenciados pela entidade.
§ 2º - Um representante da delegação da entidade expOE
durante v~nte minutos, os fundamentos das sugestões oferec~das,
em
globo, podendo a presidência da Sub-Comissão, se entender conveniente ou necessário, prorrogar esse tempo por mais dez minutos. A seguir,
toda a delegação poderá ser argüida pelos Constituintes integrantes
da Sub-Com~ssão que o desejem, para esclarecimento de eventuais dúv!
das que tenham. Findos esse debates, a delegação entregará à Presidência da Sub-Comissão, por escrito e fundamentadas, acompanhadas ou
não de outros documentos esclarecedores, as propost~s e sugestões d~
batidas. A Presidência da Sub-Comissão fará publicar no órgão
oficial da Assembléia e em avulsos essa contribuição, bem como os documentos que as acompanharem, encaminhando tudo ao respectivo Relator-Parcial.
§ 3º - As propostas assim encaminhadas à Sub-Comissão
terão o mesmo "status" das oferecidas pelos Constituintes na Primeira Etapa, para efeito de estudos, debates e aproveitamento, ou não,
pela Sub-Comissão.
§ 4º - O Relator Parcial da Sub-Comissão dará seu par~
cer às propostas e sugestões oferecidas pelos Constituintes na Primeira Etapa, bem como às oferecidas pelas representações da sociedade civil, nos termos dos parágrafos anteriores, dentro em cinco dia~
p!orrogáveis por mais dois.
§ 5º Nos restantes oito dias, a Sub-Comissão decidi
rá, em sucessivas s~ssões, sobre a matéria global entregue ao seu exame.
Art. 17 - O parecer do relator-Parcial será apresentado precedido de relatór~o circunstanciado da apreciação que
sofreu

cada sugestão, motivos de sua aceitação ou rejeição, a,

conclusiv~e~

Do Primeiro Turno
Art. 20 - Concluída a elaboração do Projeto de Constituição pela Comissão Geral de Parecer, será ele ~ncamlnhado à
Mesa
da Assemblé~a Nacional Constitu~nte, para publIcação no órgão ofIcial
da ÁssembJéia e em avulsos, nos três dIas segUIntes.
Art. 21 - Distrituídos os avulsos aos ConstItuintes,
será iniciada a discussão em Primeiro Turno, do Projeto da Constitul
ção, que se estenderá pelos qu~nze dias seguintes.
§ 1º O Projeto da Constituição será discutido em glQ
00.

§ 2º Os Constituintes que desejarem falar sobre
o
Projeto prévia e pessoalmente se inscreverão em livro próprio perante a Mesa das B .s 13,30 horas, diariamente.
§ 3º - Na discussão em Primeiro Turno, cada Constituinte poderá falar, por uma vez, por vinte minutos, incluíndo, nesse
tempo, evenéual justificativa de emendas que deseje apresentar.
§ 4º - Sob forma de emenda, poderá ser aceita a reapr~
sentação de sugestão ou proposta, total ou parcialmente rejeitada p~
las Comissões ou Sub-Comissões, desde que subscrita por sessenta COffi
tituintes ou Líder de Partido Ou Bloco que as representem.
Art. 22 - Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, o Presidente da Assembléia declarará encerrada a discussão ~
PrimeIro Turno e remeterá o Projeto com as Emendas à Comissão Geral
//
de Parecer para o respectivo parecer.
§ 1º O Relator Geral da Comissão Geral de Parecer ~
rá o prazo de cinco dias, prorrogáveis por mais três, para emitIr seu
parecer e a Comissão Geral de Parecer o discutirá em mais dois dias.
§ 2º Aceito o parecer do Relator Geral pela Comissffi
Geral de Parecer, esta o encaminhará com o Projeto à Presidência da
Assembléia, que o fará publicar no órgão oficial e em avulsos, em dois
dias.

Art. 23 -

Distribuídos os avulsos do parecer da

Comi~

são Geral de Parecer, a Mesa o incluirá com o Projeto e emendas

na

té, apresentar~ ao seu final, o texto abrangente de seu tema a ser
incluido no Ante-Projeto da Constituição, que poderá ser organizado
em Títulos, Capítulos, Secções, etc.
Art. 18 - Os últimos quinze dias 00 prazo das Com~s
sões TécnIcas serão destinados à apresentação do primeiro esbo~o da

Ordem do Dia da primeira sessão ordinária da Assembléia que se segu~
para votação em Primeiro Turno, que terá cinco dias para conclusão.
§ 1º - Antes de ~niciaja 8 v~tação de Projeto,
serão
votados os requerimentos de destaque.
§ 2º - Em seguida, o Projeto, em globo ou por partes -

parte de Constituição atribuída a cada Comissão Técnica, em

-por títulos e/ou capítulos -- será votado, ressalvados os

parecer

conclusivo oferecido pelos Relatores de cada uma, do qual
constará
relatório circunstanciado da apreciação que sofreu cada sugestão,com
os motivos de sua aceitação ou rejeição.
Secção III
Terceira Etapa
Art. 19 - Durante os vinte dias seguintes, prorrogáveis
por mais dez, uma Comissão Geral de Parecer, composta dosPresidente~
Vice-Presidentes e Relatores-Parciais das Sub-ComIssões, procederá à
organização do Projeto de Constituição a ser discutido e votado pelo
Plenário da Assembléia, em primeiro Turno.
§ 1º - Esse trabalho, que será coordenado pelo Relator
-Geral designado pela Presidência da Comissão Geral de Parecer, será
sintetizado num Parecer conclusivo, precedido de relatório circunstanciado da apreciação que sofreram, neste órgão, os texto~parciais
e preliminares originados nas Comissões Técnicas e suas Sub-Comissões,
com as razões de sua aceitação ou rejeição.

destaque~

3º - Após votado o projeto segundo o disposto no parágrafe ân~~~)OIf seI2D v0trnos, um a um, os destaques concedidos~
Art. 24 - Ultimada a votação dos destaques, D Preside~
§

~~

lJE Ass~~=~éia

declar2rá encerrada a

vot~çgo

em

e

P?imOir~ T!~r~

encamlnhará a matéria aprCv?Oé 2 Comlssão G~~?l de Parecer a fim de
que ofereça, no prazo de três dIas, prorrogáve~s por mais dois, a re
dação para o Segundo Turno de Discussão e Votação do Projeto da Cons
tituição.

Art. 25 - Recebida pela Mesa da Assembléia a redação
do Projeto da Constituição para o Segundo Turno, o Presidente mandará publicá-lo no órgão oficial e em av~lsos, em quarenta e oito horas.
§ 1º Distribuídos os avulsos aos ConstitUIntes,
o
Presidente da Assembléia fará incluir o Projeto na Ordem do Dia
da
terceira sessão ordinárla que se seguir, para Olscussão em

Segundo

Turno.
§ 2º - Além dos membros da Comissão Geral de Parecer,
indicados no "caput tl deste artigo. as Lideranças de Partido ou
de

§ 2º - Durante a discussão em Segundo Turno, que terá
o prazo de quinze dlas improrrogáveIS para ser ultimada, os Consti-

Bloco indicarão mais tantos membros quantos necessários para completar noventa, respeitando o princípio da proporcionalidade e de modo
que pelo menos um Constituinte de cada Partido representado na Assem
bléia integre a Comissão Geral de Parecer.

os que não usaram da palavra na dIscussão em Primeiro
joferecer emendas ao ProJeto, davidamente fundamentada, , D·r escritc
§ 3º - No Segundo Turno, só serão aceitas emendas adi-

tuintes poderão falar uma vez, por dez minutos, com nr r

~rênciê

~~~

-99tivas, modIficativas ou supressivas exclusivamente para sanar omissões, corrigir erros e elIminar contradições, e deverão ser apoiadas por pelo menos sessenta Constituintes, através de assinaturas d~
les ou mediante consulta ao Plenário pela Presidência da Assembléia.
§ 4Q - Atendendo à economIa dos trabalhos, a PresidênCIa poderá consultar o plenário para esseapoiamento de imediato
ou
antes de encaminhar as emendas à Comissão Geral de Parecer.
§ 5Q _ Encerrada a discussão em Segundo Turno, o Projeto e as emendas apoiadas serão encamInhadas à Comissão Geral de P~
recer para o respectivo parecer.
Art. 26 - A Comissão Geral de Parecer terá o prazo improrrogável de CInco dias para oferecer o parecer sobre as emendas de
plenárIo em segundo turno de discussão.
Parágrafo único - Esse parecer, além do relatório circunstanciado sobre as emendas e o resultado da deliberação da Comis
são a respeito, apresentará, para a votação em Segundo Turno, o texto consolidado do Projeto da Cosntituição.
Art. 27 - RecebIdo pela Mesa o parecer da Comissão Geral de Parecer com o texto consolidado do Projeto da ConstItuição, a
Pr~~'dênc'a, depois de publicada a matêrla no órgão ofIcIal e distrl
buídbE os avulsos aos ConstituIntes, desIgnará para a Ordem
do dIa
da quinta sessão seguinte à do encerramento da dIscussão a votação ,
em Segundo e último Turno, do Projeto da Constituição.
§ 1Q Na votação em Segundo Turno, que terá o prazo
de dez dIas para ser concluída, só poderão ser requeridos destaques
para rejeição por líderes de PartIdo que representem, no mínimo, se~
senta Constituintes, cabendo justificação da trIbuna por três minu-

tros órgãos da Administração pública, federal, estadual e municipal,
bem como aos estabelecimentos de enSIno de qualquer grau.
JUSTIFICATIVA
O presente susbtitutivo pretende dlsciplinaros trabalhos de elab~ração da nova ConstItuIÇão do BraSIl, de forma a que to
dos os ConstItuIntes dela participem, com inteira liberdade de suge~
r~r e propor, além de particIparem também dos trabalhos das
Comissoes e Sub-Comissões.
Procuramos estabelecer prazos finais para as diversas
etapas desse processo, vez que, por um lado, há urgência em se dotar
o BraSIl de uma nova Carta Constitucional e, por outro, adotamos pra
zos.que nos pare~em suficientes e bastantes a uma elaboração consti~
tuclonal responsavel, minUCIosa e democrática.
Levamos em conta, igualmente, possibIlitar amplo debate . diversas oportunidades de os Constituintes contribulrem com a sua
valIosa colaboração de suas experiências vi venci ais e profIssionais.
. ~a~ a sistemátIca que adotamos de fazer surgir O proje
to da Constltulçao da base parlamentar para a síntese da ComIssão Gi
ral de Parecer e do Plenário em última e fInal decisão.
Não temos o Intento de ter encontrado a fórmula ideal,
mas, tão somente, a que nos pareceu ma'IS raCIonal e democrátIca para
um objetivo de tal magnitude
Sala das Sessões, // de fevereiro de 1987
./
/
&~~

Constituinte Euclídes Scalco

tos.
§ 2Q _

Os requerimentos de destaque para rejeição se-

rão votados um a um.
§ 3Q - Ao submeter à votação o pedido de destaque para
rejeição, a Presidência da Assembléia esclarecerá claramente o ponto
da deliberação, admitindo o encaminhamento da votação por cinco minu
tos, por um dos líderes que o subscreveram, quando mais de um e idên
tico tempo para cada um dos demais líderes que desejem apoiar ou rejeitar o pedido, para orientação das respectivas bancadas.
§ 4Q _ Votados os destaques, o Projeto da Constituiçã~
ressalvados os destaques para rejeição aprovados, será submetido

/~

votação em globo.
§ 5Q _ Ultimada a votação ~m segundo Turno, toda a ma
téria será encaminhada à Comissão Geral de Parecer para a apresentação da Redação Final do Projeto, no prazo improrrogável de cinco dias
§ 6Q _ No pr~zo de quarenta e oito horas, será publicado a Redação Final no órgão oficial da Assembléia e em avulsos, que
será incluido na Ordem do Dia da sessão ordInária que se seguir.
Art. 28 _ No prazo improrrogável de 48 horas a redação final do Projeto da ConstituIÇão será votada em globo, ressalvadas as emendas de redação, apresentadas exclusivamente por líderes de
Partido ou Bloco, sobre as quais o Relator Geral da Comissão Geral de
Paracer, de pronto, dará parecer.
§ lQ _ Com as emendas de redação aceitas pelo Relator
Geral, o Projeto da ConstituIÇão será votado em seguIda, considerado
aprovado se obtiver o voto favorável da maiorIa absoluta da
AssembléIa.
§ 2Q _ Ds Constituintes que o desejarem poderão encam~
nhar à Mesa, para publicação no órgão ofiCIal da AssembléIa, declar~
ções de voto por escrito.
§ 3Q _ Aprovada a redação final, a Presidência da Assw
bléia fará publicar o texto integral do ProJ~to já emendada a redaçro,
no órgão oficial, designando o dia 7 de setembro, às 15 horas, para;
em sessão solene, ser promulgada a constituição, que será assinada,
em seu autógrafo oficial, por todos os Constituintes, iniCIando-se p~
los membros da Mesa\
§ 4Q _ Promulgada a Constituição, a Presidência da Assembléia declará encerrados os trabalhos constItuintes, passando, em
seguida a Câmara dos deputados e o Senado Federal a funcionar
como
órgãos do Poder Legislativo, nos termos determinados pelo texto con~

titucional promulgado.
§ 5Q _ Antes de encerrar os trabalhos da AssembléIa N~
clonal Constituinte, o Presidente diligencIará no sentIdo de
serem
extraídas separatas da ConstituIÇão aprovada, com os nomes de todos
os Constituintes que a tenham subscrito, em número suficiente
para
remessa às bibliotecas oficiais ou particulares existentes no País,
às Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, PrefeIturas e ou-

CALENDARIO
=

Art. 14

00

SUBSTITUTIVO

De 1/3/87 a 7/9/87 - 191 dias

- 1ª Etapa

- Apresentação de sugestões pelos Constituintes de 1/3 a lY
15 dias
3 dias

3/87

- Triagem pela Mesa,
Arts. 15 a
18

Art. 19

- 2ª Etapa

- 3ª Etapa

Art. 2D

Art. 21

- Trabalhos das Comiss5es Técnicas e Sub-Comissões
- Eventual prorrógação
- Trabalhos da Comissão Geral
de Parecer, para elaborar o
Projeto da Constituição
- Eventual prorrogação
- Publicação do projeto, extração de avulsos e Inclusão
em Droem do DIa

- lQ Turno

Art. 22, § t s
e Art. 22

- DIscussão e apresentação
emendas de plenárIo

dIas

3 dIas

- Parecer do relator Geral da
Comissão Geral de Parecer si

I\rt. 22, § 2Q

Art. 23

- Publicação e distribuição
avulsos do parecer

5 dIas
3 dias

2 dias

de
2 dias

- Ordem do Dia para votação em
1º Turno

- lQ Turno

1

dIa

- Votação do Parecer em Plenário

Art. 25

10

15 dias

emendas de Plenárlo em 1º iurno

Art. 24

20 dias

de

- Eventual prorrogação
- Votação do parecer na Comissão

Art. 23

45 dias
5 dIas

_ Comissão Geral de Parecer redação do vencido para 29
Turno de Discussão
- Eventual prorrogação

5 dIas

3 dias

2 dIas

_ PublIcaçãO da redação para
2º Turno

2 dIas

-100 Art. 25, § 1º

p~

- Inclusão em Ordem do Dia
ra Discussão em 2º Turno

3 dIas

Art. 25, § 2º - 2º Turno - Discussão do Parecer da Comissão Geral de Parecer
Art. 26

15 dIas

- Comissão Geral de Parecer
para

op~nar

sobre as

empn_

JUSTIFICATIVA:

das de PlenárIo no 2º Turno de discussão
Art. 27

5 dias

- Publicação, avulsos e De-

sIgnação para Ordem do Dia

5 dIas

Art. 27, § 1º - 2º Turno - Votação do parecer da Comissão Geral de Parecer
Art. 27 § 5º -

Art. 27, § 6º

Art. 28

- Redação
Final

Art. 15. As Comissões incumbIdas de elaborar o ProJeto de Constituição serão compostas de todos os ConstituIntes, exceção dos membros da mesa.
§ 19) D numero de membros de cada ComIssão se situarã
entre o mínImo de 40 (quarenta) e o mãximo de 110 (cento e dez)Con~
titulntes.

10 dias

- Comissão Geral de Parecer,
para redação fInal

5 dIas

- PublIcação da Redação Final,
distribuição de avulsos e In
clusão em Ordem do Dia

3 dIas

- Votação do parecer da Comissão Geral de Parecer

2 dias

A proposta orIginal do Projeto prevê igual numero de
constItuintes para cada Comissão.
Ora, ê certo de que alguns temas atrairão uma maior
atenção e atê mesmo pela sua lmportãncia exigirão uma maIor discussão do que outros.
A fIxação de um numero mínImo e de um numero mãximo
parece corresponder maIS e dar maIor flexibilidade diante das deman
das e atê das necessidades eXIstentes.
Atê mesmo para as lideranças se facilitarã o trabalho
para a dIstrIbuição de todos os constituintes, mantida a exceção dos
membros da mesa.
A presente proposta de emenda estã relacionada com ou
tra emenda do autor, que aumenta para 8 (OItO) o numero de Comis
sões.
Sala das Sessões, em 11 fevereIro de 1987

Art. 28, § 2º -

Promulg~

- 7 de setembro, às 15 horas

ção
Tempo despendido na tramitação da proposta

~~

179 dias

reserva de Tempo para eventuais atrazos

Senador NELSON WEDEKIN
ConstituInte

12 dias
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Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
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EMENDA N9
Emenda ao Projeto de Resolução nº 02 de
1987. Regimento Interno

da

Dispõe sobre as Comissões

Assembléia

Const~tuc~ona~s.

Nacional Constituinte.
Ao parágrafo prime~ro do art. 13 dê-se a seguinte redação:

AUTOR: Deputado Paulo Ramos - PMDB - RJ

"§ 19 _ A compos1ção de cada comissão dar-se-á pela livre

Não se pode admitir que as Lideranças, a seu ta
lante, indiquem, sem consulta prévIa ao Constituinte,

a

escolha do Constituinte, obedec~do, sempre qué possivel, o cr~tér~o
de proporcionalidade em cada Comissão.

Comissão a ser por ele integrada, principalmente conside-

rando a importância de adequar a participação nos traba -

Ao parágrafo segundo do art~ 13 seJa dada a 5egu~nte reda-

ção:

lhos de elaboração da Nova Carta Constitucional às espe cialidades, inclinações e preferência de cada Membro,

da

AssembléIa NacIonal Constituinte.

prazo,

Pelo exposto, proponho, Senhor PresIdente,
presente Emenda ao Projeto de Resolução nº 02, de

"§ 29 _ Dentro de 24 horas, a contar da aprovação deste
Regimento, a Mesa fará

a

de

05

respectivos cálculos, e, ~gual e sucess~vo

cada Constitu~nte comun1cará, por escrito, à Mesa a comissão

que participará.

1987,

Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte
dando ao parágrafo 1º do Artigo 13º, a seguinte redação
Artigo 13 - § 1º - Os Membros de cada Comissão'

Acrescente-se ao art. 13 O seguinte parágrafo:
"§

duas Comissões

_ Cada Constituinte poderá participar , no mâx1mo, de
Const~tuciona~s.

ConstitucIonal serão indicados pelas respectivas Lideranças, devendo, preliminarmente, ser observada a preferên -

JUSTIFICAÇAO

cia de cada Canstituinte, obedecIdo, em cada Comissão
sempre que possível, o critérIo da proporcIonalidade.

No que se refere à composição das Com~ssões,
não procede a escolha pelas lideranças, porque:

al Houve renovação substancial do Congresso-

Assembléia Nacional Constituinte, 12 de fevereiro de 1987.

Constituinte, ~pso fac~, as lideranças não têm, ainda, o completo
dominio e conhecimento sobre os liderados;

bl Ao fazerem indicações, os lIderes poderão
EMENDA N9 238

~comodar,nas Comissões,Constituintes sem aptidão

e vocação para d e7

terminado assunto ou tema a ser examinado;

Dê-se ao art. 13 do ProJeto de Regimento Interno
da
ConstItuInte a seguInte redação. e acresça-se ao mesmo o seguinte §
19, renumerando-se os dema s r.
í

cl O Constituinte é que dispõe de

aval~ação,

no caso subjetiva, para examinar, entre as Comissões, aquela com que

mais se identifica;

-101dl por fim, extrair-se o dlrelto de o constituinte escolher a Comissão de que quer partlcipar é uma prátlca autoritária, além de subestimaro bom senso da Assembléia.

Em relação ao direlto de cada Constltulnte
participar de até duas Comissões, ter-se-á

Ea10r

em cada comissão, sempre que possível, o critério da propor
c i ona.l dade ;
í

~

US T I F I CAT I VA

interação das Comis-

sões, que não devem encastelar-se pela isolamento a que estar1am re-

legadas e pela falta de comunicação dos trabalhos desenvolvidos.
Diga-se, ainda, que pode haver Constituintes

conhecedor de vários ternas constitucionais que, em função da dlV1São,

no
A Assembléia Nacional Constituinte não pode ficar,
que concerne aos trabalhos das Comissões ConstitucionaIs de pendendo da vontade de Líderes que promovam escolha de mem
bros das Comissões por acordos políticos ou pessoais, à revelia da vontade das Bancadas partidárias.

se encontram em Comissões distintas.

A consideração da Assembléia.

Sala das sessões em

de

1987

ISMAEL WANDERLEY
Deputado

DEL BOSCO AMARAL

DEPUTADO FEDERAL/RN
E"JillNDA
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DE 1987.

EMENDA AO PROJETO DE
~GIMENTO INTERNO
Dá nova. redação ao art. 13 Capít.!!
10 I
§

lQ

-

Título 111.

J

Os membros de cada comissão serão anô í caôos , forma.!.

mente, pelas lideranças depoa s de escolhidos por líderes, va.ce líderes

Subst1tua-se, no § 19 do art. 13, a palavra
"lideranças" por "bancadas".

p r esadent e s necãoneas de cada um dos par t a.dos representados na Constitul!!.

JUSTIFICATIVA

te no sela de suas bancadas , obedecendo aos critérios s agudn t es s
a) proporcaonaj.a.dade , sempre que possível.

A indicaçáo dos membros das Comissões dev.e ser
da alçada das bancadas partidárias e não das

b) manifestação dos Cons td tua.nt es sobre as áreas
nas quais desejarem atuar, em ordem de preferên-

lideranças. Confira-se, por oportuno, o teor

ã

do subseqüente § 49, que fala em comunicação
da Presidência às bancadas partidárias.

cia em número não inferior a três ou superior
quatro a l ce rnnt avas ,
c) aprovação da bancada.
§

29

-

Dentro de 24 horas" a contar da aprovaçao desse Re-

gimento, fará a Mesa os r espec tnvoa cálculos , e, em igual e sucessivo

Sala das Sessões, em

t-: c- v, ~ ... l:l",

prazo, os Llderee dos par t ado s comunicarão, por escrito, as escolhas.

DEPUTADO . JOSÉ CARLOS SABÓIA

JUSTIFICATIVA
A Assembléla Nac i.ona L üons t a tu Iut.e é, na verdade, um grande
colégio de líderes escolhidos pelo povo. A modJ.flcação proposta nu.na

ve-lha e surradíssima da tedura das

a

l~deran~ças. Introduz a pnsa-ib'í.Ladade '

dos presidentes nac Lonaa.s a.nf Lud r em como representante~ mâxamos de suas
será impossível
Fortalece
sem os
•

0-.

ag renu.acóes

o

exer c

Icao

,

par-tudo

da

democ r'ac a.a ,

quaa s

Enc anu.nha

a

•

chance

de

cada um dos

e

Laa

t

os

di-
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EMENDA AO PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA
CONSTITUINTE

NACIONAL

N9

zer de suas preferências e apontar suas Lãma t a çoes postulando e, ao mes-

mo passo, negando áreas onde será mais ou menos útil.

Dá nova redação ao § 12, do artigo 13, do PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.
e 1987.

câmara

(
"Art. 13 - ••••••••.•••••.•••••.•.•••••••••••••••••.•••••••••••
§ 1 9 ) Os membros de cada Comissão Constitucional serão indicados pelas lideranças partidárias, obedecido, em cada
Comissão, sempre que possível, o critério da proporcionalidade; "

241
EMENDA AD PRDJETD DE

RESOLUÇ~O

N9 2 DE 1987

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte

JUSTIFICAÇl\O:
A emenda visa corrigir a redação, pois as tomissões não têm lideranças.
Sala das Sessões, 11

Regula a indicação dos Membros
das Comissões Constitucionais
Art. 13 ...
Substitua-se o § 19 do artigo 13 pela seguinte redação:
§ 19 - Os membros de cada comissão constitucional serão
indicados pelas Bancadas, eleitos por voto secreto, obedecido

vereiro de

1987

-102 Leia-se:

244

Art. 23 parágrafo único
Encaminhada a votação de cada Título. poderá usar da
palavra. pelo prazo de 15 minutos. um membro da Asse~

EMENDA N2
PROCEDA-SE A SEGUINTE

ALTERAÇ~O

NO REGIMENTO INTERNO:

bléia. previamente ins~rito.

Art. 13 - Acrescente-se o seguinte parágrafo, onde couber:
Leia-se:
Art. 65 § 3º
Com o apoio de 20 (vinte) Constituintes. a questão de
ordem poderá ser encaminhada à decisão do Plenário

" t;

facultado ao membro titular de uma Comissão participar
na qualidade de suplente de outra Comissão."

Leia-sE':

,

DEPUTAD~~EDERAL
\

o parágrafo 2º. passará a numeração de parágrafo 3º.

'ÕÕMINGDS LEONELLI
Leia-se:

Brasília, 12 de fevereiro de 1987

Art. 66 § 5º
A Assembléia Nacional Constituinte -poderá e-rLar 5 (cinco) Comissões Parlamentares de inquérito. aplicando-se
os preceitos da lei nº 1.579. de 18 de m~rço de 1952.
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Emendas ao Projeto de Resolução do Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte:
Autoria:

cujo término dos s~us trabalhos se encerram com a
mulgação da nossa Constituição.

Interno

pr~

AGASSIZ ALMEIDA
Constituinte
S31a das Sessões da Assembléia Nacional

->

Constituinte. em de

Leia-se:

Y~~~:S~IZ
'\

ALMEIDA (PMDB-pe)
Constituinte

Leia-se:
Art. 13 § 5º
Feita a declaração do § 4º. os membros da
Comissão.
nesse mesmo dia ou no seguinte. se reunirão para escQ
lher um Presidente. Vice-Presidente. um Secretário e
um Relator
.

feverei~o de 1987.

/;7'

Art. 13 § 1º
Os membros de cada Comissão Constitucional serão indi
cados pelas respectivas lideranças. ou decidlda em c~
da comissão. o critério da proporcionalldade.
e
a
identificação do constltuinte com a matéria da Comissão.
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Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº
Emenda ao Título 111

.' Capitulo I, Art. 13,

§

12

Art. 13
Leia-se:
Art. 13 § 6º - suprima-se
Leia-se:
Art. 13 § 7º
As Comissões desenvolverão ordinariamente os seus tra
balhos pela manhã e à tarde. e extraordinariamente à
noite e aos sábados.
Leia-se:
Art. 15 - Serão formadas as seguintes ComlssÕes.
em
número de 13 (treze)
12 Organização dos Poderes
2º Comissão dos Direi tos e Garantias do Homem
3º Comissão de Educação e Cultura

§ 1º - Os membros de cada c omlssao
. - Constitucional serão
indicados pelas respec t·lvas lideranças, obedecido, em c'da
q
Comissão,
tanto quanto poss' 1
. . .
~~~~~~~~~l~v~e~, o crlterlo da proporcionalidade.

Justi ficativa

A substituição da expressão "sempre que possível"
por
I'tanto quanto possível I' deseja, a exemplo do que.propomos no Art.32,
enfatizar a participação proporcional dos membros dos Partidos nas
Comlssões que é o que se quer.

49 Comissão de Energia e Minas
Sala das Sessões,

51! Comissão-de Ordem Econômica e Social

6º Comissão do Sistema Fundiário
7g Comissão Orçamentária e Tributária
89 Comissão de Planejamento Urbano
92 Comissão de Relações Exteriores. Econôml
cas e Política.
109 Comissão de Segurança Nacional.' Externa
e Interna.
11º Comissão do Sistema Financeiro
12º Comissão Sindical
Comissão de Sistemática e Redação.
Leia-se:
Art. 19 - Três dias depois desta publicação. será o
projeto submetido por títulos. a aceitação
prévia da Assembléia.

//
/

/0,'

-103 EMENDA

N9 .247 _
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(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nac10nal Const1tu1nte)

EMENDA ao projeto de Resolução n' 2
_ os §§ 1< e 2' do art1go 13 deverão ter a segulnte redação:
" § l' - Na :formação das com1ssões, a Presldêncla, ta!!

Redija~se

to quanto possivel, obedecerá o crltér10
da
proporclonalldade entre os Part1dos. Os cons-

ass1m, o § 19 do Art. 13

t~tu~ntes candidatar-se-ão às com~ssões pera~

te suas bancadas.

§ 19 - Na prime1ra sessão após a aprovação
Reg~mento,

o Pres1dente anunciará o número

de

membros a que cada representação part1dária terá

d1

reito nas Com1ssões Constituciona1s, assegurada a

pr~

deste

porcionalidade entre as bancadas, e garantida a

Dentro de 24 horas, a contár da aprovação des
se reg1mento, fará a mesa os respectlvos cál:
culos, e em 72 horas as bancadas dos partldos
indicarão, por escrito, as suas eaco Ihas!' .
Justlficação:

part~

c1pação de todas as agremiações-Rart1dárias.

Já foi visto em outra emenda, o papel preJudlclal nos

tr~

lhos da Assembléia, da figura dos lideres partldár10s, quer pela I

I

natureza constltuinte-originár1a da Assembléia que antecede aos

part1dos, quer pela influênc1a negat1va ou até mesmo cerceamento I
da plena soberanla dos constitulntes (o líder :fala em nome da bancadaj quando em matérla constltulnte a representação é 1nd1v1dual).
Como a :formação da Assemblé1a f 01 felta pela leg1s1ação
eleitoral vigente, e pelo processo partldárlo, não há de se negar
esta realidade, por isto, embora se afaste a f~gura do líder, a-

tr1bul-se ao conjunto de cada bancada, os poderes que

o proJetol

atrlbu1 as líderes. Com 'StO respeitam-se as conv1cções e os com~

248

p~omissos de cada const~tu~nte, como ampl~a-se

à nível

~nterno

a

Emenda ao Título 111, Capo I, Art. 13, § lQ

democrac1a.
Finalmente, de1xou-se a cada const1tuinte a poss1b111dade

Art. 13

procurará compatlb~ílzar sua formação, suas preocupações em maté -

de eleger a com1ssão que que1ra desenvolver seus trabalhos, onde
rlas especí:f1cas. Com 1sto'especiallzam-se as atlvldades e as ma térias e ganha-se em qualldade,

§ lº - Os membros de cada comissão Constitucional selão

Já

que os membros das com~ssões t~

rão ma10r conhecimento, 1nteresse e apt1dão para os trabalhos.

indicados pelas respectivas lideranças, obedecido, em cada comissão, tanto quanto possível, o critério da proporcionalidade.

Sala das Sessões da Assembléla NaClonal Constltuinte,
em 10 de

Fever~~ 'v~
~~S~

Justificativa: A substituição da expreSSão "sempre gue possivel "
por "tanto quanto possivel" deseja, a exemplo do que propomos no
Art. 3º, enfatizar a participação proporcional dos membros
dos
Partidos nas comissões que é o que se quer.

EMENDA NO

~

.

@

Constltu1nte
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Dê-se ao § 29 do art. 13 nova redação, como a que segue,
e
acresça-se o § 30 abalXo, renumerando-se os demais, ao projeto de reglmento interno da Assembleia Constituinte;
--~

.: .------

\

Art. 13 § 19)

ARTENIR WERNER
Deputado Federal
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~ANº

AO PROJETO DE: RESOLLÇAO Nº

, ,DE
OC 1987 .
Dispõe SOQr~ o Regimerto Interno da
Assembléia Nacional Com,ti tuinte.

/la art. 13, § 2º, substitua-se a expressão "as suas escolhas"
por "sua indicação", passando a ter a seguinte redação:
§ 2º - Dentro de 24 horas, a contar da aprovação deste Regime~

to, fará a Mesa os respectivos cálculos; e, em igual e sucessivo prazo, os líde res dos partidos comunicarão, por _escrito, sua indicação.

..

29) Dentro de 24 horas a contar da aprovação deste Reglmen
to, farã a Mesa os respectlVos cãlculos; e nos subsequentes 5
dlas
os partidos comunlcarão, atraves seus respectivos llderes, os seus mem
bros em cada Comlssão.
§

§ 39) Os partldos, atraves suas lideranças, pOderão, ao longo do perl odo em q~e se reunam as Comissões Constltuclonais, promover
mudanças e :lteraçoes nos seus respectivos membros, desde que respeltado o crJterJo da proporclonalidade.

JUSTIFlCATIVA:
A emenda Vlsa dar maior prazo e f1exlbi1idade para que os li
deres encaminhem, do interior dos seus partidos, os nomeS dos constltUlntes que comporão cada Comissão Constituclonal.

E õbvio que o prazo de 24 horas ê insuficlente para que os
partldos façam aS suas escolhas e indicações.

sala das Sessões,

Sala das Sessões, 12 de feverelro de 1987
.A-v<h/~

Senador NELSON WEDEKIN
Constltulnte

-104252
mlssões criadas, poderão coligar-se sob uma liderança

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLllIA NACIONAL CONSTITUINTE".

maior

que efetuara as respectivas indlcações.
§3º - O partidop que não se co11gar

de acordo

com o parágrafo anterior terá o direito de escolher a(s) comissão(ões) desejada(s).
Renumere-se o §2 Q para 3º e assim sucessivamente até o §9º.

Inclua-se no art. 13, o § 29, renumerando-se os demals.

JUSTIFICATIVA: Entendemos tenham os partidàs
menores o direito de se agruparem
"§

29 _ Os partidos políticos

deverão

Constit~

inte e/ou escolher a(s) comissão(ões) especi

~

ser representados em cada Comissão por

ideologic~

mente dentro da Assembléia Nacional

fica(s) de acordo com os compromissos mciais

gual número de titulares e suplentes."

assumidos.
JUSTIFICATIVA

EMENDA Nº 2 - Passa a ter a seguinte redação:
A presente emenda objetiva evitar a

Art. 15 - Serão formadas nove (9) comissões pa-

falta

de quorum para os trabalhos das Comissões, dotando-as de

nú

ra elaboração do Projeto de Constituição:

entretan

mero suplementar de membros ã sua disposição, sem,
to, provocar desfalques em outros órgãos técnicos.

'"
j -'/
',I
/lI

,

lª - Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias

•

2ª - Comissão da Organização Federal e Federa-

!

tlva
3ª - Comissão da Organização dos Poderes

Exec~

tivo, Legislativo e Judiciário
4ª - Comissão da Ordem Econômica
5ª - Comlssão da Ordem

socia~

familiar e do

m~

nor
6ª - Comissão da Organização da educação e cul
tura

,
I,

7ª - Comissão da Organização da saúde e do me-

"

io ambiente
EMENDA

N9 253-~

8ª - Comissão da Organização dos 01reirtos

do

índlo
(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento
Interno da

9ª Comissão de Slstematização

A5semblé~a Nac~onal Const~tu1nte)

JUSTIFICATIVA:

A) Julgamos fundamenmtal cara-

terizar já no enunciado da Comissão a direção

RediJa-se aSSlm, o § 29 do Art. 13

dos trabalhos constituintes.
B)

§ 29 - Na sessão segulnté àquela prevlsta no §
19, os Lideres dos Partidos comun~carão à Mesa, por escr1
to, suas respect1vas

Consideramos uma tarefa in

gente e extensa os trabalhos constituintes,
tanto da ordem econômica como nos diversos se

1nd1cações~

tores da ordem social e por isso sentimos
necessidade em desmembrar

estas

inda, levando em conta que do contrário,
ríamos de povoá-la de tantos membros da
bléia

a

Comissõe~

a-

teAsse~

Nacional Constituinte a ponto de trans-

formar sua reuniões em assembléias ou sessões
plenárias.
C) Entendemos que a criação da Comissão da Or-
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ganização dos Direitos do indio, além da neces
EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº

, DE

DE 1987

sidade de uma discU9ãO complexa, é exigência

Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constlutuinte,

moral

e questão de justiça, antes que o genos

cídio do povo nativo se concretize na
EMENDA NQ 1 -

de.
Art. 13 - Acrescente-se dois parágrafos

com a

seguinte redação:
§2º - Os partidos que não tenham tantos representantes na Assembléia Naclonal Constituinte quantas as co-

totalid~

Esta Assembléia Nacional Constituinte te-

rá a responsabilidade histónca de encontrar um
caminho neste sentido que poderá, inclusive,

d~

sembocar na criação de um Estado Indigena com
vínculos federativos.

-105 EMENDA Nº 3 - No Art. 16 leia-se: As oito(8)
sões

EMENDA Nº 4d~as

prime~ras

Redija-se o Art. 19 nestes termos: Trinta(30)

após essa publicação será o projeto

mente à

ac~e~tação

submet~do

englobada-

§ único - Durante esse período os senhores cons
titu~ntes part~ciparão

tes junto às altas
Organizações

em todo o território nacional dos

autor~dades

S~ndicais

Regimento da Câmara, art. 26 § 19 e 2!!,e do Senado

Federal, embora obrigue a todos os parlamentares a integrarem
Direuma comissão técnica (exceção para os membros da Mesa
tora) veda participação de parlamentares em mais de uma comi~
são. Ao lado disso, estabelece que o parlamentar

Assemblé~a.

prévia da

o

comms-

.

deb~

do país, Universidades, Igrejas

pode ser ti

tular de uma comissão e suplente de outra.
ser preservada
Esta norma salutar, deveria
comissões da Constituinte, para evitar-se adiamentos de

nas
vota

ção por falta de número, ou a aprovação de matérias importan-

e Entidades.

tes, com um número reduzido de parlamentares.
JUSTIFICATIVA:
projeto com os
em tempo

háb~I

- A emenda visa a discussão do
d~versos

segmentos da sociedade

e razoável.

EMENDA Nº 5 - No § único do Art. 26 onde consta 48 horas, re
diJa-se:
cico(5) dias
'"
JUSTIFICATIVA,

Além disto, permite que o suplente de uma comissão,
que domine assunto especifico de outra, em determinado momenpermutando
to possa, na ausência do seu titular, ou com ele
participar, com todos os direitos da titularidade, discutind~
debatendo e votando a matéria de sua especialidade.

A redação final não poderá ser

atropelada sob pena de, por detalhes, ~ncorrer
em erros crassos.

Consideramos o prazo de

Já que se busca aperfeiçoamento institucional
se deve impedir esta colaboração.

48

aval~ação f~nal

e;,.--

\"l-) -v--'

'~AI/B5)

Nac~onal

Consti-

tuinte, em 09 de fevereiro de 1987.

(\

I ("t U .<,' . c~ ~',' M
Deputado :RANCISCO PINTO

-1

uma

competente.

Sala das Sessões da Assembléia

de 1987.

Sala das Sessões em,

horas após a publicação para ser aprovado o Pro
jeto, extremamente exíguo e impOSSIbilita

não

1-

\"t

:'1-

;f~

t. ~ êvrC/-

EMENDA Nº 256
AO PROJETO DE RESOLUÇ110 Nº ,DE
DE 1987
Drspõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Consti tumte .
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EMENDA AO PROJETO DE RESOlUÇAO Nº

DE 1987
QUE "Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte".

Acrescente-se um § 2º ao art . 13 renumerando-se os

Ao art. 13, § 2º, substitua-se a expressão "as suas escolhas"
por "sua indicação", passando a ter a seguinte r edação:

demai~:

§ 29 - Dentro de 24 horas, a contar da aprovação deste Regimeil.
to, fará a Mesa os respectivos cálculos; e, em igual e sucessivo prazo, os lide res dos partidos comunicarão, por escra to, sua indicação.
§ 2º A Mesa estabelecerá o número de membros suple~
tes de cada Comissão, a serem indicados pelas lideranças.

Sala das Sessões, em

de 1987

Sala das Sessões,

~\
(.~

\...J

_

~

~~

OSCAA ~ J!l'IIOR

\
,

Deputado Federal

257
Emenda ao Projeto de Resolução nº 02, de

JUSTIFICAÇÃO

04/02/87, que dispõe

sobre o

Regimento

Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
O Projeto de Resolução que dispõe sobre o Regimento
Interno não faz referência a indicação de suplentes para
comíssões.

as

Autor: Oeputado EVALDO GONÇALVES - PFL-PB

-106 EMENDA

"Integrará o elenco das comissões que fu!!
aionarão, em caráter permanente, quando da elaboração do Proje
. '
to de Constituição, a'COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL~

-

NO?

258

(Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987 - Reg~mento
Interno da Assemblé~a Nac~onal Const~tu~nte)

Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, em 12 de fevereiro de 1987.

JUSTIFICATIVA:

RediJa-se assim, o § 39 do Art. l3

§ 39 - Receb~das as ~ndicações de que trata o

Os desafios do Desenvolvimento Regional têm preocupado, ao longo do tempo, todos

quan~os

§ 29, o Presldente declarará const~tuídas as

foram Constituintes '

Const~tuc~ona1s, e lerá os nomes dos que as compõem.

neste País. É problema dos mais sérios, que não perderam lamen
tavelmente, a sua atualidade. Esforços foram feitos, não

Comissões

há

negar, quando foram elaboradas outras Cartas Magnas. Em 1934 e
respe~

em 1946, os constituintes responsáveis pela feitura das

tivas Constituições, conferiram tratamento diferenciado ao

No~

deste Brasileiro, destinando-lhe percentuais da Receita Tributá
ria da União. De lá para cá, neste Congresso Nacional, muitas l
niciativas tramitaram, e tramitam ainda, visando à correção dos
nossos desequilíbrios regionais, desde que, a partir

259

da Consti

tuição de 1967, desapareceram os incentivos constitucionais que

EMENDA Nº

~-

AO PROJETO DE REGIMENTO

nos beneficiavam.
Nãq seria agora, nesta Assembléia Nacional Constituinte, que as nossas distorções, na área Política, Social

Inclua-se onde couber:

e

Econômica, que é um assunto de tamanha relevância seria omitido

Art.

das nossas discussões e decisões.

•)

Enquanto perdurarem os trabalhos da

Assem-

bléia Nacional Constituinte, poderão os seus componentes se licen
ciar, por período não inferior a trinta dlas, para tratar de interes

Temos

tod~s

compromissos com

o

Desenvolvimento

gional, a par t r do entendimento de que a nós interessa,
í

ses particulares.

Re

como bra
Parágrafo único. A convocação do suplente, na hipóte-

sileiros que somos, um processo de crescimento harmônico e inte

de versada no caput

gral, em que não haja, neste País, desenvolvidos e subdesenvolvidos, afortunados e marginalizados. Enfim, dois ou três
.51s ll

,

liBra

uns se envergonhando dos outros, como se não fôssemos

deste artigo, far-se-á sem pagamento de

ajuda

de custo, assegurada a'percepção dos subsídios correspondentes

ao

período de substitulção .

ir

mãos.
A Comissão de Desenvolvimento Regional teria

JUSTIFICAÇÃO

essa

O texto vigente da Constituição (art. 36,§1º) somente

missão nobilíssima na Constituinte: estudar as alternativas mais
autoriza a

não

plausíveis para a correção das desigualdades regionais. E

convocação de suplente quando o Deputado ou Senador

se

licenciar por período iqual ou superior a cento e vinte dias,

se venha dizer que estamos, com esta iniciativa, nos preocupan-

por

motivo de doença ou para tratar de interesses particulares.

do somente com a Região Nordestina, aeputado que somos de um
do' Estados mais pobres do Nordeste: A Paraíba.

O escopo da medida é a moralidade administrativa, eis

o Desenvolvimento Regional interessa ao Nordeste,
~o

que se tornara prática corrente o afastamento do titular de

mandato

por curto lapso de tempo, ensejando o pagamento de ajuda de

custo

ao suplente então convocado, numa verdadeira sangria aos cofres pú -

Norte, ao Centro-Oeste e até ao Sul. É problema brasileiro.

blicos.

Não pode ficar fora dos debates e das decisões desta Assembléia

Considerando, entretanto,a transitoriedade da

Nacional Constituinte. E não tenhamos dúvidas: esta Assembléia
~acional

se

Constituinte há de ser, tenho certeza, brasileira

destin~rá"

função

constituinte deferida ao Congresso e, sobretudo, a inestimável cola-

e

boração Que os suplentes têm a dar nesse processo de

nos seus objetivos básicos, aos brasileiros.

elaboração

do novo texto constitucional, prevê a presente Emenda a sua convocaEspero, por tudo isso, que esta Emenda seja

ção, em casos de licenciamento de constituinte, desde que esse afas-

aco

lhida e, afinal, seja aprovada pelo parecer do nobre relator e

tamento seja superior a trinta dias, vedado o pagamento de ajuda

do soberano plenário desta Assembléia Nacional Constituinte.

custo, a fim de que seja preservado o princípio da moralidade admi -

Plenário da Assembléia N\lcional
12 de fevereiro de 1987.

co~st'0Uinte, ~

->

nistrativa.

--

Sala das Sessões,em

~;~)~11

.7
VALDO' GONÇALVE

Deputado Federal

\

A '---1...--\-1

\

Senador-Gerson Cam~ta

de

-107 -
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇ~O Nº 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE".

Inclua-se no art. 13! o § 3º, renumerando-se os

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇ~O Nº 2, D~ 1987,
QUE "DISPoE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE",

de-

mais:

Inclua-se no art. 13, o § 4º, renumerando-se

os de-

mais:

"§ 3º - Os constituintes farão parte, como titu
lares, de uma Comissão Constituc~onal, podendo figu~
rar, como suplentes, em até mais duas outras Comis-

"§ 4º _ Aos constituintes é facultada a partlc!
pação nos trabalhos de qualquer Comlssão sendo, bPorém, garantido o direito de voto apena: a?,s mem ros
titulares e aos suplentes nesta condiçao.

sões."

JUS T I F I C A T I V A

O objetivo da emenda é atender às Comissões Constitu
cionais, não só para a abertura de seus trabalhos como para suas
necessárias deliberações.
Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1987

JUS T I F I C A T I V A

a ampla
A sugestão aqul contida visa possibilitar
Comisparticipação dos constituintes nas atlvidades das várias
o
direlto
de
voto.
sões, restringlndo-Ihes, tão-somente,
Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1987

.

C~)
3""
~~
Deputado
VICTORkLL
FACCIONI

«-.':

,

/Ç~7-'ç..~-~/- .'/
~U(_~ :-.-I~-l~;:- c:i!),
</:/ / '
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EMENDA AO PROJETO DO REGIMENo INTERNO DA ASSEMBLEIA
CONSTITUINTE

NACIONAL

-, 15

-IDEZ/BSI

N9

Dá nova redação ao § 4º, do artigo 13, do PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

263
"Art. 13 - •••.•••..•••..•••...••.•.•..•••..•••.•.....•....•...
§ 49) No caso de vaga, o Presidente da Assembléia notificará a respectiva bancada partidária para designar o sucessor dentro de 48 horas do aviso, sob pena de o fazer o próprio

Presidente.

subst~tua-se,

no § 49 do art. 13, a ,expressão
"bancada partldárl.all por 1I1iderança ll •

JUSTIFICATIVA

11

JUSTIFICATIVA:
A presente emenda objetiva dar ao § 4º, renação mais concisa.

Se a indlcação, a teor do art. 13, § 19, é fe~ta
pelas lideranças, qualquer substituição também
deve ser soll.cl.tada a elas e não, conforme cons-

ta do projeto, às bancadas partidárl.as.

Sala das Sessões, em 11 'de Fevereiro de 1987

-108 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

eleito, os funcl0nários da Secretarla da

sembléia CUJO concurso julgar

à

As-

1mpresc1ndível

boa marcha dos s e r-va çoa ~ 11

264
JUST][FICAÇÃO

Substitua-se, no § 49 do art. 13, bancada partidária por Liderança.

Pretende esta Emenda adequar

à

melhor forma a

redação de d01s d1spos1tivos do art. 13 do ProJ~to de Resol~
ção, os quals, da forma como foram inscritos, apresentam lm-

perfe1ções de est110.
JUSTIFICATIVA
Sala das Sessões,

e~/~'

-02f~:é~,k'An

Deve-se harmon1zar esse § 49 com o teor do antecedente § 29, que cuida da 1nd1cação dos membros pela Lidera~
ça.

cons~l~f~ VALTER

PEREIRA

~

EMENDA

/a
Sala das Sessões, em

(Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constitu1nte)

EMENDA N9

265
Redija-se assim, o § 59 do Art. 13

Substitua-se a parte final do § 49 do art. 13 do Projeto do

§ 59 _ No d1a segu1nt~ à declaração de que

Regimento Interno da Assemblé1a Nacional Constituinte, pela

trata o § 39, instalar-se-ão as Comissões Constituc~

seguinte redação:
" Sob pena de essa providência ser tomada pelo Presidente".

anais, para eleger, P
bras, em

or maioria absoluta de seus

escrutín~o secreto, um Presidente, um Vice-

Presidente e um Relator ; o Presidente, tão logo
Ja empossado,

JUSTIFICATIVA

me~

sol i c i t ará à Mesa da Assembléia,

s~
por

intermédio do 19 5ecretár10, os funcionários que

tender 1nd1spensáveis à boa marcha dos serviços.
A presente emenda visa apenas aclarar a redação original do
Projeto.

Sala de Reuniões da Assembléia Nacional Const1tuinte,

em

Brasília, 06 de fevereiro de 1987.

Deputado José Dutra

268
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ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
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EMENDA AO REGIMENTO INTERNO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987
"Dlspõe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Nacional ConstJ.tulnte. 1I

E

JIIl

E

IW

ID>

EMENDA SUBSTITUTIVA

o

A

Paragrafo 59 do Artigo 13 passará a ter a

seguinte redação:
Dê-se aos §§ 4º e 5º do art. 13 do projeto

a

segu1nte redação:

Onde se lê: 1 (um) relator, leia-se 3 (tres)
relatores.
II§ 4º

No caso de vaga, o Presidente da Assembléia not~flcará a respectlva ban-

cada partidár1a para des1gnar o sucessor dentro em 48 horas do aV1SO, sob pena de o fazer
de oficio."
11§ 5º
Felta a declaração menCl0nada no § 4º, os membros da Cornlssão, nesse mes

mo dia ou no seguinte, reunlr-se-ão para esco

lher o Presidente, o V1ce-Pres1dente e o Rela
ror, requlsitando o Presldente, tão logo seja

~

//

/

AUTOR: Deputado .~la

Ó almier da Veiga

L/7

-109 JUSTIFICATIV P.
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Ef.ENDA NQ
AO PROJETO

DE

r que se trate de mero erro datilográfico (c~
A n ã o se
I •
ue esta Emenda estará prejudicada), é claro que a e e1q
se em
C . ã
far
'd te Vice_presidente e Relator da om1SS o
ção do PreS1 en
,
.
-d
se-á ap6s o Presidente da Assembléia declará-la
const1tu1 a
Q
(§3 Q) e não ap6s ocorrência de vaga (§4 ) .

RESOLuçAO NQ
,DE
DE 1987
I9ispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

No art. 13, § 5Q suprima-se a expressão: " da Secretaria
da Assembléia", passando a ter a seguinte redação:

Õ

Sala das sess es,

J-r~
~_e_f~:eY~t1Ad~

~~M

•

PO

1987

ELLA

Deputado Federal

§ 5Q - Feita a declaração do § 4 9 , os membros da Comissão,

nesse mesmo dia, ou seguinte, se reunirão para escolher um Presidente, Vice Presidente e um Relator, requisitando o Presioente,logo que seja eleito,

272

os
EMENDA N9

funcionários que julgar indispensáveis à boa marcha dos serviços.

AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assemblé1a Nacional Constituinte.
NO art. 13, § 59 suprima-se a expressão: " da Secretaria
da AssembléIa", passando a ter a seguinte redação:
Sala das Sessões,

§ 59 _ Feita a declaração do § 49 , os membros da Comissão,

nesse mesmo dia, ou seguinte, se reunirão para escolher um Presadente , Vice Presidente e um Relator, requisitando o Presiderrte , logo que seja eleito,
funcionários que julgar wdispensáveis à boa marcha dos servrços ,

os

Sala das Sessões,

270
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

~~

,~

G~~-~
OSCAR

Câmara dos Deputados ou do Senado

.\

~A

J1»lIOR
Deputado Federal

No § 59 do art. L3, Subst1tua-se a expressão
ll
IISecretar~a da Assemblé1.a
por IISe ç r etarla da
Federall1~

JUSTIFICATIVA

273
EMENDA

A Assembléia Nac10nal Const1tu1nte não POSSU1
Secretar1a própr1a, ut111zando-se daquela das
duas Casas Leg1slat1vas.

Ao
Projeto de Resolução n' 2, de 1987

Sala das Sessões, em
Dlspõe sobre o Reglmento Inter
no da Assembléla Nacional Constltulnte.

Introduzam-se as seguIntes modIficações no ProJeto:

Deputado MYRIAM PORTELLA

I - Dê-se ao § 6' do art. 13 a segu1nte redação:
"Art. 13 ..••.........•••.....•....•..••••......•••......

PDS - PI

6 2 As Cornlssões, para o desenvolvlmento de seus traba

lhos , dIv1d1r-se-ão em subcomlssoes, cUJa estrutura:
ção e escolha dos respectlvos membros obedecerá
às
mesmas regras ~nd~cadas neste art~go para as
comlS
sões ll •

II - Dê-se ao § l ' do art. 66 a seguinte redação:
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" Art. 66 ..............•............•••.•.......•.•.....
lQ As rád~os e Telev~são cederão. dlarlamente,nos dlas
útels,aos serviços de dlvulgação da Assembléla Naclonal
Constitu~nte, um horár~o de Clnco mlnutos, na parte
da

EMENDA N°
substitua-se, no parágrafo 5Q do Art. 13, o
4!! por ::l!!.

ordinal

manhã, às 7 h , na parte da tarde, às 13 h, e à n01te às
23 h".

-110 ad~te-se

111 - Renumerado o § 4 2 do art. 66 para § 52,
go o segu~nte dispos~t~vo:

a esse

art~

Art. 66

11

Se a Comissão Julgar prove1toso cr1ar a Subcomissão, certame~
prec~so respe~tar

te o fará. É
..

4Q Uma vez por semana, nos horários ~ndlcados no § l~J
as
emlss0ras de radiodlfusão sonora e de teleVlsão dl
vulgarão os trabalhos da Assemblé 1 a NacIonal constltUln=4
te de forma clrcunscrita aos Constltulntes eleitos nos
Estados ou Territórios em que aquelas se situem".

a vontade dos

~ntegrantes

de

cada Coml.ssão.

Sala das Sessões, em I

J

I /

/ !

JUST I F I CAÇÃO
E14ENDA

FunCIonando as emIssoras de radlod,fu~~o sonora e de teJeVlsao como concesbêo do

Estado podem elas se~ obrigadas a transm~

gratu~tamente, em dias e hor~rlos indicados,

tlr,
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N9

(Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987 -

bofetln& nu no-

tlclarlO acerca dos trabalhos da Asscmbl~la NaCional ConstituInte

Uma publicidade programada e devidamente supervisionada, atrav~s
daqueles meios de comunlcaç~o ~oclal, dar~ ao povo brasileiro
Imagem do que ocorre dentro do Pal~clo do Con9re~so Nacional.

ass~m,

RediJa-se

Reg~mento

Assemblê~a Nac~onal Const~tu~nte)

Interno da

o § 69 do Art. 13 :

a

§ 69 - As Com~ssões Constituciona~s poderão

To-

daVIa, essa prevlsao InserIda no RegImento ndO deve ~er feIta de

d~v~d~r-se em tantas Sub-Com1ssões quantas

forma a desmotlvar o ouvinte e telespectador,

necessárias ao bom desenvolv1mento de seus trabalhos.

com programas de

lon

entender

9a duração.

Com efc\to, programas de qUinze minutos pela manhã e a tar-

de, e de uma hora ~ nOite, cairão no vaZIo e no deSinteresse p~bl~
co, tendo em vista o moto cont~nuo das mat~rlas tratada~, dlvulgando not7clas não regionalizadas.
ObJetivamos,

POIS,

com a presente Emenda ao Projeto de Reso-

Lider do PL

lução que udlsp~e sobre o RegImento interno da As&embl;,a NaCional
Co nsf- I t

UI

nt-o "

dur outra d r iffi:>ns;jo c a I c-enc.c aos di sp o s I t

I

vos do e r-f ,
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13 e 66.

Emenda ao Projeto de Reg1mento Interno nQ

Primeiramente, no art. 13, § 6 2 , procura-se dar ~s Subcomlssoes o mesmo tratamento que; dado ~s ComI5s~es, no que diZ respeito a estrutura e forma de escolha dos respectIvos membros.
nesse particular,

É que,

Art. 13

a mat~rla est~ sendo tratada no projeto de forma

Excluir nC1'1 § 72 a exp r e s s ão "sutcomissãestl.

vaga ou omIssa.

Em segundo lugar, ~ alterado o dIsposto no § 12 do art. 66,
de forme qu~ ReJam redUZidos para cinco minutos

dos pela

ço~.dc

manh~, ~

dlvulg"çã"
PQr

~ltl~O,

05

Art. 14

tempos reserva-

~ nOlte,nas r~dlo~ e Televl~~o,aos s:~))
A~~cmbl;;", Noc r o I ConstItuinte.
((\JT

Excluir no "caput" do artigo a expressão "suQ.-

tarde e
de

Ih'

renumerado o § 42

do mesmo artigo

como~ ~Q

1

Introduz-se um diSPOSitiVO determinando que uma vez por semana o~

Art. 22

notlcl~rlos da Telev,s~o e r~dlos, acerca da Constituinte, sejam

dlreclonadob, em cada Estado ou Terrlt~rlo, ao trabalhos do~ ConstitUintes eleitos pela

unIdade

~rtuar, o que corresponde

da

Federaç~o em que o emiSsora ~c

Excluir no "caput" do artigo a expressão "sub-

comissões u •

regional ~zação das not~clas.

à

Art. 26 - § Dnico
Tendo em vista

G

Excluir a expressão "ou

Importância das medidas alVitradas

na presente Emenda, ebperamos v~-Ia.acolhld~ unanlmente pelos nos-

sos

I

Pare~

lustres

na

/'

Justi f i c ação

c:nstltulnt~

;:./( I~__
Constituinte

t->:-;~VY,,--.

sub~comissão".

A presente emenda é conseqüência da proposta constante
em outra que reparte o trabalho de elaboração do projeto inicial de

ÁTILA LIRA

forma diversa daquela prevista no projeto. Daí a
criação de sub-comissões.
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REGIMENTO INTERNO

Dê-se ao § 69 do art. 13 esta redagão:
Art. 13.

As

Com~ssões

poderão

d~v~

d~r-se em Subcornkssão para o desenvolv1mento de

seus trabalhos.
JUSTIFICATIVA

'-----

-

._~l (

/:
/Ó,

;' (I

A Const~tu~nte é l~vre e soberana, sendo senhora
de seus atos. Ass~m, cada uma das Com1ssões deve também o Ser.

l

I

•

J , /,

,

,

.:

/ ..: '/ /

,

.~

(
--~--=-_

(.

~.

---'~

impropriedade

da

-111-
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EMENDA N'

teu ..

2. Acrescenta-se parágrafo, de número 4, ao artigo 28, renumerando -se os
demaãs, com a seguinte redação :
§ 4º - Durante o período de funcionamento das comissões, conforme e~
tabelecido nos artigos 15 e 16 deste Regimento, as sessões o.!'.
dinárias serão realizadas das 17:30 às 20:30 horas, ficando a
Ordem do Dia com duração de sessenta minutos.

Art. 13

JUSTIFICATIVA

Ao ProJeto _de_ Resolução n e
de 1987, que "dlsp~e sobre o Reglmento In
terno da Assembléla

Naclonal

Const~tu~n

o § 6' passa a ter a segulnte redação:
§ 6Q - Cada COffilssão Poderá cr1ar

tantas

SUb-COffilssões quantas julgar necessarlas para o desenvolvl

mento dos seus trabalhos, obedecldos os
grafo 1'.

Durante o período de elaboração I por parte das Comissões ,
do ante-Projeto da nova Constituição, toda atenção deverá estar voltada
para essa tarefa, não havendo, normalmente, assunto para preencher as
5 horas de sessão, conforme previsão do § 12 do artigo 28.

crltérlOs do par~
Por outro lado, uma vez apresentados os ante-projetos à Comí.ssão de Sistematização, cessa automaticamente a função das Comissões,

Sala das Sessões, em

de

de 1987

I

passando toda ênfase ao trabalho de Plenário, com a plena utilização
dos seus horários e até mesmo tornando-se necessário a convocação
de
sessões extraordinárias.

/'.01'"

. Como entendemos que os trabalhos da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal deverão se desenvolver normalmente, quer apreciando
matérias oriundas do Poder Executivo, quer possibilitando o debate político dos temas do dia a dia, evitando-se que o tempo da Constituinte
seja utilizado nessas discussões, totalmente alheias à finalidade da
Assembléia , propomos que o turno matutino fique reservado aos traba lhos ordinários das duas Casas do Congresso, ficando' o restante dO dia
inteiramente reservado para as mais graves e importantes finalidades '
da Assembleía Nacional Constituinte.

bSÉ FOGAÇA
SENADOR

278
EMENDAS SUPRESSIVAS

Daí a norma transitória prevista em um llJIlVO parágráfo a ser
acrescentado ao artigo 28, fazendo com que as sessões . ordinárias, na
período de funcionamento das Comissões tenha u' a mEnor duração desde I
quando nesse período não há. normalmente, matéria constitucional
a
ser incluída na Ordem do Dia.

No § 69 do art. 13, suprima-se a expressão:
............ "em sub comissões 11

......

Sala das Sessões, em 12 dll fevereiro de 1987.
No § 79 do art. 13, suprlma-se a expressão:
........ ....

11

e sub coml ssões 11

......

Dep. ERALDD UNOCO
No art. 14, suprima-se
...... "e sub comissões

expressão:

11
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No § 19 do art. 17, suprlm~-se a expressão:
........ \le das sub com; ssões11

......

Dê-se ao § 79, do art. 13 esta redação:

Suprima-se o § 29 do art. 17.

Art. 13 ...•..•...••...•.•..
§ 79

A Comlssão e as Subcomlssões

desenvolverão ordlnariamente os seus trabalhos
na parte da manhã, podendo fazê-lo, extraordlnarlamente, em outra ocaslão desde que não ha- ~

Ja sessão ordlnárla ou extraordlnária.

JUSTIFICATIVA
EMENDA

279
Não se pode permltir que Comlssão ou Subcomis-Projeto de Resolução sobre o Régimento
Interno da Assembléia Nacaonal Constituinte.

são efetue reuniões ao mesmo tempo em que esteJa ocorrendo

sessão, ordlnárla ou extraordlnárla.
OutrosS1ID, esta emenda perrnlte que haJa reun~
aô

1. Dê-se nova redação ao § 7º do artigo 13:
" As Comissões e Sub-Comissões desenvolverão ordinariamente os seus
trabalhos das 14:DO às 17:00 horas, podendo fazê-lo, em caráter extraordinário em outro horáno, desde que não conflitante com as sessões da Assembléia Nacional Constituinte "

noturna dessas Comlssões ou Subcomlssões, o que pode

ser necessárlo, prlnclpalrnente quando da slstematlzação.

Sala das Sessões/em

-112 § 10) A presldência da Mesa receberâ os projetos e imediatamente os encaminharâ ãs Connssiies Constitucíonais correspondentes, as quais decidirão sobre
sua aprovação ou reJeição, total ou parcral ,
§ 29) Os Constltulntes que apresentarem os projetos menctonados no caput
deste artigo poderão defender suas proposições Junto ã Comissão correspondente
porêm sem di reito ã voto.
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EMENDA AO PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
CONSTITUINTE

NACIONAL

Nº

Dá nova redação ao § 7º, do artigo l3i, do PROJETO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

DD REGIMENTO
JUSTIFIC~TIVA:

A emenda tem por obJetivo a que os Constituintes tenham as
"Art.

13t - ....................................................

§ 7 9 ) As Comissões e Sub-Comissões desenvolverão ordinariamente os seus trabalhos na parte da manhã, podendo fazê-lo
em cara ter extraordinário, em outro período, respeitadas as sessões
ordinárias e extraordinárias da Assembléia Constituinte, Câmara dos
Deputados e Senado Federal."

\\

mars

amplas

possibil idades de 1nfl uenciar, e desde o in;ci o dos trabalhos, em todas as ãreas,
sobre todos os temas.que possam vi r ao debate na Constituinte.
A idela das comissões Constltucionais e inevitâvel, e necessâr-i a. /.las ce!
tamente e preciso prever mecanismos que unpeçam o Constituinte de se fechar sobre
a sua prõpria Comissão sem influenciar ou tentar influenClar em nada as outras.
Muitos consti tui ntes tem i del as var i adas , propostas em diferentes ãreas,
compromi ssos assumi dos em campanha que al cançam vâri as Comi ssões , A emenda proposta permite a partlclpação efetlVa da apresentação de artlgos e dtspos trvos concr~
tos em todas as Comi ssões.
í

JUSTIFICAÇIlO:
,
A emenda encontra razão na própria excepcionalidade da reunião
lembrando-se ainda, que o período da tarde está reservado às ~
ordinárias da Assembléia Constituinte, Câmara dos Deputados e Sena
do Federal

Sala das Sessões, 12 de feverei ro de 1987

~~

Senador NELSON WEDEKIN
ConstitUlnte

ae Fevereiro de 1987

EMENDA N9

284

Acresça-se, numere-se e dê-se o devido enquadramento em t;t~
lo e capitulo cabivel, o seguinte artigo e seus parágrafos, ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia Constituinte:
EMENDA

N9

Cada uma das Comissões Const,tuclonals, exceção
Art.
da de Sistematização e Redação, apresentarâ em sessão pübllca previamente convocada para esse fim pelo Presidente da Mesa, relatõrio par-

282

clal dos seus trabalhos, para conhecimento e debate perante os demais
(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 Interno da Assembléia

cons t i tui ntes.
§ 19) O relatõr10 parclal de cada Comissão será apresentado
em exposlção ,nicial pelo respectivo Relator no prazo de 15 (qulnze )

Reg~mento

Nac~onal Const~tu~nte)

mlnutos.
§ 29) O relatõrio parcial poderâ ser igualm~fite apresentado

por outro membro, desde que designado pelo presidénte da Comissão re~
RedIja-se assim, o § 79 do Art. 13

pectlva.

§ 79 - As Comissões

Const~tuciona~s

e suas

Sub-Com1ssões reun1r-se-âo normalmente na parte

manhã, podendo fazé-lo,

extraord~nar~amente,

§ 39) Qualquer constitulnte presente poderâ interpelar o relator ou membro designado pela Presidêncla da respectiva Comissão, s~
bre os temas e questões cujo debate esteja em curso no interior
da
mesma Comissão.
§ 4Q) O relator ou apresentante do relatõrio poderã designar
em plenârlo um ou mais membros da Comlssão para responder e debater

da

à tarde

com o constituinte interpelante.
§ 59) O Constltuinte que deseJar interpelar e debater com a
Comissão, pelo prazo de 10 mlnUtos, prorrogãveis pela presidência da
sessão por mais 5 mlnutos, se inscreverâ pessoalmente em llvro prõ
prlo, aberto desde a abertura da sessão do dia anterlor ate ãs 12:00
(doze) horas do mesmo dla.
§ 69) Os lnterpelantes serão chamados pela presidência pela
ordem crOnOlõglca de sua lnscrição.

ou â nOl.te.

JUSTIFICATIVA:
Parte o autor desta emenda que os constituintes que não pertençam a uma Comissão, mesmo aSSlm poderão participar dos trabalhos '

Lider do PL

desta, com direlto ã voz mas não ã voto.
Ora, as comlssões se reunirão sempre na mesma hora, sõ com di
EMENDA N9

ferença de horárlO. A Ylsão de cada Constituinte estarã, desta forma,

283

Acresça-se o segui nte arti go e par~grqfos, numer~ndQ-Q,

renumerando

os

demai s , ao Projeto de Regimento Interno da ~ssembleia Ccns t i ttn nte :

Art...
Os Constituintes terão prazo de 60 (sessenta) di as contar
da aprovação do ~egimento Interno, para apresentar projetos de artigos e dlSPOS1ções constt tucronars que versem sobre temas e assuntos das C1lmlssões das quais não
sejam membros.

tolhida do conJunto das dlscussões das Comlssões a que não pertença.
mesmo que possa partlcipar de uma ou outra Comissão a malS, fora a sua
prõpria, faltarã sempre aos constitulntes a necessária vlsão de conJu~
to.
Um Constltuinte pode certamente ter 9rande lnteresse nos temas de malS do que uma Comissão. A emenda proposta obJetlva exatamente
que todos os constituintes, alem de estar v1nculado a uma Comissão especifica, possa ter um espaço de partlcipação em todas elas.

-113 A emenda proposta e uma ampla abertura nesse sentido de uma
participação malor e malS global, pelo menos em todo o processo de d1s
cussão.
A propost~, malS alnda, darã um carãter de amplo debate
porque amp11ado para alem do ãmbito das Comissões Constltucionals apenas - que perpassarã todo o período em que estlver reunlda a Constitul~
te.
As grandes d1scussões, os grandes debates, as grandes teses
em todos os temas, atravessarã toda a Constltuinte, e não somente
partir de estar p~onto o projeto de Constitu1ção.
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E ME N D A
Ao

ProJeto de Resolução nº 2, de 1987
DIspõe sobre o RegImento Interno da
Assemblé~a Nac~onal Const~tuinte.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987

Adite-se ao art. 13 do projeto o

segu~nte

paragr~

fo:
...A..v:r/~

"Art. 13 ........•.....•.•..••.........•.•..•.••

Senador NELSON WEDEKIN

...............................................

Constltuinte

§ Bº

As proposições

apresentadas em Plenár2o,

através da trlbuna l~vre, terão tramltação obriEMENDA N9 285

gatória perante as

Com~ssões Constltuciona~s

que

tratem da matér~a. 11

(Ao Projeto de Resolução,que "D1.spÓe sobre
o

Reg~mento Interno da Assemblé~a Nac10nal Con~

JUSTIFICAÇÃO

t1.tu1.nte"l
Dlante da omlssao do projeto, parece-nos de bom
alvltre seJa ~ncluida no texto do Reg~mento Interno da Assembléia
NaClonal Constltuinte a dispOS1Ção acima elaborada, tendo em V1S-

ta a necessidade de

substitua-se o § 79 do art. 13 pelo que se segue:

s~stemat~zação

dos

proced~mentos,

sobretudo

que tratem da tram~tação de matér~a de lnteresse das Com~ssões
Constituclonals.

l'Art. 13.

.

Enfatlze-se que o proJeto, no Art.14, parágrafo

..

unlCO, prevê o procedi~ento alvltrado aClma, quando se trate de

§ 19. A Com1ssão e Subcom1ssões desenvolverão

ordlnar1amente os seus trabalhos na parte da manhã

podendo fazê-lo, em caráter extraord1.nár1.o, em

t

ou-

sugestão orlunda das entldades representatlvas de segmentos

socledade.

~JLJ

,tro turno, ou nos sábados, dom1ngos e feriados, desde que não COlnCldam com as sessões plenárlas da Ccns

const~~r6IJ~~~E FREITAS

titulnte".
Sala das Sessões,

da

de 1987

de
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ASSEMBL~IA

E~lElIDA

N9

r

NACIONAL CONSTITUINTE

AO PROJETO DE RESOLUCÃO N9

, DE

DE

DE 1987, QUE APROVA O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE.

EMENDA N!! 286
Inclua-se:

Acrescente-se ao art.13 o seguinte parágrafo:
Art .13
.
§ S2 - Na escolha dos Presidentes, Vice-Presidentes
e Relatores das Com~ssões e Sub-Comissões observar-se-á o crl
tério de proporcionalidade.

"Art.

As Comissões realizarão sessões

oe

audiência ã socieõade civil orqanizada, asseguran-

do lugar e direito de pronunciamento aos representantes das entidades constituídas em caráter nacio
naj ;."

~ustificativa:

Mister se faz a participação
ativa
de todos os partidos políticos na colaboração para confeccionar-se uma Carta Magna que reflita todas as tendências partidánas.

JUSTIFICACÃfl

A Emenda resgata um dos mais sólidos cOMPrOMissos
de campanha co PDT.
Câmara dos Deputa~os,lO de fevereiro de ~7

.'
/

/
./

~

/

~.
(/Ic'c:-1'f,.z/~/
M SI~~{ GOlS l
D~U"'ADD

/

/

FEDERAL

Ao longo da recente história política do País,
Legenda, procurando

~anter-se

a

sensível às aspirações popula-

res, nunca deixou de estudar percucientemente as

opiniõ~s

queixas e reivindicações da sociedade, expressadas

pelas

-114organizações nacionais que a representam, tais como-a OAB,
a CNBB, a UNE, os Sindicatos, Federações e confederações

Brasília, 09 de Fevereiro de 1987.

p~

tronais e de trabalhadores.

291
Agora, mais do que nunca, torna-se indispensável
garantir-se a oportunidade de participação de representantes
daquelas entidades nos trabalhos das Comissões da

Const~tui~

te, seja como forma de enriquecer os debates, seja como modo
de ilustrar construtivawente os temas, seja, por fim,

como

meio de tornar mais fecundas as decisões.
SALA DAS SESSÕES, em

0e fevereiro de 1987

i

Dispõe sobre: Impressão e publicqção dos trabalhos das Comissões
Sub-Comissões.
Propõe: "O RELATÓRIO FINAL DAS COMISSÕES E SUB-COMISSÃO INTEGRARÃO OS ANAIS DA ASSEMBLÉIA NACIDNAL CONSTITUINTE.
AS MATÉRIAS EM DISCUSSÃO OU APROVADAS NAS COMISSÕES
OU
SUB-COMISSÕES SERÃO IMPRESSAS NO DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA N~
CIONAL CONSTITUINTE OU EM AVULSOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDaS
A TODOS OS MEMBROS DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE~.

-"~;La;,
BARROS FILHO

Deputa

PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLtlA NACIONAL
CONSTITUINTE

PDT-SP

~.
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--1=-vr--

DEPUTADO C
Gab. 385 - Anexo 111

Suprima-se todo o conteúdo da Seção III do
Capitulo III, do Titulo III, que trata das
Seções Secretas.

Brasília, 09 de Fevereiro de 1987.

JUSTIFICATIVA

292
Não devemos reallzar sessões secretas. Nosso com
portamento deve ser retl1íneo e transparente.

PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE
Sala das Sessões, em

Oispõe sobre: Funcionamento dê Câmara e Senado e suas respectivas
Comissões Técnicas.
DEPUTADO

290
Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº

Inclua-se no Titulo que trata Da Elaboração da Constitui

Propõe: "DURANTE O PERÍODO CONSTITUINTE A CÃMARA DOS DEPUTADOS E
SENADO FEDERAL, BEM COMO SUAS RESPECTIVAS COMISSÕES TECN!
CAS NÃO SE REUNIRÃO, DEVENDD SER TRATADA A LEGISLAÇÃO O~
DINÁRIA PELA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, CONVOCAOA
ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM, DESDE QUE A MATÉRIA SEJA RELEVANTE E D JUSTIFIQUE, A CRITÉRIO DO PRESIDENTE
OU DO
PLENÁRIO".

~·L~

ção, no Capítulo referente às "Comissões Constitucionais", onde cou ber, o seguinte parágrafo.

GD
TITUINTE

§.

Não serão admitidos os pedidos de vista dos pareceres.

Brasília, 10 de Fevereiro de 1987.
Sala das Sessões

---I

_-.:::.--- .

,
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/

/
PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO OA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE

/

cd l
I

~ '.,' I I

Dispõe sobre: "participação dos consUtuintes através de pro5etos,
sugestões ou emendas nas Comissões e s' ~-comisF-ns"
Dispõe: "Qualquer membro da Assembléia Nacional Constitulnte poderá encaminhar projetos, sugestões c cu emenvds, sempre por

-115 escrito, acompanhadas ou não de pareceres, ao ,Presidente
das comissões ou sub-comissões, o qual dever8 levar a maté
ria ao conhecimento da ~espectiva plenária ou sub-comissã~
que trate do assunto".
o

296
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Fica garantido o direito dos constltuintes
participarem
das reuniões plenárias das comissões ou sub-~omissões, ve
dado o uso da palavra ou manifesta~".
~
___-7-~~....
~

Dê-se ao caput do art. 14 esta redação:

~

Art. 14. As Comissões e Subcom:l.ssões
poderão marcar data para OUV:l.r representações

VICENTE BOGO
DEPUTADO
NSTITUINTE
Gab. 38 - Anexo 111

da sociedade, de acordo com o roteiro que esta-

belecerão.

JUSTIFICATIVA
Não se deve ~mpor urna norma tão ríg1da, como

Brasília, 09 de Fevereiro de 1987.

a

do proJeto, ao trabalho das Com~ssões e Subcomis
sÕes. Se elas entenderem que devem ouvir repre-sentações da soç:l.edade, tudo bem. E quanto à fre
guênc1a, também devem esses Coleg1ados ter a

berdade de

294
PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA
CONSTITUINTE.

11=

f~xação.

~L

Dispõe Sobre: Formação de Sub-com~ssões, escolha da sua mesa Dire
tora e atTJbuiçÕes.
propõe: "CABERÁ A CADA COMISSÃO DETERMINAR A FDRMAÇÃD E D NOMERO'
DAS SUB-COMISSÕES, SENDO QUE CADA SUB-COMISSÃD ESCOLHERÁ
ENTRE SEUS MEMBROS UM PRESIDENTE, UM'~!CE-PRES!DENTE E UM
RELATOR.
."'--O RELATOR DA SUB-COMISSÃO TERÁ DIREITO A USO DA PALAVRA EM
PLENÁRIO, POR 10 MINUTOS APÓS A APRESENTAÇÃO PELO RELPTOR
DA COMISSÃO DA MATÉRIA CORRESPONDENTE AO SEU RELATO
DA
SUB-COMISSÃO".

296-A

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇI1D QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO
INTERNO D~ ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

Inclua-se onde couber:
Art.

295
~

(ad~tiva)

- As entidades de representação cl.assas'ta, as associações
de bairros, as igrejas e as organizações religiosas de
todos os credos, as instituições de assistência socral ,
as associações e clubes esportivos, bem como toda
e
qualquer outra entidade que possua quadro social ou de
membros, poderá apresentar à Assembléia Nacional Constl:.
tuinte propostas, sugestões ou emendas ao texto constitucional a ser elaborado Ou em elaboração, exigindo-se,

Inclua-se, no Capítulo I, do Título IIII
ou de conv:>.er,

""rt. As Conussões e

sub-conu ssôas

rão realizar reun10es de audiência pública para assuntos de

para a tramitação daquelas propostas, sugestões ou eme.!2
das o aval de pelo menos um dos membros desta Assembléia Nacional Constituinte.
Sala das se~

pod~

sua

W

Daso COimbr"/'
Deputado Constituinte

competência. li

JUSTIFICAÇ1l0

JUSTIFICAÇÃO

o Projeto, no Capítulo referente ao fun
cionamento das C6rnissões, apresenta-se minuc~oso. por'isso,

de

ve assegurar às comissões e sub-comissões essa faculdade de

pr~

~--"-

mover aud:l.ências públicas.
Sala
~

da~ssesoog-, -)O~

----

~

/

~~l'C:4..U/

------'Slma"dtr.r-J

.....--"

I

AD

A presente proposta de emenda ao Projeto de Resolução que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléra Nacional
Constituinte objetava permitir a mteqração plena da sociedade nos debates e na formulação do texto que assumirá o
status de Lei Maior em nosso País.
Não se abre a possibilidade de participação ao cidadão isoladamente, mas através de grupos representativos, confof

me explicitado na proposta, provocando-se, desta forma, o

-116 interesse pelo debate prévio, entre vários interessados,do
texto que se quer ver subm etido à Assembléia Nacional Con.§.

J U

~

7 I F I C A

~ ~

O

E funrla~Drltal a partIcIpa~~v popular de flJFPa
de.5e1flbara~ada TIO
processo
de
elahj)raç~c)
da
nova
,
Essa é una das c on i ç'õ e s o á.s z c e.s para
se
ter W'l~ Carta Con s t s i u c i vn e l calcada na r e e l s oede , democrátIca e
oureaoure pela ades~() p o p u l er aO$ seus p r s n c i p i o a ,

tituinte.
Considerando, entretanto, a impossibilidade legal daquela'
presença, ainda que por documentos, nos debates que
são
a
naturalmente reservados aos membros desta Assembléia,
proposta exige que, para a tramitação das sugestões que se
encaminharão a esta Casa, haja O aval de pelo menos um de
entre os membros desta Assembléia.
Assim, aquelas entidades - e por via de conseqUência todos do povo, podem se manifestrar livremente nesta Assem-'
bléia, sob o respaldo de um dos membros da instituição eleita para soberanamente elaborar a Carta que há de restabelecer a digmdade palítica e o primado do direito em no.§.
so País.

al"'pl.e

1~

r()rstItul';~I' r eaere l

â

Iô a justificação.

Sala das s e U : 02 /~

coimb~

ao

Daso
Deputado Constituinte

(Projeto de Resolução nº 2, de 1987)
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Dispõe sobre o regimento interno da Assembléia Nacional
Constituinte.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Introduzam-s.e as.seguintes modificações no projeto:
I
Dê-se ao caput do art.

41

- Dê-se ao art. 14 a sequirrte redação:

SUb-comis~õ~

esta redação:

"Art. 14. Ds trabalhos das Comissões e
Assemaléaa Nacaonal Constituinte se realizarão com ampla e perArt. 14. As ComIssões e SubcomIssões
marcar um ou mais dlas, em cada semana, para ouvir

pode~o

manente participação popular, através da apresentação de sugestões e propostas, mediante o prévio credenciamento das entida _
des representativas e organizadas da sociedade."

represe~

tações da sociedade, de acordo com rotelro que estabelece-

rão.
II - Aditem-se os seguintes parágrafos ao art. 14, enumerados'
da seguinte forma:

JUSTIFICATIVA

§ 1º - O credencaemerrto das entidades representativas
da
sociedade será feito perante à Mesa da Assembléia Nacional con.§.
tituinte contados dez (10) dias após a publicação do regimento'
interno desta.

Cada Cornlssâo e Subcornlssão deve ser senhora
absoluta de sua convenlêncla de trabalho. Se pretender

o~

Vlr,em uma semana, malS de uma representação, deve poder

fazê-lo. E, se na fase fInal de seus trabalhos, entender
que deve concentrar seus esforços

§ 2º - A Mesa caberá regulamentar, por ato próprio, a concessão de credenciamento de entidades no prazo de dez (10) dias
da data da publicação do regimento interno da Assembléia Nacional Constituinte.

na elaboração do texto,

tambêm se deve facultar essa maneIra de agIr.
Tal como se acha redlgido o texto, haverá cer
tamente dlstorções.

Sala das Sessões, em
I
I

,

, ;-

~

J f /.,

§

,
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que
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aO$ c.ms t:s t u s n t:e :..~
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de
er en d «
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IN o r e t:»
de
Con-":tlt{.l1ç:~(1 t e aere t
em
eldbl1rar.:'ii(I.
ôesde
que
acumpanhada Je c{)pla de .'5eu re s pe c t i vo
ti l t u l o elelt,Jra~ e 1'01"" e l e deFlda',"'e':te subs cr i t:e ,
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praz()
"Ar

c once

s

çv

-

àu

39 - As entidades representativas da sociedade, de âmbi-

to nacional, estadual ou municipal poderão solicitar credenéiamenta para participarem dos trabalhos constitucionais das comii
sões e Sub-Comissões de sua livre escolha.

, L

Louer

c

s

§ 4º - As entidades representativas da sociedade poderão,
isoladamente ou em grupo, indicar somente um (1) representante'
para cada comissão ou Sub-Comissão Constituinte.
§ 5º - A participação dos representantes credenciados se
dará mediante apresentação por escrito de sugestõ~s e propostas,
somente de matéria constitucional, junto às sessões das Comis sões e Sub-Comissões Constituintes.

aedtro,

â

â

ta}
e desde que a proposta seJa c o n s i â e r e d e p e r t s n e t i t:« e
s i do f{Jt"1l:,all.::ade em U~I;~pd h;ft.j'll,
de t ers rti sua
trarutaç'ào
J"'e.... 1.'~tl rltl:< d2 .... emenâ a s df~ ~Ut·()rla. âos cons t s eu srt e s ,
"Ar t 1 ÇJO
ôur ar. te a dl_:::;CUS :::;~n ,Ja !N"IE'IJe. d que ;se

§ 69 - As sugestões e propostas escritas, apresentadas
por representantes credenciados das entidades, não estarão su jeitas a veto ou a qualquer impedimento q~e as faça desconhecidas dos constitUIntes reunidos em sessões públicas.

req s ner

tenh~

t:.om

tI

r e-r or e

art..!~Jtl

I)

3u'JscrJ.tI 1r

t ers or

ef'l~~f'dê.

(lU

CII"(.!.=_"~(}

pt,rJerá
adlf'ltlr
que
ti
na h i oó t e s e
de
serei"
~'á~'l(IS
os
l e s use a p s l evre p e l o e s p ec ..' 'ie ae z:

a

o prl'N'J!rt' de
prurr o ç éve s s pllr lyual per t on,», para. rus t s r s cé-r l «,

Sltlr13.t-árltl"i

mlnub)s ...

di<1
,....

en

§ 79 - Caberá às-~sas das Comissões e Sub-Comissões providenciar o registro e a publicação das sugestões e propostas '
escritas apresentadas por representantes credenciados das enti-

dades.

-117 89 - A participação de entidades representativas da sociedade nos trabalhos constituintes não inclui o direito de voto de seus credenciados nas deliberações das Comissões e Sub
Comissões.

EMENDA NQ 298-A

§

§ 92 - Será facultado aos representantes credenciados
o
direito a voz, mediante prévia inscrição, quando das discussões
dos termos das propostas por eles apresentadas nas sessões das
Comissões e Sub-Comissões Constituintes.

§ 102 -'Caberá às Comissões e Sub-Comissões Constituintes
estabelecerem critérios, limites e roteiros de participação em
seus trabalhos das entidades credenciadas.
§ 119 - As Comissões e Sub-Comissões reálizarão um mínimo
de 10 (dez) sessões abertas à participação popular nos termos'
deste artigo.

Acresça-se artigo (e parâgrafos), numerando-o e rinumerando
os demals, ao ProJeto de Reg,mento Interno da Assembléla Constltulnte:
Art ..•• Vinte mil cldadãos ou mais terão o dlreito atraves
de petlção ã Presidência da Mesa com respectivas assinaturas, nomes
legíveis, RG OU CIC ou Carteira Profissional, de encaminhar orojetos
de artigos ou dlsoositivos :onstltucionais oara tramitarem e serem
apreciados pela Assembleia Constltuinte.
§ 19) A petição supra sera recebida pela Presldência da M~

sa, oue verlficara se as exigências do caput deste artigo estao ate~
didas, e, em seguida, a remeterâ ã Comissão Constltucional a que CO!
responda o tema ou assunto dos projetos de artigos ou dispositivos
apresentados.
§ 20) Na Comissão, a petição terã a mesma tramitação das d~
malS prooostas e projetos, sendo oue ate 5 (cinco) dos cidadãos pr~
-posi-tores terão o di rei to de voz par-a- defefe--l as.

JUSTIFICATIVA:

JUS T I F I C A ç A O

A presente emenda f 01 inspirada em prooosta do PLEN~RIO PRõ-

Objetiva-se com a presente Emenda ao Projeto de ResoluçãB que
"dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Constituinte"
dar
uma maior dimensão e alcance ao dispositivo do Art. 14 do mesmo, no
que se refere à participação de entidades representativas e organrzadas da sociedade.
Uma das grandes lutas travadas nos últimos anos, em nosso país,
é pela democracia. Sobretudo uma democracia que garanta ampla e

ef~

tlVJ participação popular em todos os níveis de decisão dos poderes
r0~ublicanos. O povo brasileiro nunca se constituiu como Estado, ha
~a visto ter sido este sempre se const~tuido de cima para baixo
.~m ~fetiva participação popular.
Assim, torna-se necessário fi urgente que a' Assembléia Nacional
e urs t I tuinte abra definitiva e irreverssivelmente suas portas ao p,2.
"I,

d

PARTICIDAÇ~D DOPULAR NA CONSTITUINTE, mas com modificações que obJetlvam, de um lado a sua smplificação, a sua tramltação igual ou sem~
lhante a todas as demais propostas, sugestões e projetos, e de outro,
o seu aJustamento ao que parece ser ao autor (da emenda) um dado re
realismo e pragmatismo polítlCO.
Dor esta emenda, 20 mil cidadão (e não 30 mil, como na proposta do DLEN~RIO) podem ter a iniclativa de projetos de artigos ou
d i s pos çêe s co ns t t t uc t ona r s , A emenda, por outro lado, exclui (como estava
no Projeto do PLENMIO) entidades da socledade c ivr l como ms tf tui çôes que podem'
dispor do mesmo direito: E extremam~nte dlficil, em primeiro lugar, saber a real r~
presentatividade dessas instltuições; em segundo, não consegue ver o autor como p~
dem essas instituições realizar Assembléias e aprovar propostas com maioria absol.!!.
ta, p01S as mesmas teriam que congregar (na nropos ta do PLEN~RIO) mais de 30 nnl t
. cidadãos.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987
í

/tfAr"~

vs equr andn-The , na prática, o direito de participar diletamen-

" ,'"to
~o-nos

Senador NELSON WEDEKIN
Constituinte

trabalhos e discussões ali desenvolvidos sob péna de reduzi.!.
a mero Congresso Contituinte.

~s entidades representativas de segmentos da sociedade assumiqrande importãncia no mundo moderno, distinguindo-se pela impor
:31cia da participaçãp que desempenham, colaborando acentuada e d~
10~=aticamente no alcance de finalidades assistenciais, pedagógicas,
~rofissionais, culturais, científicas e na defesa dos interesses da
lustiça social e da nacionalidade.

EMENOA

ti!!. 299

Ao Projeto de ~esolução que dispõe sobr~ o Resb

~'m

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
Redija-se assim o art. 14:
Art. 14: "As Comissões e Sub-Comissões
~JJ~~

marcarão

um dia em cada 'semana para ouvir representaçõe9 da

sQ

ciedade.
O resgate da credibilidade do legislativo, não passa
apenas, pela competência e honradez dos seus membros; passa t
principalmente, pela transparência e a legitimidade popular t
de seus atos. Por isto, urge que os constituintes busquem na
participação popular organizada a legitimidade política e social que a democracia apenas representativa, não consegue
mais estabelecer.
Muda o Brasil. Sedimentam-se nos quatro cantos do país'
fórmulas concretas e objetivas de participação popular.
A Assembléia Nacional Constituinte não pode ignorar este
clamor ~ esta necessidade politica da sociedade. E necessário,
portanto, que a chamada Casa do Povo remova definitivamente t
de sua postura os vícios do autoritarismo e volte-se, irreve.!.
sivelmente, para o povo organizado, abrindo-lhe todas as formas possíveis de participação e dividindo com ele a r~presen
taiiv~dade democrática de suas resoluções.
Esperamos, por todo o exposto, a aprovação desta proposl
tura pelos nossos ilustres Pares.

§ 12

As Entidades representativas de

segmentos

da sociedade é facultada~apresentação de sugestões contendo mat~Tja
constitucional.
§ 22

As sugestões poderão ser apresentadas

tamente às comissões, Sub-Comissões ou à Mesa que, neste caso,

dir~

as

remeterá imediatamente à Comissão respectiva."
JUSTIFICATIVA
ampla.

A audiência da sociedade civil deve ser
Não há porque restringi-la a um dia por semana, como propõe o

proj~

to.

o

acréscimo de um Parágrafo 22 visa dar

disciplina ao processo dé encaminhamento das sugestões.

melhor
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EMENDA AO PROJETO DE RESDLUÇAO Nº
,DE
que dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

1987,

Assem-

Acrescente-se o artigo abaixo onde couber:

Art.
- Todo cidadão terá direito de encaminhar
sugestão de
matérias constitucionai~ através da Mesa que as encaminhará à comissão competente, num prazo de 20 (vinte) dias a contar da
publicação
deste regimento.
JUSTIFICAÇAO

As emendas ao artigo' 14, ao parágrafo único do artigo 14, ao a.E.
llgO 15 e a criação de um paragrafo único no artigo 16, propiciam
a
criação de uma Comlssão Específica ( Comissão de Audiência dos Segmentos da Socledade ) para ouvir os mais variados segmenlos da socledade
brasileira que, por razões óbvias, estão ;vidos em prestar suas contrl
buições a nova Constlluição.
Justo seria, portanlo, que esta comissão fosse criada objetivando valorlzar tais contrlbulçães, que certamente Moslrarão à Assembleiô
Nacional Const~tuinle o caminho correto a seguir na busca das asplrações legítimas do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1987

e

O Regimento Interno da Constituinte de 1.~23 abrigou no
seu
art. 69, uma filosofia extremamente democrática e participativa,
ao
estabelecer que é lícito a todo cidadão representar perante a Assembléia Constituinte, por meio do Presidente, Secretário e qualquer De
putado, o que julgar proveitoso a Nação. E no artigo 72 estabelece ~
todos aqueles enunciados no art. 69, que receberam sugestões
para
a Constituinte, " anunciem o que receberam, o nome de quem a fez e o
objeto sobre que versa". E no art. 76, vai mais além se a represent!
ção encaminhada a comissão, for considerada útil, será convertida em

.--/y -

Deputado

ez-

MESSIAS SOARES

5. !i 5. !'!Q ~
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ao
ARTIGO 14

proposta e o autor convidado a comparecer a comissão.

Embora se possa argumentar que, na r;alidade de hoje, esta dem~
cracia quase direta seria impraticável, com deslocamento de
pessoas
a comissão, e o prolongamento interminável das discussões, não se deve impedir porém que Qualquer cidadão proponha e faça sugestões para
a elaboração da nova Carta Magna.
Há, ainda os que poderão arguir Que, se nossa emenda prevalecer' milhares de propostas chegarão a Constituinte. Mas Que mal
há
nisto ? Qual a incoveniência de prestigiar e honrar Qualquer cidadão
que deseja contribuir para a elaboração da Lei Maior, Que irá reger o
seu próprio destino ? Dispomos, hoje, de computadores _ o Que
não
ocorria no século passado - para selecionar matérias, agrupando-as por
assuntos, identificando aquelas Que coincidem com propostas já anteriormente feitas pelos constituintes, a fim de Que a elas sejam anexadas.
•
Não se poderá contrapor que tal medida retardará a feitura
da
constituição, uma vez que se estabelece um prazo para o exercício deste

direito popular.
Assim, todo cidadão seria valorizado no seu direito de cidadania e sentiria honrado de ver seu nome nos anais da Nova Constituinte.
Sala das Sessões em,

~:f';OJ:...d.!.(.. ~ ~

As Câmaras Municipais , Assembléias Legislativas e ent rcaces
representativas de segmentos da sociedade civil, poderão apresentar
sugestões sobre matéria constitucional que serão remetidas , pela Mesa,
com prioridade, às Comissões respectivas.
JUSTIFICATIVA
1) ImportânCla de ouvir e debater com a população suas aspir~
ções, rei víndrcações e interesses imediatos e mediatos , remetendo-as cEmo colaboração, à Assembléia Nacional Constituinte, para apreciação. ~

~~~~
~6/JIIWi\llilf1e....... ,tbl.uullll8I/I~lfJ»~~_

2) Valorização dos Poderes Legislativos Municipais e Estaduais
que estarão , ainda mais , sintonizados com o novo e hí.stéraco momento ~
cional, como se fossem vasos mtercosunícantes e democráticos com a Asse.'!!
bléia Nacional Constituinte. Poderá cada Casa legislativa estabelecer Comissão Especial de Sugestões à Constituinte, remetendo semanalmente suas
contribuições ( após audiências públicas com diversos segmentos populare~ I
que terão prioridade no encaminhamento;

de 1987.

{t1:;-

Deputado FRANCISCO PINTO

3) Tal proposta ajuda a evitar a elitização da Constituinte:
4) Devemos estimular a mais fecunda participação consciente e
responsável no processo polítlco, social, cultural e econômico, por ser
necessidade da democracia e aspiração geral da noss~

5) participação da sociedade deve definir o conteúdo da Assembléia Nacional Constituinte, para não se repetir equívocos e privilégios

300

de outras Constituições ,
Afinal , só se o povo efetivamente participar é que assumirá a
nova Const tuição como obra sua,para cumpri-la e exigir seu cumprimento.

Emenda nº

í

Ao artigo 14, seja dada a seguinte
redação:
Artlgo 14 - A comissão pertinente
e suas subcomissões marcarão tantos dias em cada semana,
quantos entenderem necessarlos, para ouvir
reprensent~
ções da sociedade, de acordo com roteiro que estabelecerãa
Sala das sessões 6 de fevereiro de 1987

Deputado

MESSIAS SOARES

302
PROPOSTA DE EMENDA AOS ARTIGOS 14 e 15 DO ANTE-PRDJETO DE
REGIMENTO INTERNO pA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
Dê-se aos Artigos 14 e 15 a segulnte redação:
Art. 14 - Serão formadas as seguintes comissões pará elaboração
do projeto de Constituição:
1ª - Comlssão de Audiência à Sociedade Civil
2ª - Comissão dos Direitos Humanos

-119 32 42 52 6ª 7ª 8ª 92 e Cultura
10ª -

Com. da Declaração dos Direitos Individuals de Cidadania
Com. da Declaração dos Direitos Coletivos de Cidadania
Comissão da Organização Municipal
Comissão da Organização Estadual
Comissão da Organização Federal
Comissão da Organização dos Poderes
Comissão da Ordem Econômica e Social, Família, Educação
Comissão de Sistematização

§ 19 - A Comissão de Audiência à Sociedade Civil compete receber as proposições de todos os segmentos organizados da população,
ouvindo seus representantes, e remetendo-as para as respectivas comissões, consoante o assunto enfocado.
§ 22 - As proposições que forem apresentadas à Comissão de

Audiência à Sociedade Civil, subscritas por malS de 10 mil eleitores, terão processamento preferencial, podendo um dos seus subscritores fazer a sustentação oral durante os trabalhos da comissão para onde forem encaminhadas.
Art. 15 - Cada comissão poderá criar llvremente subcomissões
de acordo com o volume dos trabalhos, visando agilizar o cumprime~
to de suas tarefas constitucionais.
JUSTIFICATIVA
A Constituição brasileira deve expressar, em primeiro lugar,
a vontade soberana da nação e da maioria da população.
Como pretender que isto ocorra sem que se crie, desde
já,
uma Comissão de Audiência à Sociedade Civil, com o objetivo de ou
vir as propostas que as diversas entidades representativas têm p~
ra apresentar aos constituintes?
Será inconcebível redigir uma Constituição sem que todos os
segmentos organizados sejam ouvidos em suas reivindicações, registradas suas proposições e encaminhadas às comissões pertinentes .
ISéo s6 poderá ser feito, democraticamente', através de uma Comi~
são criada com esta finalidade exclusiva, que deverá assegurar ta~
bém o direito de sustentação oral não s6 aos representantes das e~
tidades que apresentam suas propostas, como também aos representa~
tes das proposições apresentadas com as assinaturas de mais dei 10
mil eleitores.
I
Todas as proposições deverão ser processadas e encaminhadas
às comlssões correspondentes aos assuntos das proposições, asse gurando-se também a mais ampla divulgação de todas as
propostas
recebidas, para que a sociedade tome conhecimento daquilo que está sendo proposto para reger seus destinos.
A segunda Comissão, específica para tratar dos Direitos Humanos, não se limita a tratar dos controles e limites que o Es tado deve ter em relação aos direitos da população. Sabemos
Proposta de Emenda ao Artigo 15/cont.

va, as ações do Estado, ter conhecimento prevlo delas, e, inclusive,
aprová-las previamente, ou rejeitá-las. Outras questões complexas pa~
sam pelos direitos coletivos de cidadania, como as concessões na área
das comunicações, os monopólios em setores vitais como transporte de
massa, e muitas outras questões semelhantes, que devem ser devidamente capituladas na Carta Magna, visando coibir e corrigir distorções /
hoje tão comuns na vida brasileira, ferindo frontalmente os direitos
coletivos de cidadania, sem que existam instrumentos capazes para di~
ciplinar essas questões.
O município é a célula-mater da sociedade brasileira. Ele ~xis
te muito antes do Estado e da União. ~ nele que residem os cidadãos,
é nele que os problemas cotidianos se ma~ifestam, e é nele que se pr~
Proposta de Emenda ao Artigo 15/cont.
cura soluções para tudo o que aflige e interessa à população. Logo,
muito antes de definir as questões da organização federal e estadual,
a Constituição precisa definir clara~ente as questões da organização
municipal, ou seja, do lugar onde residem os cidadãos. A expectativa
nacional é no sentido de que a nova Carta determine o fim da interve~
ção federal e estadual nos municípios e proclame o fortalecimento do
poder municipal, sua efetiva autonomia sobre o Es~ado e a União. Isto
deve ocorrer não s6 a nível de uma efetiva reforma tributária, mas /
também para subordinar ao poder municipal questões como, por exemplo,
o funcionamento dos portos nos municípios litorâneos -- hoje ainda /
submetidos ao absoluto poder federal -- localização de projetos industriais que poluem o meio-ambiente sem que a população seja ouvida,
e até mesmo outras questões polêmicas, onde o melhor exemplo é o da
reforma agrária.
A pr?p6sito, sabemos que a reforma agrarla no Brasil é absolutamente indispensável, mas ela deve ser feita através das Prefeituras Municipais e dos movimentos organizados de cada município. O que
estamos assistindo nos últimos meses é a definição de áreas a desapropriar em Bràsília, de cima para baixo, sem que haja recursos para
os assentamentos, quando através de uma organização municipal fortalecida, ela poderia ser feita por critérios que respeitassem as características e peculiaridades de cada município. Até hOJe, os municípios foram submetidos à mais vil intervenção dos poderes estadual
e federal em seu território, e isto, certamente, não pode continuar
a contar c?m o beneplácito dos parlamentares.
~ preciso tambem, por outro lado, que seja respeitado o direito de auto-organização dos municípios: ~ bom lembrar; porém, que a /
criação de muitos municípios brasileiros nos últimos anos, fundamentou-se na teoria fascista de dividir ao máximo os homens e seus pod~
res, para melhor submetê-los a um poder central. Foi o que assistimos nas últimas décadas da vida nacional. Definidos os critérios, e
capitulados os instrumentos necessários à organização municipal, em
outras comissões se definem as questões da organização estadual e da
organização federal. Como propõe o pr6prto ante-projeto do Regimento Interno, outras comissões são necessárias, sendo uma para tratar
da organização dos poderes, outra para tratar da Ordem Econômica e
"-

que hoje não mais existem as torturas políticas tão comuns e de triste memória no Brasil do início da década de 70. Mas sabemos, também /
oue no Brasil de hoje, os direit~s humanos continuam sendo'desrespeitados muitas vezes por dia em qualquer delegacia policial, onde os p~
bres, negros e menores de rua são espancados e submetidos até mesmo a
prátlcas medievais que precisam ser abolidas e severamente punidas, o
que é, inequivocamente, um dever dos constituintes na elaboração da /
nova Constituição. Além desse aspecto, por direitos humanos também d~
vem ser entendidas questões como direito à participação política de /
todos os cidadãos, salários condignos para os trabalhadores, o dlreito à moradia, à alimentação, à educação, à saúde, e cabe aos constituintes dotar a nova Carta de instrumentos adequados para assegurar /
na prática esses direitos a todos os cidadãos.
Há questões específicas que precisam ser capituladas na Constituição paralelamente aos direitos humanos. São os direitos indivlduais
e coletivos da cidadania, que necessitam de comissões específicas que
possam capitulá-los de forma a atender aos anseios da população brasileira. Os direitos individuais devem ser assegurados de forma

~

ga-

rantir aos cidadãos desde seus direitos mais elementares de eXlstência, até questões mais complexas como 'direito e acesso à informação,
liberdade de expressão e pensamento, etc. Quanto aos direitos coletivos, a nova Constituição há de assegurar as múltiplas formas de organização da sociedade, o controle do Estado pela população, dotando
os cidadãos dos instrumentos adequados para controlar, de forma efetl

Proposta de Emenda ao Artigo 15/cont.
Social, Família, Educação e Cultura, e, finalmente, a de Sistematlzação, que dispensam comentários e maiores justificativas.
)
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Em que pese a manIfestaçào da socIedade braSIleIra na eSCQlha de seus re~resentantes constltu~ntes, não se pode negar que
o ato convocator~o padeceu de alguns v1c~os que po~erão lnquinar
a vontade da naçao.
A Assembléia eleita não foi organlzada de forma excluslva
e sua elelção confundlu-se com as de governador, e no processo
eleItoral os temas constItucIonaIS foram submetidos a um segundo
plano.
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Poderão se~ apresentadas proposIções
e
emendas ao prOJeto de constltulÇão por I
qualquer.organlzação ou entldade da SOC1~
dade C1Vll, desde que seJam subscrlta;po~
pelo menos 25 mll cidadãos eleltores.

Justificação:

M.te c"m.Vó-óO-e", 'I'-=a.

e.C.a..JJn..::.ç.àD do ? .f..oa-e.ÚJ de Con4t.i.tu..i.

6 a. Com.i..oÓ-óâo da. Ündeo, Social.,

-

.e, ... )..t

De outro lado, a representatlvldade em termas estaduals t~
bém f 01 adulterad~, sendo que os Estados malS densamento povoado~
tem proporcionalmente menos representantes que os menos povoados.
Ainda, a constituinte além de contar com a partic~pação das
senadores eleltos em 1982, e que não receberam o mandato constltUlnte, tem sua composlção determlnada pela reunião das duas ca.
sas que formam o Congresso.
Para sana: estes vícios, é n:cessário recolocar o povo dentro da As s ernb Le a a , e maa s , submete-la ao controle e à par-t a c a p.i
ção da socledade.
Se o melhor modelo de democracla é aquela que Atenas legou
à história ou seJa, a democracia dlreta na qual o cidadão partlcipa sem 'qualquer intermedlação nO processo de deClsão po11t~
ca, e se apesar de ser praticamente Impossível relntroduzí-la /
nas sociedades modernas, não é de ~e afastar aqueles mecanlsrnos
que posslbllitem um slstema mlsto de democracia representatlva ~
democraCla direta. Daí a introdução do' processo de lniciatlva I
popular do processo const~tuc~onal, bem co~o, a organização de
pequenas comlssões para percorrer o territorlo naclonal a catai
de sugestões.
O que me parece importante nIsto, é o envolVImento da 80cledade no processa de elaboração da carta constituclonal, in troduzindo de forma p~onelra mecanlsmos de democraCla direta ,
rompendo-se com a prática autorltárla do processo po11tlco brasllelro que pratlcamente exclui a maloria da sociedade do pro cesso de declsão.
Com a soc2edade presente em nossos trabalhos, a constltul
ção ganhará em leg1t~mldadeJ e consequentemente em respeito
e
credlb~11dade, e aSS1m, a socledade passará a ser guard~ã das /
lnstltulções po11ticas que criou.

"~r~;:("

Sala das Sessões da Assembléia Naclonal
Consti t.ua.n t.e , em 10 de fevereiro de 1987
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O Art. 14 passa a ter a seguinte redação'
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~ Consti tUlnte

"Art.14 - Durante o período dos seus trabalhos, a JU1ZO dos

a f....i..o.i..n.--óf..i

sobre a elaboração constitucional.

,_.lt..-!.1.;':... ,'c cvn.loll

riv ... n _V.l.c.o.

seus integrantes, as Comissões receberão quaisquer sugestões

§

19 - As Comissões marcarão audiênc1as púb11cas um dia

,'.:lJ

presentativos da sociedade sobre as matérias con8tlt~

304

c10nais de sua competência.

EMENDA ao ProJeto de Resolução n" 2
§

29 - As Comlssões poderão convldar especialistas e professores universitãr~os para exporem pontos de vista so-

- a artlgo 14 e §§ deverá ter a segulnte redação:

bre as matérias nelas debatidas, como subsídios
11

Art.

14 - As com~ssões e sub-comIssões poderão marcar seS$ões especIais para ouvir represen
tações da soc~edade, entidades represent~
tIvas dos diversos segmentos sociaIs, es~
peclallstas nas matérlas sob sua competê~
ela, e qualquer. pessoa do povo.

§ I" - As comlssões poderão formar grupos de até
Clnco constitulntes com a função específ~
ca de se reunIrem com entIdades e organIzações da sociedade vlsando colher informações e sugestões para os seus trabalhos,
cUJa atuação se dará em todo territórlo /

em

cada semana para ouvir representações dos setores re-

à sua

deliberação.

JUSTIFICAÇÃO

É conveniente centralizar nas Comissões propriamente

ditas, todo processo de recebimento de sugestões e exposições
sobre a elaboração constitucional.
t2COS e

Por sua vez, a grande contribuição que cientistas polí
professores de Direito deram ao país no decorrer dos

-121debates que pvecedevam a convocação da Constitulnte podevá
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ser canalizada para enriq~ecer, através de seus depOlmentos e
ou exposições pessoais, os trabalhos das Comissões e conse

Emenda nº ao Projeto de Resolução n Q
que
d~spõe
sobre o Regimento lntern~ da Assembléia NacIonal Constituinte.

quentemente da Assembléia Constituinte.

Sala das Sessões, 12 de feveveivo de 1987

""lU{' 9uu.. '1 co /LfU-; l"
( f'1t'í?

t1-

Dê-se ao artigo 14 a seguinte redação:

f

{'lU.! é! (;VI)

Art. 14 _ As ComIssões e Sub-Comissões marcarão pelo
menos um dia em cada semana para ouvir representações da so-

306

cIedade, de acordo com roteIro que estabelecerão.
Emenda ao Título 111, Capítulo I, Art. 14.

JUSTIFICATIVA

Art. 14 - As Comissões e Sub-Comissões marcarão, no mínimo, um dia
em cada semana para ouvir representações da sociedade, de acordo com
roteiro que estabelecerão.

~ão se deve limitar em apenas um dia semanal a audi-

ência de entidades representatIvas da sociedade, uma vez que
por vezes, é possível que as Comissões devam dedicar mais tempo
a essa atividade.

JUSTIFICATIVA: A inserção da expressão" no mínimo" é para
que
possam, as Comissões Constitucionais, ouvir a sociedade através
de
seus órgãos representativos, mais de uma vez por semana, se
assim
entenderem.
/,....---.~
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Emenda nº

EMENDA

ao Projeto de Regimento

N9 .]07
Dê-se ao artigo 14 do Projeto de

Resolução

nº

, de 1987, a seguinte 'redação:

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constltulnte}

Art. 14. As Comissões e Sub-Comissões poderão con

-

~

vidar ou credenciar, para serem ouvidos em audiências públicas, entidades representativas de segmentos da sociedade, deliberando

Redija-se assim, o Art. 14

so-

bre o respectivo processo, datas e horários das sessões.

Art. 14 - As Comlssões ConstltuclOnalS e suas
Sub-Comissões

flxarão e dlvulgarão as datas em que

se

rão recebidas e ouvldas representações da sociedade

or

JUS T I F I C A ç Ã D

Durante o f'unc i onamerrt o do Poder legislativo,

ganizada, ent1dades profiss1ona1s ou de classe, aSSOC1-

frequente

ações ou confederações rellglosas, e outras.
Parágrafo On1co - As ent1dades refer1das

te artigo poderão encarnlnhar à Mesa ou às Comissões
Sub-Comlssões Constltucl0naís sugestões, lmpressos

nes

a participação de lobbles ou grupos

~

é

pressão,como cha-

mados por Themístocles Brandão Cavalcanti.

e
Não há dúvIda de que, no período

ou

memoria15 at1nentes aos temas que digam respeito à ela-

constituinte,

tais atividades vão identificar-se.

boração da nova Carta Magna.
Para que os grupos de pressão possam ser
dos em ambiente de ordem e efetiva partiCIpação, nada mais

ouvisalutar

do que organizar a forma pela qual vão se manIfestar.

Daí o valor que atribuo ao princípio contido no
art. 14. Creio, todavia, que ele deve assumIr características

de

lnstltuto, com uma feição ampliada e sem a flxação de apenas um dia

na semana.

-122Cria-se,portanto, o sistema de audiências

pú~;i

312

cas, de há muito adotado no Congresso dos Estados Unidos sob a dano

de 1987

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº

minação de public hearings.

"){;f;r'
~AOOR

Que "Dispõe

sobre o Regimento Interno da

As-

sembléia Nacional Constituinte".

!"

HUGO NAP,LEAO

Dê-se a redação abaixo ao parágrafo único do art.14
e acrescente-se um parágrafo ao art. 32:
Art. 14 •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••
............................................................................

Parágrafo Onico: As Comissões deliberarão sobre propostas
dispositivos constitucionais apresentadas nos termos do

EMENDA N9 310

de
§ 9º

do art. 32 e sobre sugestões relativas à matéria constitucional encaminhadas à Mesa da Assembléia por segmentos da socieDê-se'ao art.14 do ProJeto de Resolução, que

d~spõe

sobre o Reg1IDento Interno da Assemblé2a Nac20nal Const~tu2nte,

'a

segu~nte

redação:

..................................................................

Art. 32 •.•••••••••••.••• ••••••••••••••·••••••••••••••••• ••••
IIArt.14

As Comissões e Sub-Com2ssões

marcarão d028 d~as em cada semana, ou ma2S, a seu cr2tér20,p~

ra ouv i.r representações da sociedade, de acordo com roteuo que
estabelecerão ll

dade.

§ 9º Durante 20 (vinte) dias após a publicação deste

Regi-

mento, os primeiros 10 (dez) minutos da Ordem do Dia serão

d~

dicados à apresentação de Propostas de dispositivos constitucionais; nessa apresentação o constituinte limitar-se-á a fa-

•

zer um pequeno anuncio de sua proposta.
Sala das Sessões, em

o

1 fI., ,t.,

prazo de um d2a para que as COID2ssões e Sub-C 0-

m2ssões ouçam as respresentacões de soc2edade nos parece

Deputado

mui

ampl~ando-o,

Deputado

'I

de fevere1ro de 1987 .

. \~,J

1....:-

DARCY DEITOS
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AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2/87 - que dispõe sobr
o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constl
tuinte.
AO ART. 14 SEJA DADA A SEGUINTE REDAÇAO
Art. 14- As Comis50es e Sub-Comissoes marcarão um
dia em cada semana para ouvir representaçoes da sociedade,
em
suas instalaçoes no Palãcio~Congresso Nacional, em Brasilia '
ou em qualquer parte do Ter~~rio Nacional, de acordo com rotei
ro que estabelecerão.
JUSTIFICAÇIlO
da
A presente EMENDA visa facilitar o contacto
Comissão da Assembléia Na nal Constituinte com os diversos reela esteja.
presentantes da sociedade
1987
Sala das

~d

f'q$J;f-

de acordo com a necessidade.

Sala das Sessões,

't.. ~LI; . d" , ,u1s;"
FR~~7.ITO
~

L.

to exíguo. É prec2so, a2nda, que esses órgãos possam alterar

esse prazo,

de 1987

Cf

JUSTIFICAÇAO

O objetivo da presente emenda é oferecer oportunidade a
que
todos os constituintes, ofereçam sua contribuição, no prazo de
20
dias, em plenário, cujas propostas serão encaminhadas, pelo Presidente, as comissões das quais o constituinte não seja membro. Esta emenda facilitaria também ~ funcionalidade dos trabalhos, uma vez que as
propostas encaminhadas as comissões, poderiam ser acolhidas, evitandose assim, que lnumeras emendas fossem apresentadas no primeiro turno.
De outra forma, o constituinte só teria oportunidade de influir
na elaboração do texto do titulo, a cuja comissão pertencer. Nos demais titulas e capitulos, somente o faria, quando da apresentação
de
emendas na votação do primeiro turno. Neste instante, é que o constituinte iria conhecer e emendar os outros titulos e capitulos da carta. Se, no entanto, se abrisse o prazo de 20 dias, para a apresentação de propostas em plenário, sua contribuição se faria concomitante,
no inicio dos trabalhos de todas as comissões. Isto enriqueceria
a
discussão nas comissões, onde se teria a visão global do pensamento de
todos e, não somente, daqueles que integram comissões especificas.

Sala das Sessões em,

de 1987.
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EMENDA AO PROJETO OE RESOLUÇAO 00 REGIMENTO INTERNO:Projeto de Resoluçio n9 2, de 1987 que "Disp~e sobre o Regimento Inte;no da Asse~bl~ia Nacional Constltuinte

O § ~NICO DO ARTIGO 14 PASSARA
A TER A SEGUINTE REDAÇAD:-

ll
•

SENADOR MEIRA FILHO

Ar

to

§ ~NICO - O CIDADAO E AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE SEGMEN

14

Parágrafo Quico - Às entidades representativas de

tos da sociedade e a todo cidadão brasílelro

é facultada a

TOS DA S8ClEDADE S~O PARTES LEG1TIMAS PARA
SUGESTOES CONTENDO MATERIA CONSTITUCIONAL QUE SER~O
DAS PELA MESA ~S COMISSOES ~ESPECTIVAS.

segmenaprese~

PROPOR
REMETI

cação de sugestões contendo matéria constitucional que serao remetidas pela Mesa às Correspondentes Cbmissões.

JUS T I F I C A T I V A
JUSTIFICAÇÃO

o

objeto desta Emenda ê abrir a todo cidadão brasileiro

posslbilidade de apresentar sugestões. Haja vista que já
armazenadas no Banco de Dados do PRODASEN milhares de

existem
sugestõe~e~

da mesma forma,os Constituintes estão recebendo diretamente

de

ldéías sobre o texto Constitucional que

serao

seus

representantes

de grande

ut~lidade

para orientar seus

A PRESENTE EMENDA VISA AMPLIAR A PROPOSTA ORl
GINAL, PARA PERMITIR TAMBEM A QUALQUER CIDAD~O A OPOR1UNIDA
DE DE ENCAMINHAR SUGESTDES SOBRE MATERIA CONSTITUCIONAL
NA
TENTATIVA DE AUMENTAR O UNIVERSO DE PARTICIPAÇ~O OA SO~IEDA
DE BRASILEIRA NOS TRABALHOS DE ELABORAÇ~O DA NOVA CARTA.
-

a

I

trabalhos.

ASSEMBLEIA NAClifL / CONSTITUINTE, 12 DE FEVEREIRO DE 1987.
~

""'l

/....(<--1-..

PAUCO MACARINI '---
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Emenda nº

EMENDA AD PROJETO DE RESOLUÇAD NQ "DE
que dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

__

Ao parágrafo único do artIgo 14,
ja dada a seguinte redação:

1987,
Assem-

s~

Parágrafo 8nico - às entidades representativas de segmentos da sociedade é facultada
a
apresentação de sugestões contendo matéria constItucional,
por escrito ou verbalmente, à comissão pertinente que, após classifIcação, encaminhará à comissão que entender de
direito.

Dê-se a redação abaixo ao § único do Art". 14:

Art. 14 .•.•.....•...••...•.•..••..••....•..••.••.....•.•.•....•

Sala das sessões, 6 de fevereiro de 1987

Deputado

§ Onico - As Assembléias Legislativas, Câmaras de Vereadores e
aos Tribunais, bem como as entidades representativas de segmentos
da
sociedade é facultada a apresentação de sugestões contendo
matéria
constitucional que serão remetidas pela Mesa às Comissões
respecti-

MESSIAS SOARES

EMENDA N9
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vas_

o parágrafo ún1co do art. 149, passa a ter a

Sala das Sessões em,

segu1~

-í

"Os órgãos de classe, assocJ.ações, partJ.dos polítJ.-

Deputado

FE~NANDO

/ I P'

cos, pessoas Juríd1cas e cidadãos bras11eiros podem apresentar sugestões para elaboração da Constitu1ção, diretamente aO
de cada comJ.ssão,ou ao PresJ.dente da

de 1987.

7'

~:-I

te reda'i'ão:

pres~dente

/

LYRA

Assembléia

que fará chegar às COffiJ.ssões respectivas."

318

JUSTIFICAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

A redação proposta amplia a participação popular.Na
prátJ.ca J.550 Já ocorre, por ,intermédio dos constituintes. Não

Dispõe sobre o Regimento Interno da Assemblé1a Nacional Constitu1nte.

vejo porque se exclu1r os c1dadãos não fi11ados a entidades e
qae, sem qualquer dÚvJ.da se constituem na grande rnaJ.oria

da

população.

EMENDA N9
Sala das Sessões, em 09 de feverei-

Acrescente-se ao art. 14 o seguinte § 19, renumerando-se o atual parágrafo ún1co como § 29:

ro de
"Art. 14

................................

§ 19 Será facultado a qualquer entidade,
cidadã ou c1dadão requerer cóp1a de emen-

da e proposta da Const1tuinte que esteJam
em trâm1te nas Comissões."

-124-

JUSTIFICAÇ!O

320
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçnO Nº
de
Que dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

o art. 14 do Projeto de Resolução n9 2/87 deter
mina qué as Comissõ~s e Sub-Comissões marcarão um d2a em cada sernan~
para ouvir representações da sociedade e, ainda, que às ent1dades r~
presentativas é facultada a apresentação de sugestões.
Deste modo, parece-nos impres
'vel que a sociedade tenha pleno conhecimento das emendas e prnpostas que estão
tramitando para que possam se manifes~ar.
Sala das Sessões, em

de fevereiro de 1987

1987,

Assem

Ao Art. 14 acrescenta-se os seguintes parágrafos r~
munerando-se o parágrafo ún2co com o § lº.
§ 22- A convocação de MINISTROS OE ESTAOO será dell
berada pela maioria simples ser-Ihe-á comunicada, observadas
exi
gências reg2mentais, mediante ofício da Mesa da Assembléia
NaciQ
nal Constituinte, com a indicação das informações pretendidas para
a sua escolha no prazo não superior a 5 sessões.
§ 3º O Ministro encenunnar à Assembléía Nacional cone
tituinte por intermédio de seu Presidente, até a sessão da
vésp~
ra do seu comparecimento, relatórIO da matéria Que irá expor.
§ 4Q O Mlnistro poderá falar até 30 minutos,
prorrQ
gáveis por maIS 30 pelo plenário.
§ 5Q OS Constituintes se inscreverão em livro próprio,
para interpelar o MinIstro, com intervenção de até 3 minutos. O Mi
nlstro terá o mesmo tempo que o Deputado
para o esclarec1mento.
Aos constituintes caberá a rép12ca e a trép12ca.
§6 Q OS Ministros de Estado, a seu pedido poderá comp~
recer ao plenárlq ou as Comissões, a fim de prestar esclarecimentos,
dIscutir proposições relacionadas com o Minlstério, assIstir os d~
bates ou neles tomar parte, sem direito a voto.
§ 7º No caso do parágrafo anterior o procedimento se
dará de conformidade com o disposto nos artigos e § 4º e 5º
deste
arbgo.
§ 8Q As Comissões e sub-comissões poderão' convocar M.!
nistro de Estado ou dlrigentes de autarquias ou sociedade de
ec~
nomia mista. No caso de convocação o procedimento se dará de
acor
do com os parágrafos 49 e 5º deste artigo.
Sala das Sessões em,
de 1987.
é

Deput da

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

(DiSpõe sobre o Regimento Interno)
Emenda n9

Transformado o atual parágrafo únicQ
parágrafo 19, ao-artigo 14 do projeto

fi

em

aerescentado"o segu1n-

Q.u..~'Lld_0

te parágrafo:

Deputada
"Art.

CRISTIN~

TAVARES

14.

§ 29

JUSTIfICAçnO

Será assegurada tramitação espe-

eial às pet1ções assinadas por maia de 20.000 (vinte mill eidad~,

que contenham matér1a constitucional, que observarão

o seguinte rito:
I - recebida a petição, o Presidente da Assembléia designará, no prazo de 3 (trés) dias, Com1ssão Cons-

ção.

titucional Especial para dar parecer sobre a mesma;
11 -

No período autoritário a convocação de Ministro de Estado se
constitui um ritual de humilhação para o Poder Legislativo. Em sua
própria Casa, os parlamentares se submetiam- por força de um
reg.!
mento interno castrador do exercício democrático _ a automutil~
ção de suas prerrogativas, sendo impedidos de uma livre interpela -

o presidente da Assernblé1a env1ará

à

o entend2mento é de que se necessária a presença de
Mini1
tros no plenário, ou nas comissões e sub-comissões, ao
constltul~
te será dada as prerrogativas de uma interpelação d2gna.

Comissão Const1tucional Espec1ai todas as outras pet1ções de
entidades representat1vas que versarém sobre o mesmo

terna

Sala das Sessões em,

de

1987.

~~l?-<-u(~.

const2tucional."

Deputada CRISTINA TAVARES.

JUSTIFICAÇÃO

EMENDA

N~

321

Ao ProJeto de Resolução n"
Oue~emos

dar ampla partic1pação no debate

de temas de 1nteresse pópular aos segmentos da soc1edade que
não estejam organ1zados em soc1edades representativas.

de 1987, que "dlspõe sobre o Regimento I!?.
terno da Assembléia Nacional

Const1tui!l

teU.

Art. 14
Passando o Parágrafo ÚnICO a

Sala das Sessões,

denominar-

se § 1~, acrescentem-se os segulntes parágrafos:

~

--

. -- 1....::1-- 0. -.--:,-:>

Deputado -KOYU IHA

§ 2~ - Dentre as Sub-Comlssões qe cada C~

missão, haverá sempre uma denOffi1.nada lide Aud1.ênCla ll
a critérlo do plenário da respectiva Comissão,

,

que

deslocar-

-125 se-a para qualquer parte do terrltórlO naclonal, a flm

promover consultas e colher propostas aos trabalhos

oportunidade de apresentarem suas sugestões, sem os
que um deslocamento a Brasílla proporcionarla.

de

const~

tUlntes.

encargos

Sala das Sessões, 11 de feverelro de 1987
§

3Q

-

Não se apllca à Comlssão de Slste-

~~
ffi\~~

matlzação o dlSposto no parágrafo anterior.
§ 4Q

-

Deputadõ

A Sub-Comlssão de Audlêncla reall-

zara suas atlvldades externas com um máx~mo de três

e

um

324

mínlmo de d01S membros, os quals envlarão ao Presldente da
Comlssão relatórlos qUlnzenals sobre as propoSlções

das. a flm de que estas seJam lncorporadas

aos

colhl

Emenda nº
ao Projeto de Resu~ução
Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

trabalhos

das Sub-Comlssões pertlnentes.

de

Sala das Sessões, em

de 1987
Nomei-se o parágrafo único do artigo

14 como pará-

grafo primeiro e acrescente-se ao mesmo C!)seguô.nte;. parágrafc:G
segundo e terceiro.

Art. 14
§ lº

322
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

§ 2º

- A audição a que se refere o caput deste

artigo poderá ser feita, incluslve, na sede ou área de atuação
da representação social.

Inclua-se o segulnte § 29 no art. 14, passando o
atual parágrafo únlco a § 19:

§ 3º - Nesse caso, a Comissão ou Sub-Comissão se
deslocará até o local, dla e hora prevlamente acertados com a

Art. 14. • ...../.-:,:~_-.,......-,--~
§ 19
..••.....•.......••.••
§ 2 Os constltulntes poderão enVlar,

JUSTIFICATIVA

à Cornlssão ou Subcornlssões, suas su-

diretarnen

-------

representação e pnodedebáaa audição.

gest
Nossa emenda visa garantir o deslocamento das Comissões
JUSTIFICATIVA

e Sub-Comissões' para observar, em 10c9,situações que desejam ser

O Regimento é omlSSO quanto às sugestões dos pró
prios constituintes, embora regule a de segmentos da socleda-

de.

relatadas e mostradas à Constituinte pelas representações sociais
Isso, sem dúvida enriquecerá de muito os trabalhos da Comissões,
além de proporcionar uma participação mais direta da sociedade na

:'

Sala das Sessões,em

r
~

.

;::.. ..

,..::-\ l

Í,,':-t.

'

-1\

1\ \ -

Consti tuinte.
Sala das Sessões,

~~'/1Il~

/'

.:: ~.~~ __

~:,//I<:

Dep.-~·~

1-1 v {, ~ 7 l/
1:c~J1>d:~ B

'o

J

\

,

C. q te I

q;.. flC'

325
323

BaIlA Nl!

Ao
EMENDA AO PROJETO DE RESDLUÇAO Nº 2. DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE."

Acrescente-se ao art. 14, o § 2º. com a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único:
"§?º
Dois membros de cada Comissão serão des
tacadas para percorrerem as Assembléias Legislativas
Estaduais, colhendo subsídios para os respectivos ór
gãos técnicos. 1I

JUS T r F r c A T I V A

A inclusão de malS um parágrafo, o 2º, ao
art. 14,
tem o objetlvo de prestigiar a sociedade brasileira como um todo e, em especial, as Assembléias Legislativas, dando-lhes
a

Proje~to

de Resolução nQ 2. de 19B7

Acrescente-se ao art. 14 do Projeto de
2. de 19B7. o § 22, assim redigido:

Resolução nQ

"A Presidência da Mesa designará um de seus membros
para receber as entidades que apresentaram sugestões sobre matéria Con~
titucional para remetê-las às Comissões respectivas."
sala das sessões, em

-126 326
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUCÃO N9 2, DE 1987

(supressiva)

~

Supr:une-se O texto do "caput" do art. 14.

o

Artigo 14~ acrescido de Parigrafo

o Paragrafo Único para § 19,

(§ 29), renumerando-se

passa a

çao:

~ -

As

JUSTIFICAÇÃO

ter a seguinte reda-

Comissões e Sub-Comissões marcarao

um

dia

As Comissões e Sub-comissões devem ficar
com a faculdade de or1entar as suas atividades da maneira que
entenderem mais conveniente. No caso previsto no Texto do Pr2
jeto, poderão marcar as audiências com a frequência que desejarem.

em cada semana para ouvir representações

da

Sala das Sessões,

sociedade e da militância partidária de acordo

'.

_'~--i/, -.

com roteiro que estabelecerão.

.:o>

Às

entidades representativas de segmentos

e

sociedade

(~r'"

da

,~
')

--

Senador JAM L HADDAD

facultada a apresentação de suges-

,

tões contendo materia constitucional que serao
remetidas pela Mesa às C9mtssões respectivas.

EMENDA N9 328
§

29 -

Aos filiados,

comprovadamente inscritos em

mesmo partido, em número não inferior a

(mil),

é tambem facultada a

um

apresentação.

de

contendo materia constitucional que,

sugestões

igualmente,

O artigo 159 passa a ter a seguinte redação:

1.000

"Art. 159 - Serão formada quatro Comissões para el~
boração do Projeto de Constituição:

l~ - Comissão da Declaração dos Direitos e

serão remetidas pela Mesa às Comis

garan-

tias;

sões respectivas.

2~ - Comissão da organização Federal;
3~

Comissão .de Organ1zação dos Poderes;

4~ - Comissão da Ordem econômica e social, família,
educação e cultura.
Parágrafo 19 - Além das quatro comissões citadas,s~
rá criada uma Comissão de Sistemat1zação, const1tuída de (10)
dez membros de cada com1ssão, eleitos em reunião especialmente convocadas para este fim. A presidência será exercida pelo
Presidente da Assernblé~a Nacional Constituinte.

JUS T I F I C A T I V A

parágrafo 29 - A Comissão ãe Sistematização não po-

derá alterar no mérito a redação das outras comissões.
Não há Democracia forte sem partidos fortes.

E não há part1do forte sem que haja a valor1za ção do

Parágrafo 39 - No caso de duas ou mais comissões t~
rem decidido sobre o mesmo assunto de forma co11dente no mér!
to, as diferentes decisões serão submetidas ao plenáriO."

militant~ partidário.
A historia dos partidos brasileiros tem sido a histõ

ro de 1987.

ria de milhares de cidadãos que se filiam às agremiações'
políticas para participar da vida nacional e, na verdade,
vêem-se reduzidos a meros nomes registrados nos cartarios

e Le a t or a Ls ,
Na hora em que pretendemos

dar início

ã

construção

de um novo Brasll, nada mais justo que se dê aos militantes partidarios uma oportunídade para apresentação de su-

gestões ã Assembléia Nac~onal Constituinte.

328-A

EIoEHJA NI!

Ao Projeto de Fleso1uçllo nQ 2, de 1987

Por outro lado~não se pode elaborar um texto constitucional

sem que se ouça o pensamento das entidades

sentativas

dos diversos segmentos da

sociedade.

rePf~

Que díspõe sobre o Regimento Interno da Assenbléia
cãonal Constituinte.

ti!

Esse o ~escopo da presente Emenda.

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos:

.:"'" \+-

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

Senador AFFONSO CAMARGO

"Art. • A Assembléia Nacional Constituinte exercerá,
com o apoio de uma comissllo de Triagem e Fiscalizaçllo, todas as funções
inerentes ao Poder Legislativo, ficando suspenso o funcionamento do C0.!l
gresso Nacional e de suas Casas.

-127 -

...................................................

Parágrafo único. As Mesas do Senado e da Câmara dos
Deputados terão competência para deliberar unicamente sobre matéria de
natureza aclministrativa,

Art. 21 - Cada constituinte terá c direito de usar da palavra

Art.
A Comissão de Triagem e Fiscalização será c~
posta de 60 (sessenta) membros indicados pela Mesa da Assembléia Naci,9.
nal Constituinte, ouvidas as Lideranças e respeitado o critédo da pr,9.
porcionalidade, garantindo-se, no entanto, pelo menos Dl (um) represe~
tànte de cada Bancada.

ção oral das emendas de que seja autor, sendo

fac~ltada

r~

a

messa à Mesa de discurso escrito que será publicado no Diário
da Assembléia. Os relatores poderão falar pelo tem,o de

até

trinta minutos. Os constituintes que já tenham feito uso

Comissão de 1dagam e Fiscalização
legislativas cuja apreciação não p.!::!.
da P.ssembléia Nacional Constituinte,
inerentes ao controle dos atos do p,9.

da

tribuna poderão fazê-lo, pela segunda vez, desde que os ora dores que usara~ da palavra na fase de Discussão tln1ca

de

que trata o artigo 20 deste Capítt.lo, não t sni-am esgotad((
prazo ali estabelecido de quarenta

Art. • As proposições selecionadas pela Comissão de
Triagem e Fiscalização e qualquer questão que julgue relevante serão r~
I1'etidas à Mesa, que dará o encaminhamento necessário, elaborando, qua~
do for o caso, a pauta da Ordem do Dia de Sessões da Assembléia Naci,9.
nal Constituinte, excepcionalmente destinadas à discussão e votação de
matéria legislativa."
sala das

e

por vinte minutos para discutir o proJeto de Constituição

respectivas emend&s, incluído, neste prazo, o da fundamenta -

Parágrafo único. Un Presidente e um Vice - Presidente
serão eleitos pelos membros da Comissão por ocasião de sua
primeira
reunião.
P.rt. . Caberá à
proceder à seleção das proposições
der aguardar o final dos trabalhos
bem como desenvolver as atividades
der público.

.

"

:40)

o

dias.

de 1987.

Sala das Sessões,
(a)

sessões, em
I/os,sa iru.ciativa pretende, apenas , sanar u-. lapso que encon tramos no texto dos artigos

15 e 18 do Projeto de Resolução

que trata do. Reg í.merrto Interno da Assembléia Nacâor.al. Constituin;;e.
O art1go

15 cria

CiHCO

Comissões encarregadas da elaboração

do Projeto de Constituição, dentre elas a " Comissão de Sis/

te.,'atização" , a qual, pelo artigo 16, terá a tarefa de redi
glr a redação
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EA.E!'lDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Na

DE 1987

, DE

artlgo

ensões, denominá-la de Co'' issão de S1stematização e Redação, bem
~ais

Capítulo I

..

15 - Serão

ao artigo 21, também desejar os prestar uma colaboração

revisora e.' outro lapso e também lIuscando uma linguagem mais

11

Art.

apropriado a seus fins.

Qu~nõo

Das Coo.issíííes Constitucio:lais

.. .. .. .. .. . .. ..

a referida Comissão de Sistematização de que trata o

15.

Melhor, portanto, para se evit~ quaisquer dúvidas ou iucoopre-

Títltio In
Da Elaboração da Constituição

.. .. .. .. ..

do proJeto.

Já o artigo 18 passa a denond.nar- exclusivamente de "Comissão de
Redação"

./

Interno~

Dispõe sobre o Regiffiento
Assembléia Nacional Constitulnte.

.. .. .. ..

fil~l

/

..

cl-,ra a seu texto.

.

... .. .. .. .. ,.

for~adas cinco Comissões para a elaboração'

do ProJeto de Constituição:

............................................................
.. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .... .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .... .. .. ,. ...... '" ..

.

5~ Comissão de Sistematizacão e Redacão.
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.........................................................
ASSEMBLrIP.

.............................................................

NACIONAL

CONS111UINTE

Capítulo II
Projeto de Resolução nQ

Do ProJeto da Constitu1ção
Art. 18 - Logo que receber o

pro~eto

da C001S5ãc de

S~tena
Dê-se ao art 15 a seguinte redação:

t1zação e Redação, o Presidente da Assembléia Constitujnte
ordenará a sua publicação no Di?~io da Asse~bléia e e~ avulsos,

p~U'a

2 de 1987

sere::- distribuídos aos senhores constu truârrce s ,

a1.

tas a:.;tor~dade& do Paí5, Univ ..r-saô aô es , Lgr e j a s , or-gar.Lza
ções s í.nda cat s , entidades de exj.r-e ssâo nacional, n.ss e ..b.l

é

Art 15. flcam criadas as segulntes Comlssões para elaborar o proJeto de Constituição:
- Comissão de Declaração dos Direitos e Garan
tlas;

í

as

~\

rr rrr -

Comlssão de Organlzação federal;
Comissão de Organlzação dos Poderes;

-128 Emenda nº _ 332_

IV - Comissão da Ordem Econõmica e Social, Fami1ia, Educação, Saiide "e Cul tura; •
V
- Comissão de Sistematização.

Ao artigo 15, seja dada a seguinte redação:

JUSTIFICAÇlíO
A redação aClma proposta parece apresentar melhor
redação.
A Resolução que aprova o Regimento tem força
de
lei interna e gera conseqUências juridicas. Ela não apenas auto
riza, como e o ato legislativo próprio que cria, estabelece nor
-mas de procedimentos que a todos obriga.
Entretanto, a redação, tal como estã posta,
de
forma aleat8rla, apenas prevê a criaçao fu\ura dessas Comissões,
quando na verdade deve cri~-las, institui-l~ de-jmediato.

S'"

Artigo 15 - serão formadas seis comissões para elaboração do ~rojeto de constituição:
1ª _ Comissão de Declaração dos Direitos e Garantias;

2ª _ Comissão de Organização Federal;
3ª _ Comissão de Organizaçãodos Poderes;
4ª _ Comissão da Ordem Econômica e So-

eial, Familia, Educação e cultura;

5ª _ Comissão de Audiência aos spgmentos
6ª _ Comissão de Sistematização.

da Sociedade;

d" ""::::,::ii:I!::r';;;;;"d)e
lp87.

/ I)J/

;/

Sala das Sessão 6 de fevereiro de 1987

-
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Emenda nº ao Projeto de Resolução nº que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.
DÊ-se ao artigo 15 a seguinte redação:

"Art.15 - Serão formadas 06 (seis) comissões para elabora
ção do Projeto de Constituição:
1ª - Comissão dos Direitos e Obrigações Fundamentais.

~)

__ d:.

Dep~tado

MESSIAS SOARES

Justificativa

As emendas ao artigo 14, ao parágrafo único do artigo 14, ao a~
tigo 15 e a criação de um paragrafo único no artigo 16, propiciam
a
criação de uma Cpmissão Específica ( Comissão de Audiênc2a dos Seg~en
tos da Sociedade ) para ouvir os mais variados segmentos da sociedade
/
brasile2ra que, por razões óbvias, estão aV2dos em prestar suas ccntri
buições a nOV2 Constitui,ão. Justo seria, portanto, qu~ .esta comissão fosse criada objetivando valorizar ta2s contribuições, que certamente mostrarão à Asspmbleia
Nacional Constitu2nte o caminho correto a seguir na busca das aspirações legítimas do povo brasileiro.

2ª - Comissão da Ordem Social.
3ª - Comissão do Sistema Econômico.

,Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1987

4ª - Comissão do Sistema Administrativo do Estado
5ª - Comissão de Organização e divisão do poder.

..-/V-

Deputado

C- '"---

HESSIAS SOARES

333
6ª - Comissão de redação do Projeto Constitucional.
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA AO REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA
Esta Emenda busca definir melhor as Comissões que serão '
incumbidas de elaborar o Projeto de Constituição.
Por um lado, divide a Comissão que irá tratar da ordem ~
conômica e social em duas pois entendemos que face a magnitude, pl~
ralidade e 2mportância das questões a serem debatidas e levantadas'
com respeito à economia e à sociedade brasileiras, a separação proposta proporcionará um melhor funcionamento das Comissões e uma si~
tematização mais definida dos temas a serem discutidos e das propo~
tas adotadas.
Po~

outro lado, ao renomear as comissões, a Emenda procu

ra adequar os seus títulos às funções respectivas. Exemplificando:
a Comissão chamada de Sistemaitzação pelo Projeto não terá,apenas,
a função de ordenar e codificar a matéria aprovada pelas demais,'
mas, também, a de elaborar o Projeto Constitucional e inclusive '
dar forma à sua redação final. Dessa forma, acreditamos que os ti
tulos propostos na nossa Emenda definem melhor as funcções definl
das no texto do ProJeto.

Sala ~ se~sõe~~_

r< LiL{ , /: /'

Dep. Roberto Freire

Modifica o artigo 15, que passará a ter a

s~

guinte redação:
Art. 15 _ Serão formadas seis Comissões para
elaboração do PROJETO DE CONSTITUIçnO:
1ª - Da Organização Federal
2ª - Dos Direitos e Garantias
3ª - Da Ordem Economica e Social
4ª _ Da Familia, da Educação e da Cultura
5ª _ Dos Poderes Executivo, Legislativo e
diciário
6ª - Da Sistematização

J~
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EMENDA N9 334

DE 1987

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ

QUE "Dispõe sobre o Regimento Interno da
d~s

Dê-se ao art.15 do ProJeto de Resolução, que
põe sobre o
~nte,

a

Interno da

Reg~rnento

s8gu~nte

Assernblé~a Nac~onal Const~t~

redação:

Dê-se a seguinte redação ao art. 15:

IlArt.15

Serão formadas

para elaboração do Projeto de
la.

Com~ssão

As-

.:ernbléia.Naciona1 Constituinte".

S81S'

Conussões

da Declaração dos

caberá

Art. 15 A elaboração do Projeto de Constituição

Const~tuição:
Dire~tos

as seguintes Comissões:

e Garan-

lª Comissão de Declaração dos Direitos e Garantias

tias;

2a.

Com~ssão

da

argan~zação

Federal;

2ª Comissão de Organização Nacíonal

3a.

Com~ssão

de

argan~zação

dos Poderes;

3ª Comissão de Organização dos Poderes
4ª Comissão oe Ordem Econômica e Social

4a. Comlssão da Ordem Econômlca e Socia1;

5a. Comissão da

Famil~a,

6a.

S~stemat~zação.

Com~ssão

de

5ª Comissão de Educação, Cultura e Saúde

Educação e Cultura;

6ª Comissão de Sistematização
de 1987

Sala das Sessões em,
\

'

(J""'I.-~~_ ',--'-/Deputado FRANCISCO PINTO

Impõe-se a divisão em duas da 4a. Comissão, de
vez que o tempo

ser~a

muito pouco para OUVlrern-se as
em-mat§~~a

sentações da sociedade,

tão ampla e importante.

hJ de fever~i=o
1i!Ji.'t.:::.'y

Sala das Sessões,

hei!
-77

repr~

de 1987.
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Deputado DARCY DEITas

'\

E M E N D A n"
( Ao Projeto de Resolução n"

335

de

de

de 1987,

que

"dispõe sobre o Regimento ~nterno da Assembléia Const:ituinte)

PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM
BLÉIA NACIÔNAL CONSTITUINTE

D;-se a seguinte redação aos arts. 15 e 16 do Pro-

O art. 15 passa a ter a seguinte redação:
jeto:
Serão formadas

se~s

Comissões para elabcração do
I - a art:. 15, com a alínea 4a, alterada; a 5a,

Projeto de Constituição.
- --Jª - Çomissão da Declaração dos Direitos e

Gara~_

seguintes

termos:

tias
2ª -

substituída

pela abaixo mencionada e remunerada como 6a, nos

Comis~~c

"Art. 15 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

da Organização Federal

la

3ª - Comissão da Orga'1Ização dos Poderes

4ª - Comissão da Ordem

Tributift~~acional

dividamento Externo e da Interação

.

2a .••.•••.•.•••.• -•••••••••••••••••••••••..••

do En

3a •••• • " •••••••••••••••••••••••••••••••••••

Multina

4a. Comissão de ordem Econômica e Social

c ona.l

e

Familia;

í

5ª - Comissão da

Organ~zação

Agrária,

Urbana

e

5a. Comissão de Saúde, Educação e Cultura;
6a

Social, Família, Trabalho, Habitação, Saúde,
Educ'aç ão e Cul tural

11 -

6ª - Comissão de Sistematização.

"

o art. J6, com a substituição da expressão "as

primeiras

quatro

comis':.'lÕeS" por "as cinco primeiras comissões".

JUSTIFICATIVA
Assembléia

Na proposta or1ginal de Regimento Interno à
Nacional Constituinte, n80 estão previstas a's

~omissi!íes

butária Nacional, Endividamento Externo e Interação

de Ordem Trl

MUltiná~ional,

bem como não existe qualquer mg~ção à Comissão de Organização
ria. Ora,

ta~s

aspectos precisam ser claramente deflnidos effi

Carta Magna, pois deles é que derivam as

yr~ndes

Agr!
nossa

angústias brasilei

lo.

Sala da Comissão, em ) J..,-

n~',IlIUA
de c.JkU~~"(!) de 1987

,JI~~Jv(

raso
.,JUSTIFI·CAÇÃO
SALA DAS SESSÕES, EM Df DE FEVEREIRD DE 1987.

-ród~JJ.

-

-

-----

/wVJ'!1

TADEU FRANÇA '
PMDB-PR

o Brasil possui a sa, população ni;::Ddia~: iri-~:~~~
to, longe de contarmos com milhões de individuos aptos a

P~2
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mover o progresso e bem-estar naciônais, deparamo-nos com uma

população

sócio-econôm~co;.

extremamente onerosa em termos

Com efeito,classificamo-nos entre os paises
maior

Excelentíssimo Senhor Presidente da AssemW.éia Nacional

morbl1~dadet de mais elevados indices d~lítoftaíidade in
,........--...

" .

-

--'"

fantil ~ de subnutrição do_mu~dQ~Ai~m disso, ê por

Requeiro a Vossa Excelência submeter às ãnstân
a seguinte emenda modificativa ao Projeto de Resolu--;
ção nº 2, de 1987, desta Assembléia Nacional Constituinte, que' dispõe 50
ore o Regimento Interno:

dema~s

pias competentes

conhecido o desprep~~ôprofissional do individuo de quaisquer
niv~is, marginalizando-o ainda malS na comunidade em que
,

Constituinte.

~de

----

v~

ve.

EMENDA \Y()DIFICATIVA

Nº

ao art. 15:

Precisamos melhorar as condições fisicas, educacio
nais e culturais do povo brasileiro.
elegerá sete cumissões para

Recentemente, foi dado um passo decisivo nesse sen
tido com a criação do M~nistério da Cultura e,
mente, com a destinação de incentivos

posterior-

a operações de caráter

Coletivos, inclusive

Muitas providências ainud deverão ser tomadas

com

com

á melhoria do perfil sócio-cultural do cidadão brasile!

ro, tarefa agora atribuída a esta Constituinte.

Iniciemo-las

a criação da Comissão de Saúde. Educação e Cultura para

melhor avaliação de assuntos tão complexos e inadiáveis da v!
da nacional.

Sala da

'ood"'"~tI~~' ""
~tada

e

MÁRCIA KUBITSCHEK

,nu, vv,A DE EMENDA AO REGIMENTO DA ASSEMBlÊIA
NACIONAL CONSTITUINTE NQ

excepcionais e

idosos

e

dàs

minorias

sociais e étnico-culturais;
7ª - Comissão de sistematização e redação fi
nal.

Emenda modã t i ca t Iva do artiQ.o~~-i5,di:
Regimento Interno da Âssemb~eia N~
cional Constituinte.

JUSTIFICAÇIlO
A

,PO

interesses socãars •

di fusos dos cidadãos;
2ª - Comissão de ordenamento da administração
geral do Pais;
"'ª -Comissão de distribuição e organização I
dos Poderes da República;
4ª comissão de ordenamento das atividades econômicas estatais e pr;~vadas;
5ª - Comissão de ordenamento e organização da
sociedade: família, entidaáés representati
vas das categorias profissionais, cienti
ficas,~técn.ieas, educativas, culturais
r~:JJgi1Ísas;
./6ª-': Comissão de consolidação e Normatização
dos direitos específicos das JIUlheres,'
dos negros, dos menores, dos indios, dos

cultural ou artístico.

vistas

Art. 15: A Assembléia Nactonal, Constitui nte
elaboraçãu do projeto de constituição:
lª - Comissão de Consolidação e normatização •
dos Direitos e Garantias Individuain e

distribuição.e sistematizaç20 (la matéria de
J

-

ve _obedecer a critério racional moderno e não convencf enal, ou tradicio

DÍeputado JORGE LEITE

Artigo único - O Artigo 15 do Regimento Interno da Assembléia Nacaonal.
Constituinte passa a vigorar com a seguinte redação:

nal.
maioria dos constitucionalistas atuais

re-

conhece e proclama a necessidade de normat.ízação constitl,!cje~l não

so

A

mente dos

"Art. 15 - Serão formadas seca (71 Cmm s sõe s para el.§.
boração do Projeto de ConstItuição:
1ª
Comissão de Declaração de Direitos e Garantias
2ª - Comissão de Organização Federal;
3ª - Comissão de Organização do poder Legislativo;
4ª - Comissão de Organização do Pod~r Judiciário;
5ª - Comissão de Organização do Poder Execuélvo;
6ª - Comissão da Ordem Econômica e Social, Família, Ed~
cação e Cultura;
7ª - Comissão de Sistematização."
JUSTIFlCAÇ1\o

direitos e

garantias

individuai':LrlO$

cirl~ã~~,

inclusive das

minorias socíc-econômícas e étníco-culturais, diTeítos coletívos e interesses di fusos da sociedade, mas, também dos direitos e prerrogativas
especificos de segmentos da _sOl::j eJade como os negros e as mulheres, '
infelizmente, tão p81cgllJl:"fée representados nesta Assembléia, dos indios
e

dos yet~te~~Co:irrt;

dos),

e

seis milhões

dos excepcionais e idosos,

enfim,

de

menores carentes e

abandon~

de todos os grupos sociais

I

minoritários e das
privadas,

minorias étnico-culturais do nosso país.
As atividades econômicas, tanto estatais como
merecem capítulo à parte, no qual se insira constelação de po~

tulados e principios jurídico-constitucionais que disciplinem os investimentos estrangeiros, a remessa de lucros para o exterior, a proteção
do meio ambiente contra as atividades econômicas poluentes, a escolha"
ad referendum do Congresso Nacional, de presidentes e superintendentes
I

Na atual Constltuição, a parte de organização

federal

abrange dezessete (17) artigos. A parte refeé~~te à declaração de di
rei tos e garantias abrange Quinze (15) a:~i~os. A parte sobre a ordem
econôm~ca e social, família, educaçãO_e' cultura, cerca de vinte (20)
artigos. A parte referente aos P~~e;es abrange cento e vinte e cinco
(125) artigos, o Que demons~ra a importância e extensão do assunto.Jus
tifica-se, portanto, a emer:::'a~ ora apresentada, a Qual permitirá o melhor exame do
assunto, Possibil~cando uma redação ma~s perfeita.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1.987

das estatais, autarquias, empresas' públicas _e ~~_ companhias_de economia mis
ta, etc.
Por fim, à Comissão de Sistematização e Re
dação Final do projeto de Constituição, comosta por representantes dos
diversos partidos políticos presentes na Constituinte, obedecido o critério proporcional, e, necessariamente, pelns relatores das demais comisnú
sões competirá a sistematização e IT:.Cionalização, da matéria em
cleos t--=máticos e prob.lemátãcos , ir;ririmindo ao orniew oue resultar
a

---"rÍe~e;;ária congruência nodal (..J0aterial), e fo:rmal. Por última,
do o texto dos vícioS__ de Íinguagem,
ções

JI1'!!:::-

___
--~

I

'

Ü:IT~
~éiSU"t~do CfJ~3ti tuinLe

técnic"s

pleonasmos,

ascojma-

barbarismos, imperfei-

e' quejandos, incubir-lhe-á a redação

final.

-131rio, envolvendo desde os ecossistemas rurais

florestamento

e reflorestamento -- e vias fluv1ais até, e sobretudo, o magno
problema do processo de apropriação da renda fundiár1a, ou se-

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO. 2, DE 1987

ja, a verdadeira Regorma Agrária.
Óbvia se nos af1gura a necessidade da
"Dispõe sobre o Regimento Interno da
sembléia Nacional consta tuinte" .

As-

presente

emenda, nos termos em que propomos, dada a magnitude e

1mpor-

tâmcia do momento h~stórico em que V1vemos, que nos obrlga

satisfazer os anseios de nossa gente, através de uma

a

Const~-

tuição moderna, duradoura, livre, soberana e, sobretudo, demo-

crát1ca, entendida a democrac1a como a part1c1pação de

todos

os segmentos da sociedade na vida do Pais.
Sala das Sessões, em '~ de fevere1ro de 1987.

Dê-se ao art. 15 do projeto a seguinte redação:
"Art. 15. Serão formadas s~te
Comissões
para elaboração do Projeto de Constitu1ção:
I - Com1ssão de Declaração de Direitos
e
Garantias;
11 - Com1ssão de Organ1zação Federal e dos
Poderes;

Comissão de Ordem Social;
IV - Com1ssão de Educação, Cultura e
nização da Familia;
V - Comissão da Terra;
VI - Comissão de Ordem Econôm1ca
VII - Comissão de S1stemat1zação".
111 -

PROPOSTA Dt EM~NDA AO REGIMENTO D~ ASSEMBL~IA
NACIONAL CONSTITUINTE Nº

Emenda modificativa do artigo 15,do
Regimento Interno da Assembléia Nacional constituinte.

d1~

O Projeto de Resolução n' 2, de 1987, que
põe sobre o Reg1mento Interno da Assembléia Nacional

341

Org~

Const1-

tuinte, prevê, no art. 15, a criação de cinco Com1ssões

que

oo'&i~r'~'

cuidarão da apreciação de temas especificos.
A emenda que ora submetemos à apreciação do

e-

grégio colegiado visa dar novo ordenamento ao teor da proposta
original, no mister, e conseqUente ampliação, para sete,

do

número das aludidas Com1ssões.
Destarte, a nosso juizo, poder-se-á dedicar nmor
atenção aos múltiplos problemas a serem

te_:redação:

d1scutidos,dispensand~

-lhes tratamento sob uma ót1ca mais realíst1ca do que o
se apreciados dentro de um contexto mais abrangente.
poder-se-á facultar maior acesso dos setores da

seria

"Art. 15 _ Se:rão formadas sete(7) Comissões
elaboração dJ p:rojeto de co,stituição:

Adema1s,

as;

Dentro dessa linha de idéias,entendemos que

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

as

Comissões referentes à Organização Federal e à Organização dos
Poderes, por tratarem de assuntos Lna tmamente l1gadõs eind1V:1si
veis, devem ser assoc1.adas para formar uma ún1.ca Com1.ssão, de-

.nominada Comissão de Organização Federal e dos Poderes.
7ª
Por outro lado, entendemos que a Comissão refe-

à

Ordem Econômica e Social,

de organização Federal;
- Comissão
de OrganizaçãJ do poder Legislativo;.
- comissão
Comissão de organizaçã'J do poder Judiciário;

-

-

em razão da abrangênc1a e complexidade dos temas a ela afetos,
deve ser desdobrada em Comissão de Educação, Cultura e Organi-

zação da Familia, Comissão de Ordem Econôm1ca e Comissã~ de Or
dem Social.

É certo que todas estas tratarão de temas

que

guardam estreita ligação, porém a vastidão dos assuQtos a

se-

resultados

a serem obtidos para a compos1ção do todo.

Comissão
Comissão
educação
Comissão

de organização do pode:r Executivo;
da o r dem econômica e soc'Í.al,família,
e cultura;
de Sistematização. "

JUS T I F I C A ç A O

Família, Educação e Cul~urat

rem tratados justifica a divisão, sem prejuizo dos

para

1ª _ Comissão àe Decla:raçã~ de Direitos e Ga:ranti

socledade l.n

teressados nos debates e nos desdobramentos dos trabalhos.

rente

N~

Artigo único _ O A:rtig·) 15 d6eg ment o Interno da Assembléia
cion;L'~onsti uinle passa a vigo:rar com a seguin-

Na atual constituição, a pa:rte de organização federal abrang~ dezessete (17) artigos. A parte referente
ração

de direitos

à decl~

e'g~rantias abrange quinze (15) artigJs.

A parte sobre a ordem econômic~ e social, família, educação e CUI~
tura, cerca de vinte (20) artigos. A parte referente aos podere:
abrange cento e vinte e cinco (125) artigos, o que demonstra a 1mportância e extensão do assunto. Justifica-se, portanto, a emenda:
ora apresentada, a qual permitirá o melhor exame do assunto, possl
bilitando uma redação mais perfeita.

~inalmente,

a Comissão da Terra, cuje

ora é sugerida, sem dúvida, ao lado da ComJssão dos
e Garantias,

é de transcendental lmportânc1.aa

Nelas

criação
Da r-e

í

tos

estão,a

nosso ver, os grandes desaf1.0s.

A Comissão da Terra abr1gará o estudo,a d1scussão, a crítica, o debate e a profunda anál1.se dos temas e

jetivos relacionados com as questões urbanas e rurais;

obcom a

propriedade agrária e as relações de produção no setor primá -

A

de 1987.

-132342

JOSTÍFICATIVA
as Comissões e assegurar maior
Acolhi sugestão que me foi

RECItem) INTERl4J DJ\ ASSEM:lLEIJ\ Nl\CIO'lAL al'lSTITUINTE

MDB de

EMENDA NQ

•.:2.
Ao artigo 15, seja dada a redação

eie

lUitiba.,

".

ek /'10.. ,

'p.ç/ú&e-<.M>

segu~nte:

Art. 15 - Serão formadas sete comissões para elaboração
do Projeto de Constituição:
lª - Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias
2ª - Com~ssão da Organização Federal
3ª - Comissão de Organização dos Poderes
4ª - Comissão da Ordem econôm~ca , social e familiar
5ª - Comissão de Educação e Cultura
6ª
Comissão de Saúde
7ª - Comissão de Sistematização

ª44

E M E N D A n9

Dê-se ao art. 15 nova redação na forma seguinte:

Art. 15 - Serão formadas oito Comissões para a
do Projeto de Constituição:
JUSTIFICATIVA

Não se compreende que, em uma nova Constituição. não esteja
incluído, com destaque, o Setor Saúde.
Devido a sua enorme importânc~a, é relevdlll.e que o tema seja inserido no regimento definitivo e discutido em Comissão própria.
Todas as inúmeras entidades, associações e socieaades ligadas à área, com toda certeza exigirão sua participação na formul~
das diretrizes para uma nova reordenação da Saúde no Brasil.
Por outro lado, devido a sua complexidade, o item Educação
e Cultura deverá, também, existir em Comissão isolada.

Sala das Sessões,

elaboração

H'. Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias;
2~.

Comissão da Organização Federal;

3~.

Comissão da Organização dos P.dderes;

H. Comissão da Ordem Econõmica e Social;
5~.

Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Família;

6g.

Com~ssão

7~.

Comissão da Comunicação Social;

8~.

Comissão de Redação e Sistematização.

das Questões Urbanas e Rurais;

JUS T I F I C A ç Ã O:
Na forma do § 69 do art. 32 da Resol~
ção de 6 de fevere~ro de 1987 a signatária COmo apresentará várias emendas, justifica-las-ã englobadamente.
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L
Dê-se ao art. '15 esta redação:

de 1987.

de

Sala das Sessões

EMENDA AO PROJETO DE

Joº~k.

aCI

A

VÃ NI A

JUS T I F I C A ç Ã O
Autora:

Consti~uinte

DE

EMENDAS

LUCIA VANIA (GO-PMDB)

Art. 15. para a elaboração do projeto
de Constituição serão formadas as seguintes Comi.§'.
sões:
I- Direitos do Cidadã~: organização,
1:iberdade, salário, sindicato, greve e previdê~
aia;
11- Questão Urbana: habitação, transporte, segurança, saneamento, uso do solo, meioambiente e patrimônio cultural:
II1- Questão rural: P?lítica agrícola,
função social da propriedade, reforma agrár~a,e~
ploração do subsolo, minérios, Indios e meio-ambiente;
IV- Questão industrial: energ~a, indú~
tria, reserva de mercado, tran~porte, poluição:
v- Saúde, Educação e Cultura: desenvo!
vimento cientifico e tecnológico, universidades,

A Constituinte LUCIA VANIA (PMDB-GO) abai
xo assinada,apresentou, nesta data, perante a Mesa da Asse~
bléia Nacional Constituinte 5 (cinco)emendas ao Projeto de
Resolução (em tempo oportuno) que "Dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte" e, cumprindo o
que dispõe o n9"Q do art. 32 das atuais Normas Preliminares
(Resolução de 6 do corrente mês) promove, na forma abaixo a
justificação - englobadamente - das mesmas.

letras e

Emenda ao

artes~

VI- Comunicação social: imprensa, rádio, televisão, informática e censura:
VII- Sistema financeiro: dívida externa~

estatais, Juros, capital estrangeiro;

VIII- O Estado: os poderes da un~ão,
relação com os Estados-membros e os Municípios,
desigualdades regiona~s e sistema tributárió.

x x x x x x x x x x x x

69 , finis, do art 29

JUS T I F I C A ç Ã O
Com o fito único de aperfeiçoar a
red~
cão do § 69 finis, do art. 29, a subscritora entende que oc0O!:
rendo a hipótese de vaga de "qualquer membro da Mesa" deve
rá, com efeito, ser real~zada de imediato nova eleição cor

-133 nindo-se, se possível, latifúndio e mais, latifundio improdutivo e remetendo-se para a legislação ordinária questões j~
rídicas como as da posse e do usucapiâo aquisitivo tanto urba
no quanto rural etc.

respondente. o projeto, contudo, será mais claro, não deixando margem ã dúvida que poderão gerar debates e suscitar
outra série de questões sendo tanto quanto possível explícito. Assim foi proposto: vagando-se qualquer caso da Mesa proceder-se-á eleição na forma prevista no caput
do
art. 29.

x

(Justificação;emendas;Constituin~eLUCIA

VANIA)

A sétima Comissão cuidaria da Comunicação
Social.Os tempos de hoje são completamente diferentes daqueles
da Constituição de 1967 e muito mais das da Carta de 1946. Os
meios de comunicação em massa multiplicaram-se quantitativame~
te e houve - de fato- uma evolução qualitativa no setor. Ademais tem o cidadão o direito à informação que deve ser assegurado na Carta Magna não só nas disposições sobre garantias mas
também quanto às concessões do direito de emissâo do sinal de
rádio e televisão

x x x x x x x x x x x x

- - segue - -

fls ... 2
(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VÂNIA)

Deixou-se, afinal, para a oitava Comissão o munus
de debater e decidir sobre a redação e sistematizaçâo do texto da Carta Magna.

Emenda aditiva ao 49 do parágrafo único do art. 39
JUS T I F l C A ç A O

A emenda tem o propósito de tornar mais lím
pido o texto regimental, de tal sorte que não possa, no fut~
ro, suscitar dúvidas. Substituindo-se "vencido" por "matéria
já discutida, votada e vencida" dá-se ao espírito do texto r~
gimental redação que o revelará tal e qual desejam os Constituintes. Não se falará sobre matéria anteriormente discutida,
votada e vencida como é, aliás, de praxe Parlamentar. A expre~
sâo "vencido" enseja dúvidas.

x x x x x x x x x x x x x x

Emenda aditiva ao finis do 69 do parágrafo único do art. 39

Acreditamos que dessa forma, mesmo elevando-se o
número das Comissões haverá mais oportunidade de todos os Con~
tituintes cumprirem seu dever tal como deseja a nacionalidade:
ampliando o debate, intensificando a pesquisa da realidade emergente e - enfim - trazendo para a Constituição a norma apta
a disciplinar juridlcamente uma realidade nâo incipiente, mas
efetiva, real, viva e dramática:

Finalmente a emenda dá nova redação ao § 29
do
art. 17. Visa dotar as sub-comissões de Vice-Presidente,
a
exemplo do que ocorre com as Comissões. Tem o fito de raClonalizar os trabalhos das referidas sub-comissões evitando-se
o
impasse da lacuna legal. E se ocorrer a ausência do Presidente?
O texto proposto nada diz a respeito. Criando-se o órgão do Vi
ce-Presidente os trabalhos ocorreriam sem o risco (ou com ris
co menor, atenuado) de interrupção desde que esse assumisse in
continentl a Presidência.

JUS T I F I C A ç Ã O
.•• concluindo na pág. seguinte •.•
A emenda aditiva ã parte final do 69
do
parágrafo único do
art 39 tem o objetivo de democratizar
o proJeto naquela parte e, de consequência, o regimento.Tal
como~ropostQ, a punição de cassar a palavra do Constituinte (expressão da palavra do povo) logo ã primeira falta, h!
verá uma conduta por demais severa da Mesa, qUiçá draconi!
na. Vindo a reincidir, depois de haver sido anteriormentea~
vertido por prâtaca ante Parlamentar, aí s am, seria o caso de
cassação

Justlficação-Emendas-Constituinte LUCIA VANIA

Sala das Sessões em

de fevereiro de 1987.

L U

(Justlficação; emendas; Constituinte LUCIA VANIA)
Emenda substitutiva ao art. 15

345
JUS T I F I C A C Ã O

Projeto de Resolução n Q 2, de 1.987

A subscritora entende que deixar a cargo de
uma unlca Comissão tarefa de legislar sobre "Ordem Econômica e
Social, Família, Educação e Cultura" tal como proposto
será
encargo por demais vasto dada a complexidade dos problemas do
Brasil contemporâneo. Assim, entende a subscritora que eleva~
do-se o número das Comissões, haverá oportunidade de mais e~
tudos, mais debates, análises, pesquisas dos assuntos da

Dlspõe sobre o Reglmento

Interno da

Asse!!!

bléla Naclonal Constltuínte.

or

dem econômica, social. Desuobrando-se a Comissão em outras,cri
ando-se novas, buscar-se-á que a Constituinte alargue o espe.<:.
tro da realldade nacional visto serem também, merecedoras de
preceitos constitucionais
específicos as questôes da Educação, Cultura, Saúde e Família (5~ Comlssão); aquelas referentes aos problemas ou questões urbanos e rurais visto o drama
das populações das cidades e do campo notadamente as de baixa
e
nenhuma renda. Seriam debatidos na sexta Comissão que
rediglrla preceitos constitucionais sobre assuntos como: habi
tação, uso do solo urbano, reglões metropolitanas agregando se ã mesma a análise e o debate para criar-se a norma sobre a
questâo fundiárla e, de consequência: reforma agrária, defl-

Emenda ao art. 15
Dê-se ao art. 15 a segulnte redação:
"Serão formadas as segulntes COffilssões

para

a elaboração do ProJeto de ConstltulÇão:
lª) Comissão da Organização Naclonal:
2ª) Comissão da Declaração de Dlreltos e Garantias;

3ª) Comlssào da Ordem Econômlca e Social:

-134 automática pela Emenda, também tornará mais fáceis debates e conclusões.

4') Com1.ssão da Reforma Agrár:La;

Descentralizará problemas que, .se enfeixados por um. só grupo, criariam

5') Cornlssão da Reforma Tr~butár~a;
6') Comissão da

situações aqui contornadas.

da Educação e da Cu!

Farníl.la,

tura;

câmara

Com~ssão

7')

de

S~stematização;

e

8') Comissão de Redaçíão. "

JUSTIFICAÇÃO
EMENDA N9 347
são
ria, Reforma

~ncluídas ma~S

Tributár~a

três

Com~ssões:

Agr~

Reforma

Dê-se ao art. 15 do Projeto de Regimento Interno
Constltuinte a seguinte redação:

const2c

e de Redação. As duas primeiras

tuem matér1.a sobre a qual todos os brasileiros, e não apenas

a

classe PQlitlca, em1tem op1.n1ào. Todos querem as mudanças, sobr~
tudo no setor fund1.árlO e no trlbutário. Impõe-se, dessa

forma,

A Comissão de Redação deverá ser cr~ada para
Const~tucional

Brasí1~a,

seJa claro,

Congresso

prec~so

Nac~ona1,

que

e correto.

12 de

I

fevere~ro

j7'/,'

de 1.987

--------

1-<../;c/-.

I'

L'_L ......

JUSTIFICATIVA.
A proposta do reglmento, de 5 comissões, tem, na opi-

Senador WILSON MARTINS

nlao deste Constituinte, d01S defeitos bãsicos: hã dificuldades físi
cas para as res pecti va5O'euni õe-s-('Sõ-.;~m-5~~m'Í-s-sões;-cada-uma-teri a
mais de 100 constituintes, se estes se distribuissem igualmente entre
elas) e o que ê mais grave, reduz o espaço de participação dos constitUlntes.
Esta proposta de emenda, aumenta o numero de Comissões
com dois objetivos: permitir uma discussão mais aprofundada em cada t!
ma através de uma participação mais efetiva dos parlamentares, em comi!
sões menores, aSSlm como facilitar as reuniões, pois o Congresso teria
melhores condições de acomodar cada uma das comissões.
A proposta de emenda prevê a criação de uma Comissão
do Sistema Tributãrio, uma demanda urgente que precisa ser colocada na
Nova Constituição, pois a concentração de recursos em qualquer das esferas de poder, ê, por igual, concentração de poderes. A tese da Refo~
ma Tributãria tem defensores em todas as forç~s políticas da Constitui~
te.
Pretende, tambêm, a emenda, criar a Comissão dos Direl
tos Políticos e dos Partidos pd1íticos. A democratização em curso impõe
a revisão constitucional nesses pontos, adaptando-os às exigências de!
ta quadra de nossa histõrla.
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Estabele nova redacão ao art. 15,

capitulo

Art. 15

-

1,

Título

111.

Serão formadas oito comissões para elaborar

o

projeto de Constitu!ç:!io:

1) Da Organização Nacional, abrangendo

Federa-

ção, Unidades Federativas, Munl.cípios,

Dis-

trito Federal, Territórios. Sistema de Cave.!.
no e Forças Armadas.

Z) Do (jrgão Executivo do Poder de Estado

Não vê o autor desta emenda necessldade e razão

3) Do Orgào Leg.Ls Latu.vo do Poder ~e Estado

5) Da Famf.Lf.a , Educação e Cultura
0.05

DJ.'t'eitos, Ga-rantias Individuais e Co-::m.mi-

cacêes ,
7) Do Trabalho , Prevãdênca,a

I

AssistêncJ.a e Pr cp r Le

dade

8) Da SistematJ.zação

JUSTIFICATIVA

Os

termos propostas são de t.al abrangência que, se

-

entre o Econômico e o Social e ê da boa tecnica das Constituições tra'tar de ~m e de outro no mesmo capítulo.
Todavia, o auto; propõe a separação da Ordem Econômica e Social da Família, Educação e Cultura, porque aí sim, da õtica do
autor, se Jústifica a separação.
A proposta de chamar a ultima Comissão de $istemat La
ção e Redação decorre de uma exigência 'apropriada quanto a esta Co
são, pelas funções que lhe estão previstas.

Sa 1a das Sessões, 11 de feverei ro de, 1987
mantida

o projeto origina original, acabaríamos tendo super-comissões. Ilmas seriam bem mais importantes do que as outras. A Emenda torna os

assuntos

melhor ordenados. Proporcia adequação consentânea aos Constituintes por
suas aptidões e na marrLs Eaa t açjio das prefêrencJ.as de trabalho.

Acresce nc car que a inter-penetração das Comissões serâ indispensável, benéfic~ e democrática. A redução do número de integrantes,

I

para

separar a Ordero Econômica da Ordem Social. São õbvias as interrelações

4) Do órgão Judiciário do Poder de Estado

6)

Art. 15. Serão formadas B (oito) Comissões para a ela
boração do Projeto de Constltuição:
1) Comissão dos Direltos e Garantias
2) Comissão do Sistema Tributãrio
3) Comissão da Drganização Federal
4) Comissão de Organização dos Poderes
5) Comissão dos. Direitos Políticos e dos Partidos
POlítl cos
6) Comissão da Ordem Econômica e Social
7) Comissão da Família, Educação e Cu1t~ra
8) Comissão de Sistematização e Redação.

a cr1.ação de COID1.SSÕeS próprias ao debate de ambos 05 temas.

o Texto

da

~~---

Senador NELSON WEDEKIN
Constituinte
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5. Comissão da Ordem Social, da Saúde e da Família;
6. Comissão da Educação, da Cultura e das,Comunicações; e
d. Comissão da Sistematização.
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, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne;>

DE FEVEREIRO DE 1987, QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO IN-

Ao ~~L--]

t

redação:

"Art. 15

segui~

serão formadas as

tes Comissões para a elaboração do Projeto
de Constituição:

I - Comissão da Declaração de Direitos

e

Garantias
II - Comissão da Organização Federal
III - Comissão da organização dos

I

}u,Cr-c~ rA~

Poderes

Legislativo e Executivo
IV - Comissão da organização do Poder Jud!
ciário
V - Comissão da Ordem Econômica
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VI - Comissão da Ordem Social
VII - Comissão da Educação e Cultura
VIII - Comissão da Saúde
IX - Comissão dos Negócios do

Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
Art. 15 _ Serão formadas sete (7) Comissões para elaboração do
projeto de Constituição, a saber:
1. Comissão da Organização Federal;
2. Comissão de organização dos Poderes;
3. Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias;
4. Comissão da Ordem Econômica e da Soberania
Nacional;

X -

Interior~

Comissão de Sistematização "

JUSTIFICAÇÃO

Restringir a apenas cinco o númerO de Comissões Constitucionais encarregadas da elaboração do Projeto da
\

-136 nova Carta Magna, tal corno dispõe o artigo 15, apresenta,
gundo o meu entendimento, pelo menos dois graves

tes: não oferece condição de absorver, corno determina o
go 13, todos os Constituintes; e, não abrange a

11 - Comissão de Organização Federal;

s~

inconvenie~

[11 - Comissão de Organização dos Poderes;

art~

totalidade

IV _ Comissão de Ordem Econômica e Social;

das áreas de interesse específiCO.

v - Comissão da Família, Educação e Cultura;

A Emenda, a par de aumentar em 100% o número

daqueles importantes órgãos técnicos, assegurando, com isso,

VI _ Comissão de Defesa da Vida e da Natureza e Proteção
ao Meio Ambiente;
VII - Comissão de Proteção às Minorias;

a oportunidade de participação da totalidade dos Constituintes, reserva a setores não contemplados no Projeto original,
corno é o caso da Saúde e do Interior, organismo próprio

pa-

VIII - Comissão de Disposições Transitórias;

ra o debate e decisão das questões que lhes são pertinentes,
IX - Comissão de Sistematização;

e que são, indubitavelmente, da maior magnitude para a soci~
dade brasileira.

X - Comissão de Redação.
SALA DE SESSÕES, em 12 de fevereiro de 1987

CCls:}
Deputado

OSMAR

JUSTIFICAÇIlO

o Projeto de Regimento Interno, atendendo a
numerosas manifestações colhidas no plenário da Assembléia, pr~
feriu, em lugar de uma Comissão Constitucional, criar
várias
Comissões "incumbidas de elaborar o Projeto de Constituição" ,
integradas "de todos os Constituintes, excessão dos membros da

LEITÃO

PFL - RJ
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EMENDA Nº
Ao projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituint.e"

Ão art. 15:

o artigo passa a ter a seguinte redação:
Art. 15 - Serão formadas nove Comissões para elab.Q.
ração do Projeto de Constituição:
lª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

- Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias;
Comissão da Organização Nacional;
- Comissão do Poder Legislativo;
- Comissão do Poder Executivo;
Comissão do Poder Judiciário;
- Comissão da Ordem Econômica e Financeira;
- Comissão da Ordem Social, Trabalho, Previdência,
Sindicatos e Greve;
8ª - Comissão da Família, Educação, Cultura, sa6de,
Esporte e Lazer;
9ª - Comissão de Sistematização.

Mesa, entre às quais aqueles se dividirão em número iguàl" (art.
13).

A solução não me parece a mais feliz, mas
é
possivelmente a vitoriosa. Serão diversas Assembléias, num tota~
de cinco apenas. Cada uma delas contaria com mais de 100
(cem)
integrantes, o que desde logo mostra sua impraticabilidade, sal
vo reuniões alternadas no Auditório Petrônio Portela,
único re
cinto capaz de acolher uma centena de particJpantes, além de fun_
cionários, jornalistas, etc. Por outro lado, Deus permita que a
fórmula sugerida não venha atrasar a elaboração Constitucional ,
frustando a perspectiva dos que esperam a promulgação do novo t~
to em 7 de setembro ou mesmo a 15 de novembrõ. Se as Comissões •
se podem dividir em Sub-Comissões, razão não parece existir para
que não se repita experiências anteriores, que facilitaram a pa~
ticipação, através de debates, emendas e votações em plenário
de todos os Constituintes. Finalmente, mais fácil seria a tarefa
deferida à Comissão de Sistematização, que acabará sendo a mais
importante de todas. _

JUSTIFICAÇÃO

A emenda aumenta o número de Comissões

ra nove, o que facilitará e agilizará os trabalhos da
Nacional Constituinte.

de cinco pa
Assembléia

Sala

EMENDA Nº

352

Redija-se assim o art. 15
Art. 15 -

Serão formadas 10 (dez) Comissões para elaboração do
Projeto de Constituição

I - Comissão de Declaração dos Direitos e Garantias;

Rendendo-me, todavia, ao pensamento do que
dito seja o da maioria, ouso duplicar o número de Comissões.
vez de cinco, dez.

acr~

Em

Não há razão para não desdobrar a Comissão

de Ordem Econômica e Social, Família, Educação e Cultura em duas:
a Comissão de Ordem Econômica e Social e a Comissão de Família ,
Educação e Cultura.
Há necessidade de que uma Comissão se debruce sobre os problemas da vida e da Defesa da Natureza e Prot~
ção ao Meio Ambiente, a que as novas Constituições dedicam especial relevo (Suiça, Portugal, Peru, etc.)
A ComissRo de Proteção às Minorias caberá estudar a situação da mulher, do índi~ do
idoso, do negro, do deficiente, etc., de todos os discriminados
por qualquer motivo. Também outras emendas serão provavelmente
sugeridas que devam ser, ou não, aproveitadas nas Disposições
Transitórias da futura Constituição.
E, finalmente, aprovado
o texto constitucional, indispensável será o apuro de sua reda-ção.

-137 -
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2 .. Comissão de Declaração de Direitos, Gar an t aas Indivl:.
duais e Salvaguardas do regime democrático.

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUCÃO DO REGIMENTO DA CONSTITUINTE
3. Comissão de Organização Federal,

üã

spcs a ções

cer ai s

c da União J dos Estados e MunicíploS.
4. Comissão de Organlzaçâo Federal do Sd s tcr-a Tributário.

EMENTÁ: Altera os arts. 15

5. Comissão do s í s tema de Governo. do Poder Leglslativo

e 16

e do Poder Executivo
6 .. Comissão do Poder Judiciário.

7. Comissão da Ordem Econômica e scc i ar
Reg~mento

O art. 15 do

terá a

segu~nte

redação:

8. Comissão da família, da Educação, da Cultura e da Meio-

"Art. 15 - Serão formadas 10 Com~ssões para elaboração do ProJ~

Ambiente.

const~tuição:

to de

. 9 .. Comissão das Disposlções Gerais e Transitórias.

19 - Comissão de Declaração dos Dire~tos e Garant~as

10. Comissão de

Ind~vJ.duaJ.s;

Sistemati~ação.

§ Onico - As Comissões de 1 a 9 serão compostas de 54 mem

29 - Comissão de Declaração dos DJ.reJ.tos e Garant1as

bras

ê

a de n9 10 de 59.

\,

Coletivos;

/

c-:/

39 - Comissão da Organ~zação Federal;

49 -

Co~ssão

Organ~zação

da

e

Competênc~a

. : .I,l'.- . :

.. _./-'

dos Pode-

resi

59 -

Com~ssão

da Ordem

Econôm~ca;

69 - Comissão da Ordem SocJ.al;

79 -

Co~ssão

da

Farníl~a;

89

Com~ssão

da E4ucação;

99 - Com~ssão da Cultura;

Justi ficação

109 - Comissão da S~stemat~zação.

No art. 16 substitua-se a expressão "as quatro

prímel.ras comissões

11

A emenda visa repartir o

trabalho de elaboração do Pr.Q.

jeto inicial da Constituição de maneira adequada.

por lias nove pr1.rne1.ras comissões".

Pelo projeto serão criadas 5 Comissões e asseguradas

JUSTIFICACÃO

A divisão equil~b~ada dos trabalhos na Assem-

da

Mesa. Dessa disposição, se mantida, resultará a formação de 5

Coffi~

sões com 109 membros J o que se constituirá em grave obstáculo

para

a realização do trabalho.
A proposta que prevê 10 Comissões atende melhor os

blé~a Const~tu~nte Just~f;c~

n~

las a par t í.c rpaçãc de todos os Constituintes, exceto os membros

com~s

o desdobramento das 5

sões propostas no ante-proJeto em lO Com~ssões.

Atente-se

jetivos perseguidos. Se aprovada, serão criadas 10 Comissões;

ob-

nove

com 54 membros e uma, a de s stenat i aação , com 59.
í

ainda para o fato de que um número reduzido de COIDl.SSÕeS obrJ.
garia a que cada uma tl.vesse, no mínl.mo, 100 membros, o

que

contrarLa a funcl.onall.dade das mesmas. Além dl.sso, a dl.vl.são

das comissões em sub-cornl.ssões não deve perder de Vl.sta

A distribuição da me t.é r i.a , par seu turno, obedecerá cri
t ér i o de maior equilibrio. Ela

também, corrige omissão do Projeto,

pois contempla as Disposições Gerais e r ransa t6r las.

a
Sala das Sessões,

organl.cidade das prl.mel.ras. Por ta15 razões, parece-me
se faz razoável o número de dez cornl.ssões, que, a

que

critério

dos seus plenários, podem desdobrar~se em sub-coml.ssões,tudo

para melhor proveito dos trabalhos dos

Constitu~ntes.

Brasília, 12 de fevereiro de 1987.

.

,.
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Emenda ao Projeto de Regimento Interno
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Art. 15.
Dê-se-lhe a seguinte redação:

"Sez-ão constituídas dez comissões para elaboração do PrE..

EMENDA

AO PROJETO

DE

RESOLUÇÃO N? 2 1 DE

h~R7

Altere-se o artigo 15 da seguinte formai

jeto de Constituição:

"Art. 15,
1. Comissão de Declaração de Dd r e a t os da Nacionalidade,

Direitos Políticos e Partidos Políticos.

do Projeto de

Serão formada" dez Comis"ões para q elaborEjç1ío
Constitu~çãof

I - Comissão da FormEj de Est~pQ

-138
li ~ Comissão d q Yorm~ pe Governo

98 resoluções do Sena,do e dos Tribunai~, além
dos
7
~nstitutos clássicos da Lei Ordinária e da Emenda Constituc~~

tônomo

++i - Comissão de El~hQr~~ãQ NormatiVql do Qrçqmento l
e da F~scal~zqç~o Jip~nceir~ e Administrqtiya

nal;

bl os procedimentos de fiscalização financei--

IY - Comissão do Poder Judiciário

v-

Comissão dos

Direito~

ra, onde avulta o controle externo exercido pelo Tribunal

Jundqmentais da Pessoa

c) a moderna exigência de acompanhamento e fi~

VI - Comissão dos Direitos ge participação pQl~tica
YiI - Comissão da ~efesq do EstqdO ~emocráticol
SegurqPçq NqciQnql e 9as

Jor~as

calização das atividades da Administração, em suas faltas, o-

da

missões e abusos, a indicar a conyen~ência de Agências novas

Armadqs

como a do OmbudsrntlIl

Comi~são de Qrdem Econômica e Social

ViII

x

do

(0 d(~fensor

do cidadão).

ne out~a parte, se a segunda comi~são - a

3.

+X - Comissão d q Iqmilia,1 Ed~C~çãQI Cultura e

de

Contas; e

da

Organização Jederal, vale dizer l a que trata das questões

Bem_Estar Soci,!l

que envolvem o tema da Forma de Estado -

está bem ci~cunseFi

Comissão de S~stem~tiz'lção·"

ta e não necessita reparos, a terceira -

Comissão da Organiz~

ção dos Poderes - e a quarta - Comissão da Ordem Econômica
Social -

Sala das

sessõe~

em

e

comportarlam, perfeita~ente, uma subdivisão, como ha

veremos de mostrar.

Na "Organ:j,za,ç~o (ias Poderes li cumpr~ diqtingui~ duaq

§

grandes áreas, que gUq~dam clqr~ ~utonomia entre si, A prime:j,r~
rea - ainda polêmica, entre nQs ~ versa sohre a estrutur~ção do G~

SIMÃO SESSIM

verna e do Congresso lorg~niz~yel este último

unt

ou brcameralmen-

tel, o relqcionamento entre qmbos, bem como o modo de organização
JUSTIFICATIVA

da Presidência da E~púhlica (se cumul~da com a chefia de governo
ou dela distintal, Ess q primeira área traduz-se no que se tem den~
m~nado

A presente emenda visa aperfeiçoar a proposta de
gimento para a Assembléia Constituinte, e que divide a tarefa

R~

de

elaboração do Projeto de Constituição em cinco Com~ssões, a saber:

la
2a
3a
4a

-

-

deres políticos? que

pede

ex~~e e~ com~ssãa especializada,

é

a

do

Poder Judici~rio,
5.

Comissão da Declaração dos Direi'tos e Garan
tias
Comissão da Organização Federal

A opção

qu~nto

q forma de Boverno

(~e

parlamentaris

ta ou presidenciall independe (ia organização do Poder Judiciário.
Qualquer que seja a forma de Goyer~OI o Jud~ciário ~ instituição
essencial ~o Estado de Direito ~emocrático ~ deve ser independente

Comissão de Organização dos Poderes

do Goye~no, do çongressQ e dQ foper econômico? para ser justo; de-

Comissão da Ordem Econômica e Social, Famí-

ye ser forte o

lia, Educação e Cultura

r~pido e necessário Para exec~t~r seu papel de mantenedor da

Sociql. Não

5a - Comissão da Sistematização
2.

de ro~~a. de Goy~rnol um dos pontos fundamentais a ser
enfrentado pela Assemhlé~a çonstituinte, A outra área ligada aos po-

Obedece a emenda

b~sica da pro-

e uma

quest~Q

é assunto bastante

já

ã mesma orientação

suficient~

para conquistar o respeito, e àeye

ser

Paz
simples, O Estatuto do Poder Judiciário

r~~a uma comiss~o,

Enfim? ~ pr9posta ortgin91 reúne? em uma mesma e

6.

ú-

posta, ou seja, distribuir temas, entre as ComÍssões, segundo uma

nica comissão, temas que, desde qu~ndo apareceram, na Consti~uição

clas9~icação daquilo que, tecnrcamen~e, se

de 1934, são tratados em títulos d~~tintos;
a) o da "Or-dem Econômiça e SOCh:;l.ll·; e.

aenomina ae matéria

constitucional. A classificação apresentada pela Proposta é corr~
ta. Entretanto, preocupGu~se excessi7amente com a síntese, de mo-

h) o da. nFf.l.rnílin ? I:ducação e Cultura ll

do a omi~ir ternas essenciais

Não yemos razões para

â

matéria constitucional que não

enquadram em nenhuma das quatro primeiras Comissões. Estão

se

entre

esses temas:

•

unific~-los agorq, mormente

quandQ, especiqlmente no tocante ao último, a realida(ie deter~~nou
grandes mudanças e avanços, a exigirem a atenção dos constltuintes.

l?l

Os Direitos de Participação política,

parti~

ã nacionalidade, continuando com a previ
polxtxcos propriamente ditos, estendendo-se
à

do do direito preamBular

são dos direitos
questão pol&mi~a dos sistemas

elei~orais,

para

fi~alizar

com

a

regulação constitúcional dos partidos ~olÍticos. A primeira comi~
são da proposta original tem CGlmo tema chave a "Declaração
dos
Direitos e suas Garantia,s", o que reouz o seu escopo aos chama-dos Direitos rundamentais da Pessoa, que indepenôem da condição

1.

Mantivemos uma última Comissão para a ímpresclndf--

vel tarefa de sistematrzação. Caberá a essa Comissão de S~stemati
zação, também, elaborar as disposições gerais e finais, bem

comú

as disposlções transitórias.

8.

Concluindo essa Justificativa, vamos relacionar

dez comissões que propomos na presente emenda, descrevendo os

as
as-

suntos principais, específicos a cada urna. Assi~, teríamos:

de nacional ou ~ ;
I

- COMISSÃO DA FORMA DE ESTADO

29) A Defesa d~s instftu~ç?~~.~emoc:át}~@~l d?
Segurança Nacional e das r?~~a~,~~~Bdasl tem~ que nqsçeu dentro do Capítulo dos Direitos lund~mentai~ da Pessoa, merece I
dadas as peculiaridades do Eatqdo cQntempor~neo? um eXqme
e
uma regularização espec~fiça a essa ~rea da Lei .Constitucional.
3?1 A Elah?~B9§o.~?r~~tiyaJ Lei Orçamentária e
riscalização Financeira e A9ffiinistratival te~~s que l no Direi
to

Con~titucion~l ~1~~~t;9~' ~e'~~~~~i~ nas atrib~ições d~re

tas e imediatas do Poder Legislqti~o. A evoluç~o do Est'ldo
contemporâneo determ~nQ; 9 ap~reçi~ento de institutos e
de
órg~os, auxiliqres ·do Poder Le~islatiYOI dando Q~igem, porta~
to, a

um

título noyol a requerer tratamento especial~zado, on

de. se inscreygm;

al os instr~entos de elaborqção legiqlatiya
novos, cOmO a lei complement~rl q lei delegada I o decreto a~-

1.

Estruturação político-administrativa dos Estados, dos Mu

nicípios, do Distrito Yederal e dos Territórios;
2.

Autonomia dos Estados e dos Municípios;

3.

Intervenção Federal nos Estados e Estadual nos Municí--

4.

Discriminação das competências legislativas entre a

pios;

u-

nião, os Estados e os Municípius;
5.

Distribuição dos encargos pÚblicos entre a União, os E~

tados e os Munic!pios (safide, habi~açâo, educação, transportes

,

segurança pública, etc.):

6.

Definição das responsabil~dades da União, dos Estados e

dos Municípios, na intervençào dos poderes públlCOS no

domínio

econôrnlco (quem pode criar empresa púõllca? quem pode 'criar mon~
pólios? e, em quais áreas?);

-139 1.

Repartição das receitas trlbutârias compatíveis entre a

VIII - COMISSÃO DA ORDLM ECONÔMICA E SOCIAL

União, os Estados e os Municípios.
11 -

COMISSÃO DA FORMA DE GOVERNO

1.

Princípios da ordem econômica

2.

Princípios da ordem social
Direitos dos trabalhadores
Seguridade Social

3.
4.

1.

Organização do õrgão da Representação Popular

(Con

Cpct..:.o) :
a)

IX

composição do Congresso;

b) atribuições da Câmara dos Deputados e do Senado
deral;

Fe-

1.

c) prerrogatiyas,

2.

3.
4.

Organização da Presidência da República (Chefe de Estado) ;
a) ele~ção e mandato,
b) atribu~ções;
c) responsabil~~ade.

2.

- COMISSÃO DA FAMÍLIA, EDUCAÇÃO;C~LTURA E ~O ~EM;F~r~,~~~
CIAL
Família
Educação
Cultura
Bem-estar Social
a) al:unentação
Saúde
c) moradia

b)

Organização do Ministério (Governo)

3.

x

a) designação e demissão;
b) estrutura interna;

1.

c) a'tzu.bud.çóes ;

d) responsabilidades.
Organização da Administração Civil

4.

a)

seleção e carrelra;

b)

estrutura

- COMISSÃO DE

SISTEMArIZ~çÃO

Redação do texto final
gerats

2.

D~sposições

3,

nisposições transitór~as

(Administração)
Sala das Sessões/

~nterna,

~

c) at rubua çóes ;

d) controle.
111 -

sIMÃo SESlI+M

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO NORMATIVA, DO ORÇAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA
1.

356

EMENDA NQ

Processo de elaboração normativa
a) Emenda Constitucional
b) Lei Complementar
c) Instrumentos normativos de nível ordinário

Dê-se a seguinte redação ao ar.t.15 : Serão formadas
10 Comissões para elaboração do Projeto de Constituição:

d) Instrumentos normativos regulamentares
2.

Orçamento

3.

Fiscal~zação

4.

Controle das ati v j d..J(.ic<' da Administração Piib Laca

financeira e Tribunal de Contas

IV - COMISSÃO DO PODER JUDICIÃRIO
1.

Garantias e competências

2.

Supremo Tribunal Federal
Conselho Nac~onal da Mag~stratura
Justiça Federal Ordinária
Justiças Federais Espec~ais
a) militar
b) eleitoral
c) do trabalho

3.

4.
5.

6.
J.

8.
9.

V

lª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª

- Comissão de Declaração de Direitos e Garantias

-

Comissão de Organização Federal

- Comissão do Poder Executivo

-

Comissão do Poder Legislativo

- Comissão do Poder Judiciário
- Comissão da Ordem Econômica e Social

-

Comissão da Família

- Comissaõ do Sistema Tributário
- Comissão de Educação e Cultura

-

Comissão de Sistematização

Justificação: Subdividir os assuntos dará oportunidade de um melhor aprofundamento nas matérias a serem enfocadas, permitindo-se a ouvida de uma vasta parcela da sociedade
organizada.

Justiça dos EstadQs
Justiça das Pequenqs çqU~q~
Ministério Públtco
Procurador~a dq UniãQ

- COMISSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA
1.

Princípios fundamentais

2.

Declaração dos Direitos

3.

Remédios jurídicos (mandado de segurança, habeas-corpus, e t c , )

VI

VII

- COMISSÃO DOS DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO pOLíTICA
D~re~to

à Nacionalidade

1.

Regulação do

2.

Regulação dos Direitos Políticos

3.
4.

Regulação do Sistema Eleitoral
Regulação dos Parti~os Políticos

- COMISSÃO DA DEFESA DO ESTADO DEMOCRÁTICO, DA SEGURANÇA NA
CIONAL E DAS FORÇAS ARMADAS
1.
2.

3,

357

EMENDA Nº

Dos sistemas de defesa da ordem consti tu'cional (Estado de SítlO, etc ... )
Da Segurança Naci.oria'I
Das Forças Armadas

Dê-se ao art. 15 do Projeto do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte, a seguinte redação:

Art. 15 - Serão formadas 1D (dez)
do Projeto de

Com~ssões

Const~tuição:

01- Comissão da Organização Federal

para

elaboração

-140 52

02- Comissão do Sistema Tributário

62

03- Comissão de Organização do Poder Legislativo

72

04- Comissão de Organização do Poder Executivo

82

OS- Comissão de Organização do Poder Judiciario

92

06- Comissão de Declaração dos Direitos e Garantias

102

-

Comissão da Ordem Social
da Família
- Comissão da Educação e Cultura
Comissão da Saúde e Previdência
- Comissão das Disposições Transi
tórias
- Comissão de Sistematização"

- Comissão
-

07- Comissão da Ordem Econômica

Art. 22 - O artigo 16 passará a ter a

08- Comissão da Ordem social
09- Comissão da Família, Educação e Cultura
10- Comissão de Sistematização

"Art. 16 - As nove primeiras
Comissões mencionadas no Artigo anterior terão . um
prazo de 90 (noventa) dias para terminarem
os
seus trabalhos. devendo ser remetidos à Comissão de Sistematização a matéria por elas aprov~

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Regimento Interno sob enfoque, quando

seguinte

redação:

propõe

das. que por sua vez terá 30 (trinta) dias para
redação final do projeto."

a

formação de Comissões para elaboração da Constituição, o

faz

visando instituir apenas OS (cinco) Comissões, sendo que

uma

delas se destina à sistematização dos trabalhos realizados
las demais.

JUSTIFICAÇ1\O

A meu sentir, essas Comissões propostas, pela importância de
que se revestem os trabalhos de elaboração constitucional
são insuficientes para permitir um estudo mais profundo

e

mais rápido no sentido da elaboração da Constituição.
A emenda de que se trata, por conseguinte, tem o

propósito

de abrir um novo leque de Comissões, de maneira que todos os
senhores constituintes possam emprestar o seu concurso,

em

temas específicos, rendendo

os

portanto melhor de si para

trabalhos constitucionais.

Dada a importância dos temas é preferível a individualização dos mesmos para que se enseje um aprofundamento
dos debates, bem como possa ser propiciada uma maior ausculta à
Sociedade pelas Comissões específ.icas. Temas como a Ordem Social,
a Família. a Educação. a Saúde e a Ordem Econômica devem ser pr~
funda e criteriosa~p~~J~kudados e debatidos)de maneira a
se
obter um texto qüeYõSjetivamente um avanço em relação ao atual
"status quo" constitucional.

tJ

Não vejo, pois, como se deixar de instituir uma Comissão

es

pecífica para tratar do Sistema Tributário ou da Ordem

Eco

nômica ou da Ordem Social, especialmente neste momento

dra

mático por que passa a nacionalidade.

Quanto aos prazos, entendemos que não devem ser
tão grandes que causem desencanto no povo, pela sensação de que
não se está trabalhando; nem tão curtos que não. permitam um ade
quado exame dos assuntos. Acreditamos que os pratos aqui propo~
tos alcançam o meio termo, o equilíbrio necessário entre os ex
tremos.

E com esse objetivo que submeto à consideração do Plenário a
presente emenda.
Sala das Sessões, O
Sala de Reuniões da Assembléia Nacional Constituinte,

c:J. 2 -

)1 I? 7-

em

Brasília, 06 de fevereiro de 1987.

4f;:

MOZARILDO CAVALCANTI
Constituinte PFL- RR

Deputado JOSE DUTRA
PMDB - AM
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Assembléia Nacional Constituinte
Dispõe sobre os tipos de Comissões

Emenda n 2

Constitucionais a serem criadas.

Autor: Deputado MDZARILDD CAVALCANTI

o

Artigo 15 terá a seguinte redação:

art.15 - Serão formadas
ção do Projeto de Constituição:

Art. 12 - D Artigo lS do Projeto'de
Resolução
Interno da Assembléia NaciOnal Constituinte) terá a
seguinte redação:
~Regimento

dez

Comissões para a elabora-

I. Comissão de organiz~ção Federal;

II. Comissão de Organização dos Poderes;

"Art. lS - Serão formadas dez Comissões para elaboração do Projeto de Consti tuição:
12 - Comissão de Declaração de Direi
tos e garantias.
22
Comissão da Organização Federal.
32 - Comissão da Organização dos Pod~
res
42 - 'Comissão da Ordem Econômica

rII. com~ssão Tr2Dutaria;

rv.
V.

Comissão de Educação e Cultura;
Comissão de Saúde e Previdência Social;

VI. Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias individuais;

-141VII. Comissão da Ordem Econômica e Social;

Comissão da Discriminação das Rendas.
66

Comissão da Ordem Econômica.
Comissão da Ordem e dos Direitos Sociais dos Cidad;g

7ll

Comissãq da Família,Educação e CUltura.

51!

VIII. comissão da Familia,
IX.

Comissão de Sistematização e Redação;

X.

Comissão do Trabalho.

•~<:'..o~JÀQJ':

iJOOfxa~PWvt±=

82 - Comissão das Disposições Gerais e Transitórias,e
sobre Revisão Constitucional.
Comissão de Audiência :PÚblica.

A rigor, o texto primitivo propõe apenas cinco Comissões Constitucionais. o que é um número pequeno para trat~
de um elenco de expressivos assuntos e temas a serem abordados e disciplinados pela Nova Constituição •
A cr~a~ão de novas comissões procura estruturar em melhor estilo os assuntos const1tucionais.

20&

Comissão de Sistematização.

Justificativa

-o

projeto de Resolução redUZ, em demasia} o campq>

objeto dos estudos e discussões da matéria cons~itucional a apenas cinco Comissões,não obstante esteja presente.a possibilidade
de serem instituídas Sub-comissões. Não só pela quantidade,muito
mais pe1a natureza e diversidade dos temas/parece justificar a

Não seria Justo esquecer-se a criação de urna

Comissão de Saúde, por exemplo, ante os graves e sérios problemas
por que passa a questão da assistência médico-hospitalar do Pais.
Especialmente, quando

existe

no Nordeste

o nascimento de sub-ra-

ças.

6.lllpliação do nÚJllero de Comissões,e,até mesmo por exigência de
abI±r-se a uma maior participação da sociedade e colher as contribuições diretas de segmentos organizados,o que se propiciará
através da Comissão de Audiência Pública,como propugnado.

A relação médica entre cidadão e Estado precisa ser disciplinada sob o ponto-de-vista Constitucional, porque ê
um dos pr1meiros direitos do Homem.
A criação da com1ssão Tributár1a é de v1tal
releváncia para o Pais, princ1palmente porque se V1ve num sistema
tributário falido e oneroso, penalizando excessivamente o contr1buinte.

Além da Comissão de Audiência :PÚblica,propõe-se a criação de
mais quatro Comissões.Uma que cuida de temas espec{ficos,Dão abrangidos no J?rojeto,e que Justificam tratamento em separado,pela
peBnliaridade do seu conteúdo:Disposições Gerais e Transitórias e
a matéria concernente ao Poder de Revisão
da Constituição.
.,..
As demais surgem por necessidade de maior explicitude de seus
contornos e por imperativo de se conferir maior alP;'angência em
sua ação ,contemplandO tema afim ou co=elato-é o caso da Comis-

Não seria de bom s1stema uma só Com1ssão da
Ordem econômica e social, familia, educação e cultura para tratar
de assuntos muito complexos é importantes no contexto bras1leiro.
Por isso, é melhor separá-los em comissões
distintas, a fim de que cada um possa ser examinado com a acu1dade
de que precisam.
g certo, no entanto, que o aumento das Comissões pode acarreta a produção de um texto longo incompativel com uma
Constituição.

são da Declaração dos Princ!Pios Fundamentais,mand6.lllentos nucleares que ornam o pórtico do texto Constitucional,de logo assooiados com o enunciado dos Direitos-que cumpre enfatizar-Pol{ticos
e Individuais,distinguindo-os dos de outra ordem,como os Econômicos e Sociais,arrematando com o anúncio de suas Garant~as.Ou,
são propostas Comissões por imperativo ditado da necessidade de
desmembrar-se de outras.Pelo vulto e importância dos temas,entende-se apropriado dispormos de Comissões especificas sobre:a)a er-·

Porém, esse risco será afastado pelos trabalhos

dem Econômica;b)a Ordem Socia1.:,com expl{cita.:t'e:t'erência,em seu
titulo, aos Rireitos Sociais dos Cidadãos;c)a Famdiia,a Educação
e a Oultura;d)O sistema a ser adotado no.texto Constitucional s~

de plenário, onde os temas, arigor, serão rediscutidos e reexaminados.

bre a Discriminação das Rendas ou repartição dos recursos tribu-

Por fim, é importante que se diga que

poucas

Comissões provocarão inchamento de membros, o que comprometerá os

tários e de outra ordem / entre os compartimentos em.que se estm-

~

ture o Estado Nacional.

trabalhos da elaboração do Projeto de Const1tuição.
Ã ênfase a Direitos Políticos e Indiviàuais,a

A consideração da Assemblé1a.

Díreitos~o

ciais,à Familia,Educação e Cultura-de per.si-responde à expeota-

Y \.h--i~~

tiva/ ao vigoroso (.lamor do Povo e da nacionalidade bz:'lsi1eira,em

DEPUTADO FEDERAL/RN

purca e desserve ao Po~o.Faz-se necessário acentuar a vocação
do espírito,no texto da Lei Maior;para que as ge~ções do presen-

rt

I~J

WANDERLEY

sua angÚ~tia,sofrida,na escassez de tão. pouca atenção e respeito
a direitos fundam~ntais,nos intervalos indesejáveis em que não se

te e do futuro sedimentem/no curso do tempo e no alvorecer da his-

360

tória/ os sa~ mandamentos e solenes compromissos que Governantes e Governados têm assumido entre si1 perante o que reza a Lei

Emenda ao Projeto de R~01u9ão n E2,de 1987 •

Magna do país.

o Art. 15 passa a ter a seguinte redação:

Finalmente,o destaque ao tema Dtmcriminaª,ão de Rendas é ,imperioso merecer trat6.lllento em separado.Trata-sg de uma exigência
da nacionalidade)slifocada

Art. 15 - S~o formadas dez Comissões para elaboração do Projeto
de Constituição:
1&

2ft

3ft

Comissão da Declaração dos Princípios Fun~entais,
dos Direitos políticos e Individuais e de suas ~
Gªrantias.
Comissão da ""Organização do Estado Nacional.
Comissão da Organização dos Poderes.

por tanto tempo pela opressão de um re-

gime de excessiva concentração de recursos e,portanto,de Poder,em
um nível ou es~era de poder,no pa{s;centraliza e submete,contra
riando a vontade nacional,fazendo mobilizar um grande mov:imento
que se constituiu também como um dos suportes decisivos para a
insta"lU'ação da Nova Rep~blica.A Reforma. Tributária profund;a,Justa,
leg:{tima é urgente e o seu arcabouço fundamental

:há de ser dese-

nhado,escrito,no novo texto Constitucional,com cuidados especiais,

-1426a

em dedicação especial a esta relevante questão_de interesse nacio-

=oder JUdlCiá:ic;

)

7ª} Ordp,n Econ6,nlca P SOCIal,

nal/da maior ~portância e prioridade.

8ª) Educação

s~s~'t"..

9ª)

P

Cultura;

SaÚDe;

e fevereiro/198? .'

J3ras{lia,Sala da

o....;.

~.

o C rneiro
eputado - :Bahia.
'13ª) Declaração de

Dire~tos

e Garantlas;

l4ª) Siste.atização e Redação.
EMENDA Nº 361
PROJETO DE RESOLuçl\O Nº
, DE
DE '987
Dispõe sobre o ·Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

Art. 16 - Qualquer Constituinte poderá

apre:e':ar
~c

às treze pri,nPlras co,nissôps suas propostas ou sugestões,

prazo de quinze dlas de sua instalação e deverão elas encerrar
seus trabalhos dentro dos 90
conclusões. Comlssão de

d~as

seguintes,

S~stematização

!Jas

re~etendo

e Redação, que

terá

trinta dias para apresentar o projeto final, concillando

No art. 15 altere-se e acrescente-se:

as

propostas enca.,nhadas.
t,

Organização do Estado. Da União.

Competênc~a

2. Da Federação. Dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios.
3. 00 Sistema Tributário.

Parágrafo único - Na hipótese de confllto
propostas das

Co~issões

Sistematização

P

Redação as questões divergentes, para

t'-las • deliberação do Plenário da

4. 00 Poder Legislativo.

pntrf

originárias, destacará a Co.issão

Assembl~ia

de

su~.np-

que, por

vota

ção no,ninal, opcidirá sobre as ,npStoas.

5. Do Poder Executivo.
6. Do Poder Judiciário.

Saló das Sessõps,

7. Da Declaração de Direitos.
8. Da Ordem Eco[lômica e Social.
9.

Da Família. Da Educação. Da Cultura. Do Meio Ambiente.

10. Da Defesa do Estado de Direito. Partidos Políticos.

GASTONE RIGHI

Disposições Gerais.

t l, Comissão de

Sistematização.

ASSEMBLgIA NACIONAL

CONSTITUINTE

Sala das Sessões,

363

1.987

ao

PROJETO DE RESOLUÇÃO QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO

INTE~~O.

E M E N O A 362

Titulo III
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
Da Elaboração da Constituição.

"Art. 15 - Serão formadas Comissões para elaboração
Projeto de Constituição:

do

10a. Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias;
I

Capítulo I

ZOa. Comissão da Organização Nacional: União, Estados,
territórios, Distrito Federal e Municípios;

Das Comissõps Constitucionais

a

Substituam-se os art. 15 e 16 pelos seguintes:

39a~

Comissão da Organização Nacional: Poder Legislativo;

4 0a. Comissão da Organização

Nac~onal:

Poder Executivo;

SOa. Comissão da Organização Nacional: Poder Judiciário;
Art. 15 - Para elaboração do Projeto de Constitul
ção serão for.adas quatorze Comissões
l~)

Organlzação

Temát~cas:

6 0a. Comissão do Sistema Tributário,
70a. Comissão da Ordem Econômica;
8°a. Comissão da Ordem Social;

Nac~onal;

9 0a. Comissão da Família, Educação e Cultura;

2ª) Organização Política e
3ª) :':'::ste,na Tributário
4ª)

~oder

Executivo;

5~

~jjer

Legislatlvo;

Partldár~a;

Flnarç,.as;

IOoa. Comissão das Disposições Preliminares. Gerais .e Tra)!
sitórias;

11 0a. Conus sâo de Aud~ência;
12?a. Conussão de Redação.

-143 JUS T I F I C A ç

Ã

O

Visa ainda a atender aos reclamos dos que pr~
tendem que o projeto de Constituição deva ser mais amplamente d~stribuído em seus diversos capítulos.

o Projeto de Regimento prevê número extremamente reduzi
do de Comis~ões'e que necessariamente seriam integradas por enorme'
número de Constituintss 'com tarefas, .ambém, de extraordinária gra~
deza, tendo-se em vista o elevado número de matérias que deveriam '

Sala das Sessões, em

",,"~,i/~;

examinar.

365
EMENDA ao ProJete de Resolução n" 2

Impõe-se, portanto, o desdobramentO dessas Comissões p~
ra quesuas tarefas sejam descentralizadas'e a fim de que possam ser
compostas por menor número de Constituintes, cada qual, de forma a
especializar a SUa atividade e, sobretudo, agilizá-la.

Sala das Sessões,

~ ~

<?4-

r~~

c&- /

'7

de fevereiro de 1987.

- O

art~go

15 e §§ passará a ter a segulnte redação:

" Art. 15 - Serão formadas 14 c omi s sóes para a elal:>or.§!
ção do projeto de const~tulção:
1ª - Comissão de Organ~zação dos Poderes
2ª - Comissão da orsanização Federat~va
3ª - Comissão da Declaração dos Dlreltos e
Garantlas do c~dadão;
4ª - Comlssão da Declaração Dos D~reltos e

Z.7l

Garantlas Soc~als e da PreVldêncla;

da Organlzação da Admln~stra
ção Pública;
6ª - Com~ssão da Drgan~zação do Slstema Trl

5ª -

/
~1J)rL
D~f77

Com~ssão

butárlO;

7ª - comissão da organlz~5~o FundIárià, 'Agr~
r aa e MelO Ambiente;
8ª - Cornlssão da organlzação Urbana;
9ª - Comissão da Educação, Cultura, Clêncla

e Tecnologla;
10ª - Comlssão da organlzação das Forças Armadas;

11ª - Comlssão da Organlzação da Defesa do
Estado;
l2ª - Comlssâo de organlzação da Comunlcação

364
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soca aã

j

l3ª - comlssão da

Ois põe sobre o Regimento Inteino
da Assembléia Nacional Cohstitu~nte.

Organ~zação

da

ativ~dade

/

econOmlCaj

14" - Comlssâo de sistemat~zação e Redação.
§ 1" - Fnquanto durarem os trabalhos de organ~zação

Art. lQ -

do proJeto da Const~tulção, OS membros da Comlssão de Slstematlzação e Redação serão distrlbuidos nas demais comlssõP5 e sub-comissões
para acompanhar Os seus~ral:>alhos vlsando dar
uma articulasão orgân~ca ao p;oJeto.

O art. 15 passa a vigorar com a se

·guinte redação:
"Art. 15 - Serão formadas 11 (onze)
sões para elaboração do Projeto de Constituição:
1.

2~

Comis-

-

3~

-

4~ 52 -

6~ -

de Organização da Unlão, do D1S
trito Federal e dos Territórios;
Comissão de Organização dos Estados e Mu
nicípios;
Comissão Tributária;
__
Comissão da Organização do Poder LegiSl~;:~
tivo;
Comissão
vo;
ComisS~o d~6rg~nização do Poder Judic~~
da Oeclaração dos

Dire~tos

-

de Sistematização e Redação, que
terá o prazo de 20 dias, prorrogávels
à
critér~o da Assembléia, papa a redação ao
projeto da cons t r tUlção. "

Just~fv'ação:

É necessário subdlvidir e especiallzar os trabalhos das d~
versas comIssões, em tantos títulos quant~lespera-seJ seJam os a-

dotados pela futura constitulÇão.
Esta subd~V1São e espec~al~zação darão malor ag~lidade aos
trabalhos em face de formação de número razoável de constltuln tes nas comissões, e o que é maIS Importante, as matérias pode rão ser tratada com maIor profundIdade e por constltulnte~não só
vInculados aos temas, mas com maIor aptIdão e formação para eles.

De outro lado, as comissões e sub-comlssões trabalhando so
bre temas especiflcoS, terão ma~or tempo para debater e d~scut~~
as propostas e sugestões.
AtrIbuIu-se à comissão de SIstematIzação e Redação uma com
petêhcla de coordenação dos trabalhos das demais comlssões e subcomIssões, tendo em vista a natureza dos trabalhos, e prInCIpal-

mente a necessldade de se dotar o futuro texto constltuc~onal de
unlc~dade e organlcldade, afastando, tanto quanto possivel, a apresentação de dlSpOSlt~VOS conflltantes no prOJeto.

""llf1(.:',f,/",;"

Dilatou-se 0$ prazos para ~ as com~ssõesl que em últlm~ /
análls~ ~ompõ~~8-~~Oléiã,-para que esta, aado o seu car~ter /
&OQ~~lo~;a~ sofresse nanhuma limItação, aInda que tem~oral, na
__ -----elaboração 00 proJeto .

JUS T I F I C A T I V A
. ----'

~----

/

com~ssão

de 1987.

tornando mais pa~tic~pativos os trabalh~~! ~~';;t~s das mat~
r ias cons t 1 t.uc i ona.i s ·---__ --.-

su~

c~as. Concluídos estes, serão remetldas ~co

e Ga

A emenda tem como primeiro objetlvo permfE)~~--'
uma distrlbulção mais Justa dos constltuintes nas Eow~;;ões,

c~

para conclUlrem os trabalhos de elabor~
ção do projeto nas matérias de suas incumbên -

Art. 2 9 - O art. 16 passa a vigorar com a seguinte alteração: Onde se 11 "as quatro primeiras", leia-se
lIas dez primeiras".
\e~irO

cutlr o andamento dos trabalhoS das demals
rnlssões, oportun~dade em que deverão estar
presente os relatores destas e respectlvas

blé~a,

de Sistematização e Redação.

de

vez por semana a comlssão de

COffilSS08S.

da Ordem Econômica e Social;
da Educação, Cultura e Família;
das O~sposições Gerais e Transi

Sala das Sessões, em

uma

§ 3~ - As Comissões e $Ub-COmlssões terão o prazo de
até 60 dlas~ pro~rogáVelS à critérlo da Assem-

. rio; ." -

7· - Comissão
rantlas;
B- - Comissão
9ª
Comissão
10ª - Comissão
tórias;
11ª - Comissão

P~ro menos

slstematlzação e redação reunlr-se-á para dlS

Comi~são

2~

-

Sala das Sessões da

Assemblé~a Na~l~nal Constltu~n

te, eT 10 00 fevereIro de 1987

-144-
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JUSTIFICACÃO

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO
O desdobramento das comissões permite melhor def~n~
ção das atribuições das comissões, malS vi~lbilidade para a
sociedade e os próprios constituintes.

Dê-se ao art. 15 esta redação:
Art. 15. serão formadas c~co Comissões para a elaboração do ProJeto de Const~tu!
ção:
la. Comissão da Declaração dos Direitos e Garantias;
2a. Comissão da Organização dos P2
deres;
3a. Comissão da Organização do Estado;
4a. Comissão da Ordem Econômica e S2
cial;
5a. Comissão da Familia;
6a. Comissão da Educação e da Cultura;
7a. Comissão da Reforma Agrária;
Sa. Comissão da Divida Externa;
9a. Com~ssão do Sistema Tributário N~
cional;
lOa. Comissão das Questões Urbanas;
lIa. Comissão da Assistência Médica
e Hospitalar;
l2a. Comissão das Questões Industr~ais;
l3a. Comissão de Bancos e entidades do
sistema financeiro;
l4a. Comissão de Comunicação Social
l5a. Comissão de Sistematização.
JUSTIFICATIVA
As Comissões devem ser em maior número, pa~â aten
der melhor às necessidades reclamadas pela sociedade.
Sala das Sessões, em
I

\ - ~ t: ~ L_ ~~ \'-,

DEPUTADO JOst CARLOS SAB6IA

1987.

"

/

/

'-

,~

,,-----...,
\

•

'(".j /\
368

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que
Reg~mento

Dispõe sobre o
Nac~onal

de

J
\I
.J

367

bléia

fevereiro

de

12

Sala das Sessões,

Interno da

EMENDA AO PROJETO DE

Asse~

REGIMENTO INTERNO

Constituinte.
Dê-se ao

ar~.

15

es~a

redação:

De-Se nova redação ao art. 15
Art. 15 - serão formadas 16
ração do Projeto de Const~tu~ção:

Com~ssões

Ar~.

para elab2

i:.ulção:

I - Sistema de Governo, Poder Executivo
Legislativo;
II - Federação e S~stema Tributãr~o;

la) cor t s sâc

Poder

é

Jud~c~ãrio, ~nistério

"

Defe~

PUblico e

V - Defesa do Estado Democrãt~co, Segurança
nal e Forças Armadas;
VI - Serv~dores Púb1~cos;

co

/

..;'_t- ••

cc

~udJciário

Foõer

e

Ml~~S~~~lO ?~bllco;

cowl~são

& ~~~ae;

para

Com~ssão p~ra ~

~LU~âÇão

e

Cul~ura;

~u8s~ões pre\làenCl~

12a) con.a e sâo para CC1:r .m i caç âo Soc a a Lj

13a) cc-u s sãc para 5:!.E'Ct:::1Ic. F1na:1ceírOi
14.a \ C'(lTrlssâc
15ai Co:; .:.ssãu

l,~:!.'a ê
f.31,'2

16a} Corru s sâo àE:

17a)

CG~l~~ão

Co

:!'"t-::c.rr.a agrárlãi

'::''''lC:a ex t e.rna r

.s~st:enla"'C.~zaçàoj

ãos rartldcs

Polí~lCOS.

JUSTI?ICATrJA

(,~;. \

.'~\

SALA D~ SESSÕES, em 12 de fevere~ro de 1987'.

, _.. . ~I_:-.:

C~~~SS~0

lIa) Cornlssão para

Desenvolvimento Agrário e a Questão Fundiãr~a;
Desenvolvimento Urbano;
Ordem Econômica;
Sistema E1e~toral e Partidos polít~cos;
'~IV soberaru.a e Rel~",ões Internacio~a~s 'fI'I-.,rO
1lfV - Meios de C0mun~cação; e
iJP efr!l.u ,
XVII - Sistematização.
'I
\
• • ,\' L
N

{a

~}ecu~~vo;

Sa\

lGa)

-

.-' tJ°

do poder

&2.J CC"il~Gsãc :&'a::"d G ..:~t7'es 1::1:3u5l:r12:!s;

IX - DJ.reitos, L1berdades e Garant1as do Cidadão;

,

Co~~ssão

Sal

cal e Previdência Social:
VIII - Direitos Socia~s e Culturais do C~dáaão:

I

Le~J.slatlvo;

4a)

Nac~2

VII - DireJ.tos dos Trabalhadores, OrganJ.zação Sind~

X
XI
XII
XIII

;)J.rel-:'OS

2a) conls~ã0 àa Or~anlzaçãG Federal;

som.a Pública;
\

:'e.::laraçâo da

3a) Cow2ssão do poder

Financeira;

IV - Poder

,lã

e üeveres;

II1 - Orçamento, Controle Externo e F~scal~zação

\. ..

1:5. Serã-:. f:.1.-r.3cas as eeçu a.nue s

Coma s sôe s para e:a~o:::>.::çãc. cc Fr-::]eto de ConE=t~

o ma a oz :·ú;;.ero ãe Cor;~sõesl a~~aão ac ::ato de P.E:
Ge~2m

o

crlsdas SUbCoBlssões, faz com gue se

t:~-abalhc

Ué pr-opos ca co

::Ut.Lt:!..~0 -:'02)'-=0 C::.

pn~sa =aclc~allzãr

~l::'-

c.~s::'at1.do.
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO DO REGIMENTO INTERNO:-

e~

i-

~ncumbidas

tuiçã~,

12ª13ª14ª15ª-

COMISSAO DA AGRICULTURA
COMISSAO DA PREVIDENCIA SOCIAL
COMISSAO OA REFORMA AGRARIA
COMISSAO DA REFORMA URBANA
COMISSAO DA ORGANIZAÇAO NACIONAL
COMISSA O DO SISTEMA TRIBUTARIO, ORÇAMENTO E
FISCALIZA
ÇAO FINANCEIRA
COMISSAO DO PODER LEGISLATIVO
COMISSAO DO PODER EXECUTIVO
CDMISSAO DO PODER JUDICIARID
CDMISSAD DA DECLARAÇAD DOS DIREITOS E GARANTIAS
COMISSAD DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL E DAS EMPRESAS ES
TATAIS
COMISSAO DA FAM1LIA E EDUCAÇAO E CULTURA
COMISSAO DA D1VIDA EXTERNA E DA REMESSA DE LUCROS
COMISSAO DO MERCADO FINANCEIRO
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO E DE REDAÇAO.

11 -

Federação e Sistema Tributário

111 - orçamento, Controle Externo e Fiscalização
Financeira

IV -

Poder Judiciário, Ministério público e De-fensoria Pública

V

Defesa do Estado Democrático, Segurança Nacional e Forças Armadas

VI -

Servidores públicos

VII - Direitos dos Trabalhadores, Organização Si~
dical e Previdênciâ Social

§ úNICO - A COMISSAD DE SISTEMATIZAÇAO E DE REDAÇAO SERA C00.

POSTA DOS PRESIDENTES E DOS RELATORES DAS
CATOR7E COMISSOES.

DEMAIS
VIII -Direitos Sociais e Culturais do cidadão

ART. 16 - AS CATORZE PRIMEIRAS COMISSOES MENCIONADAS NO ARTI
GO ANTERIOR, A MEDIDA DO TERMINO DE SEUSIRABALHOS,
RFMETERAO n COMISSnO DE SlSTEMnTIZAçAO E DE REDAÇAO A MATE
RIA POR ELAS APROVADAS, PARA A REDAÇAO FINAL DO PROJETO.

IX -

Direitos, Liberdades e Garantias do cidadão

X

Desenvolvimento Agrário e a Questão Fundiária

ART. 17 - CADA COMISSAO FARA A DISTRIBUIÇAO DO SEU TRABALHO
E MARCARA PRAZO PARA A OURAÇAO DOS DEBATES.
XI -

AS DELIBERAÇOES DAS COMISSOES E DAS SUBCOMISSOESS~
RAO TDMAOAS POR MAIORIA DE VOTOS DOS SEUS MEMBROS,
CONTADO O PRESIDENTE, QUE TAMBtM TERA DIREITO DE VOTO.

§ 1º _

MANTIDOS OS

§

se~intes:

Legislativo

-,

7ª_8ª 9ª 10ª11ª-

de elaborar o Projeto de Consti-

serão as

Sistema de Governo, Poder Executivo e Poder

I

-

todos

tre às quais aqueles se div~dirão em número

ART. 15 - SER AO FORMAOAS QUINZE COMISSOES PARA ELABORAÇAO 00
PROJETO OE CONSTITUIÇAO:1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

de

os Constituintes, exceção dos membros da Mesa,

gual,

OS ARTIGOS 15, 16 E 17 PASSARAO
A TER A SEGUINTE REDAÇAO:-

As Comissões, compostas

Desenvolvimento Urbano

XII - Ordem Econômica

2º, 3º E 4º.

XIII -Sistema Eleitoral e Partidos PolIticos

JUS T I F I C A T I V A

XIV - Soberania e Relações Internacionais

A PRESENTE EMENDA MODIFICA SUBSTANCIALMENTE
O
PROJETO ORIGINAL TRIPLICANDO O NúMERO DE COMISSOES, PARA PER
MITIR A MAIS ABERTA OISCUSSAO SOBRE OS TEMAS QUE AFLIGEM
A
VIDA DO POVO BRASILEIRO E IMPEDEM O PROGRESSO E O DESENVOLV!
MENTO DE NOSSA TERRA E DE NOSSA GENTE.

xv -

Meios de Comunicação

XVI _ Coordenação e Redação

I

JUSTIFICACÃO

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
12 DE FEVEREIRO DE 1987.-

Parece-me imperioso definir desde logo as Comissões
Constitucionais encarregadas da elaboração do Projeto da nova

PAULO MACARINI

Constituição.

370
EMENDA N9
DE

, AO PROJETO DE F.ESOLUÇÃO N9

A falta dessa definição na propositura emendada,
DE

DE 1987, {lUE APR.OVA O REGII·lENTO INTEg

NO DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE.

f~

to que contraria princIpio de ordem processual normalmente aceito, e considerando que o rol desses organismos fundamen
tais.aos trabalhos

const~tuintes

Interna Maior, proponho à lúcida

não pode ser omitido da
dec~são

Lei

da Assembléia que se

adote a relação prescrita na presente Emenda - fruto de ini O artigo
ção:

passa a vigorar com a seguinte reda-

ciativa ampla e profundamente estudada pela Bancada do
Partido.

Il'eu

146 Como se pode constatar, as Comissões Constitucio

Sa. Comissão do Sistema Tributário:

nais definidas no trabalho do PDT levam em conta todas as

áDisposições Preliminares

I

reas de importáncia da organização social, dividindo-as

por

setores de interesse comum ou tecnicamente afins.

SALA DAS SESSÕES, em

;í de

fevereiro de 1987

II

Impostos da União

Ii I -

Impostos dos Estados e Do Distrito Federal

111

Impostos dos Municípios

'J

Impostos de Competência Concorrente

VI

Participaçôes e Distribuições de Receitas

111 I -

Disposições Finais

4'Jib*7/~

6a. Comissão do Poder legislativo:

Dep~o ADHEMAR DE BARROS FILHO

Disposições Gerais

I

PDT-SP

câmara dos Deputados

1i

371

V

Senado Federal
Atribuições do Poder Legislativo
Processo Legislativo

VI

Orçamento

VI I -

Fiscalização Financeira e Orçamentária

I11

-

IV

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUCÃO

N~

/87

7a. Comissão do Poder Executivo:

DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONsTITUINTE (DEPUTADO CUNHA BUENO)

Chefe de Estado (alternativa republicana presidencialista e monárquica parlamentarista federativa)

\11

Atribuições do Chefe de Estado
Presidente do Conselho
Conselho de Ministros
Ministros de Estado
Conselho de Estado

VII

Servidores Públicos

11111 -

Ministério Público

I1
III

111
.11

Nos termos do Art. II
que estabelece normas pre1 iminares para

da Resolução

funcionamento

da

Assemblêia Nacional Constituinte, propomos a seguinte

e-

menda-ao Projeto de Resolução n~
/87, que.dispõe s~
bre o ~egimento Interno da Assembléia Nacional Constituin
te.

8a. Comissão do Poder Judicrário~

I

Oisposiçôes Gerais

11

Sopremo Tribunal Federal
Conselho Naciona~ de Magistratura

III
O Art. 15 passa a ter a seguinte

r~

dação:

"Serão formadas 16 (dezesseis)

Co-

.111

Superior Tribunal de Justiça

V

Tribunais Regionais Fedeia\s e dos Jufzes Federais

VI

Tribunais e Juízes Militares

VI I

Tribunais e Juizes Eleitorais
Tribunais e Juízes do Trabalho

VIII -

fi

missões para elaboração do Projeto de Constituição:

9a. Comissão da Ordem Econômica.
la.

Comissão de Audiências

IOa.

Públicas.--~

Comissão .d a Ordem Soci ai:

Direitos dos Trabalhadores
2a. Comissão das Disposições Preliminares:

1

Princípios Fundamentais

II

O i re i tos e Ga r e n r i as

III -

Direito i Nacional idade

IV

Direitos Políticos

V

Partidos Políticos

li

Seguridade Social

III

Saúde

111

Família

V

Moradia

111
111 I

Populações Carentes

VIII

Tutelas Especiais

-

Populações Indígenas

1 la. Comissão da Educação, da Cul tur a , da Comunicação Social, da Ciência e da Tecnologia:

3a. ComIssão do Estado Federal:
Educação
Cul tura

I

Disposições Preliminares

I

II

II

Competência da União Federal

1I I -

Comunicação Social

I 11 -

Competência dos Estados

IV

Ciência e Tecnologia

Competência Comum à União Federal, Ao's

IV

e

Es t a do s

e

Hunicípios

12a. Comissão do Meio Ambiente.

Intervenção Federal

li

13a. Comissão da Defesa do

4a. Comissão do Distr; to Federal,
Dos Territórios Federais, Dos Municípios e Das Regiões:

11

da Sociedade Civi t, das

Distrito Federal

1

Territórios Federais

II

Municípios

111

111

Regiões de Desenvolvimento Econômico

IV

V

Regiões Metropolitanas

V

li I

I

-

-

InstituiçSes Demociiticas:

Fo r ç a s Armadas
Segurança Interna e Ex t e rna
Conselho de De fes a Nacional
Estado de A1arme
Estado de Sítio

Estado,

-147 14a.

Comissão das

Emendas

de República, este é o momento adequado para que os consti-

à Consti-

tuintes façam uma análise retrospectiva acerca de eleições,

tuiçã~.

Federação, governos civis e militares havidos no Brasil.

o

15a. Comissão das DIsposições Gerais

s~

exemplo da Espanha, em especial,

gere o exame da alternativa de uma forma de Estado monárquL

e TRans i tóri as.

ca sob o sistema de governo parlamentarista, para ser consL

16a. Comissão de Redação.

derada nos debates da elaboração constitucional. Este é

um

tema revestido de modernidade e, afinal, cabe observar:

Ro~

per com preconceitos é assumir compromisso com o futuro.

JUSTI FI

o

anteprojeto constitucional elaborajn~

do pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais,

tituida pelo Decreto

n~

'li
/;1Cfl!f
(..,:1.11 J"" '"'"

CAcM

9i.450, de 18 de julho de 1985,

que contou com a participação de eminentes figuras,

Brasf1ia, 11 de fevereiro de 1987.

e

entre

as quais o Senador Afonso Arinos de Melo Franco, é um documento-proposta e, seguramente, serve de

inspi ração para

constituintes realizarem seus trabalhos, uma vez que

372

05

EMENDAS

foram

Tal

contribuição da Comissão Provisó-

ria não poderia ficar relegada ao esquecimento, principal.mente' pelo que ela proporciona de utilidade e praticidade

I

para o ordenamento e desenvolvimento de nossos trabalhos,

I

Todavia, julgamos que algumas modift
cações deveriam ser apresentadas ao esquema da

o Art. 15 passará a ter a

mencionada

comissão, dando aspectos modernos aos itens da elaboração
consti tucional.

Entendemos, por exemplo, que um pa-

la)
2 Q)
3 Q)
4 Q)
5 Q)
6 a)
7 Q)
8 Q)
9 Q)

Co~stituiçã~:

Co;nissão
Coonissão
Comissão
Comsisão
Comissão
Comissão
Co~issã:J

Comissão
Coonissão
10) ComissãJ

ís de dimensões continentais, como o Brasil, tem na sua
forma de Governo um fator vital para seu desenvolvimento.

A forma de Governo.e determinante da unidade espiritual
que, através de seus reflexos psicossociais, compõe a uni-

daoe potítica.

11) Comissão

12)

Comissã~

Co;nissão
14) Comissão
15) Com ss ão
16) Comissã~
17) Comissão
18) ComissãJ
19) Comissão
20) Comissão
21) Comissão
22) Co-n ss ão
23) Coms i s ão
13)

Nossa emenda acrescenta, no âmbito

I

í

da Comissão do Poder Executivo, no capftulo referente

ao

Chefe de Estado, o exame das alternativas republicana presidencialista e monárquica parlamentarista federativa

de

governo. Devemos legislar com oS olhos voltados para o futuro

l

ios de

na busca de soluções modernas, que atendam aos anseinovação e evolução polrtico-institucionais

reclam~

dos pela sociedade brasi lei ra atual.

í

Como bem salientam renomados cientj~

seg~in~a.réda;ão:

Serã~ formadas 23 Comissõe~"p3ra elab~ra;ão d~ Pr~

jeto de

razões precípuas de nossa emenda.

ao Projeto de
R:gimento Interno.

~,ln"""ilLiIlFl_

eleitos através das urnas e conhecem o desejo do Povo.

Direitos e Garantias
Federal
Org~nização dos Poderes
Educação e Cultura
Saúje
Família
Menor
Previdência S~cial
etnias Minoritárias
Trabalho
E-sporte e Lazer
Agricultura
Industria
Comércio
Minas
En:rgia
de Economia e Finanças
de C'amunica,,;õ8s
de Informática
de Turismo
de Reforma Agrária
de R:forma Urba,a
de
de
de
de
de
da
do
de
de
do
de
da
da
do
de
de

Oeclara;ã~

de

S~stematização.

dos

Orga.,iza~ão

Parágrafo lQ. As Comissões serã) integradas por II
vre manifestação do Constituinte, dentro de sua
especialização

tas po l Lt l co s , temos que procurar o "caminho do novo", co~

profissional e encaminhada à Mesa

sentâneamente com a transformação, sem paralelo na Histó-

após a

ria universal, sofrida pelo Brasil nas últimas duas déca-

d sc Ip Lí nament o do núme r o do s membros de cada Com l.s sã a
cional.

Sob

esse prisma, é fundamental que

I

constituintes avaliem, com espírito aberto, as experie~

clas mundiais entre esses dois sistcwas de qoverno,

o~retora

no prazo de 72

nia

ho~as

deste Regimen:o, ficando a crItério desta

í

das.

05

aprDv3çã~

Parágrafo 2Q. Cáda Comlssã~ ~~rá um Presidente
e
um Relator. O Presidente será escolhido pelo critério de rotatl
vidade, obedecendoa o:dem alfabét~ca do nome parlamenfar,
te~

nos esquecendo de que países altamente desenvolvidos, como

da assim caja

a Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suécia,

permalente, eleito por maioria absoluta d:Js membros de cada

Japão

e, ffiqis recentemente, a Espanha, adotam o regime monárquico parlamentarista,

regime este já vivido no Brasi 1,

teve então maior estabi 1 idade consti tucional,
repetidas vezes submetida às

intervenções da

s~ssão

um p:esidente diferente. O Ralator

sera

Co

mlssã~.

que

rompi da

com

o advento da Repüblica implantaoa pelo golpe militar
1889 e

o

Co"stit~

de
farda

no processo político-institucional.
Entendemos que, nesses quase 100

Epá§

Parágrafo 3Q. A Comissão de Slstem3tização
será
formada pelos 23 relatores das diversas Com~ssõ=s s:Jb a
Presl
dência de um Relator Geral, eleito pela Asse,nbléia Nacional Qnstituin~e e por maioria abs:Jluta, e~ votaçã~ secreta, em data
a
ser definida pela Mes3, não superior a 08 d_as após a aprovação
do Regimento Interno.

-148 "Art. 35 - A

Ao Relator Geral caberá a faculdaje da livre esco
lha de um Ralator Adjunto a flm de aJxillá-lo na sua missão
e
substituí-lo, nas valisas e irnp:dimentos, quando for o CdS::J, sub
metida a s~a aprov~;ão à decisão fin3l do Plenário, por maioria
simples.

des~nvolvldas

por

Nacion3l Con.tituinte podesde

sejam requerida. por 20 (v in te ) con.§.
tituintes, cabendo ao preside~te def~
rir este requerim:n~o se'assim Julgar
con/eniente, ou sub~etê-la a
decisão
do plenário, presente núme,o legal p~

que

Parágrafo 4º. A Comissão de Slstematização reunir-se-á pelo menos Dl vez por semdna sob a Presidê,cla dJ Relator
Geral, para avalia;ão das a:ividades

Aase~bléia

derá realizar sessõ:s secreta3

ra v.Jta;ã:J

IT

•

cadd

Dê-se a seguinte reda;ãJ ao parágrafo 4º do art .

Comissão.
45.
Parágrafo 5º. Cabe,á
missões Constitucionais, o

a~s

Relatores das d.versas

e~c~~inha~en~o

d3 dlSCUssãJ e

Co
"Art. 45 - ...•.......................•........•..
§ lº
.
.
§ 2º .
§ 3º -

vota

ção em Plenário da. mdtérias a elas pertine,tes.

~

Suprima-se o
-se os demais.

~Rrágrafo

3º do art. 12, renJmera,do §

O Artigo 13 passará a ter a segJinte reda;ão:

4º - A Mesa reservará os primeiros ~O(sessenta)
minutos da ordem do dia para comunicação :
d3s Comissões div1dindo-se o te~po
e,tre
as mesmas .

o
Art. 13. As Comissões incu~bidas de elaborarem
Projeto d: Constituição serão
comp::J;ta;
de todos os Constituintes, exce;ão
dos
membros da Mesa.

Suprima-se ÓS

de~ais

".

".

pdrágrafo;.

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2º do

art.

21.
"Art.. 21 - ..

10

o

.

_ As Comissões Constitucionais, formadas seus
relatores, terão, mais 40(quarenta)minuros
para utilizar da palavra alé~ do mencionado no Ca~ut deste artigo, distrib~ido; ~
quitativamente dentre as Comissões que se
inscrevare~ junto a Mesa Olretora.

o Parág:afo único do Art. 23 passará a ter a
se
guinte r edaçã n ,
"Art. 23 .
Parágrafo único - Encamin~da a votação de caja ti
tulo, a palavra será concedlda a três constituintes para fundamen~are~ a proposição e a igual número para contraditá-la
se
assim o desej3re~".
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EMENDA N9

A rejJçãJ do p3rágLafo 2º do· a:t. 24 será a

ssgJi~

te:
"Art. 24 - ..•....••...•...........................
§ 19 - ••.....•...............•...................
§ 29 _ Aa vJtações serão praticadas pelo siste.a'
simbólico ou de painel eletrônico, m3S poderão ser pelo sistema nominal, desde que
assim res~lva a Asse~bléia, à requerimento
de pelo menos 20 (vinte) de seus membros".
e
Terão as seguintes reda.ões aJs parágr~fos 49

DE

, DE

AS-

DE 1987, QUE APROVA O REGIMENTO INTERNO DA
SEMBLSIA NACIONAL CONSTITUINTE.

Inclua-se onde convier:

"Art ..

Constituem atribuições das Comissões, e~

tre outras decorrentes de disposição deste Regimento:

6º do art. 28.
"Art. 28 ~ ...•...........................
§ 19
§ 2º
§ 3Q
A3 ssssões extraordinárias pode:ão
ser
§ 4º
-

•••

0,,0

01"

.

I

Da Comissão Constituinte de Coordenação e R~
dação

a) Receber as Propostas das demais

COMis

diurnas ou no~urnas nos próprios dias das
sessões o:dinárias, altes ou d~pDis
de~

sões Constituintes sobre temas especlfi -

tas, nos sábados, domlngos e feriadJs
e
serão conv~cajas de ofício pelo Presiden-

cos;

te da

AS3e~bléia,

a

re~uerimento

de

pelo

§ 6Q - Suprima-se a e<pressãJ (de líder d:

part~

b) Red~gir o anteprojeto final da Constitui~

menos 20(vinte) constituintes.
te;

do) .

c) Decidir sobre as incongruências e

incomp~

tibilidades verificadas nas decisões

Dê-se a seguinte reda;ão ao Caput do art. 35.

Comissões Constituintes;

das

-149 d)

suprir omissões no trabalho de cada Comissão;

e)

Assumir a elaboração das partes relativas

ao

Preâmbulo, às Disposições Preliminares

às

e

EMENDA

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - REGIMENTO

Disposições Gerais e Transit6rias.

II

Da Comissão de

Dire~tos

INTERNO DA

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE)

Sociais e Culturais
RediJa-se assim, o Art. 15 (caput)

a) Saúde

b) Habitação e Meio Ambiente

c)

375

Nr;>

Fam~lia,

Art. 15 - Ficam cr~adas as seguintes Com~ssões
ConsEí~~~onais,

Maternidade, Infància e Juventude

destinadas à elaboração do texto do Pr~

jeto a ser submetido à d~scussão e votação do Plenár~o ,
e

d) Deficientes Físicos e Idosos

aprec~ação

das emendas a ele

oferec~das

:

e) Aposentados e Pensionistas
Sala das sessões, /2/

987

f) Educação, Ensino e cultura

JUSTIFICACÃO

Entre as

Co~issões

Constituintes sugeridas ao exame
,----

da Bancada do PDT~ as de Coordenação e Redação, e de Direitos

Brasília, 10 de Fevereiro de 1987.

Sociais e Culturais, avultam como de significativa importância.

Nesse caso, parece-me de toda conveniência que

e-

las tenham prontamente relacionadas as suas atribuições

376

único objetivo perseguido nela presente Emenda.

SALA DAS' SEss15ES, em

f

PROJETO OE EMENDA AD REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE
de fevereiro de 1987

Dispõe sobre: "Competência da Comissão de Sistematização"
Propõe: "A COMISS.O DE SJSTEMATIZAÇ.O N.O PODERA ALTERAR O MÉRITO
NEM O SENTIDO DAS DECISÕES DAS OUTRAS COMISSÕES. CASO SUR
JAM CONCLUSÕES CONTRADITÓRIAS ENTRE AS COMISSÕES
SOBRE
UMA MESMA MATÉRIA ESTAS SER.O LEVADAS A APRECIAÇ.O DO PLE
"NARIO" •

Deputad
PDT-SP

El'END.l

No ~rt. 15. leia-se: SerdJ for$ac~~\D1:~o~ie~õce titulares para
a .elaboração do Projeto ~e Coontitu~ção.
§unico: A àen~~i~~ç~~ ~os titulos 0~ssas Comissões será
dc~~, pcrc efeito co orden~~c~to aoe trúb~lhoe, pela ~cc_ C~ A=s~~blcia,p~
Gentio r'~!' r.loé'ific8.cO or.. pela pror:ria Co:":!] es5.o, Coe fil~al de seue -t~~b2.1hos, (11
~or ceciE1~ ao rl~nario ca Ac~c~~lei~jPcr ~ca=i~: ~~ ~iSCUE~ão c voteç;o ~

377

:Projeto.

PROPOSTA OS l';,'ENDA Na

Justific::.ti va
rarccc-m~ ~~ie r~c2on~1 c simp1if~c~no a ~itulaç;o pnra o rrojc~,
da aocntituiç&o. Colocar no ~~gi~e~to In~~~o a no~~~clatura dos Titulo~
~c futura C~rt~ !~~2 ~ i~,~~ir o ~perfci~o~~~~to ~. sc~~ titu12ções.c~~u~n-

;'0n~~~;;~~~:~r~;C~~t.~l~:~;~;~~~~~~~;~~~t~:~~~~~.~;~~x~n;~~;~:~~~:~~~~~:

AO PROJETO DE R'ESOmçXO Na

DE 1987, QUE

CONSTITUINTE

i?oi:::: to::c~ tcrEo o ~~r~ito :~ op1.narj: sobre qual ~ l~clr..o:!" titulo :ue f'a cc
a no vr ~iRt"'!"H1.t~C=' c, por ::Il:?'lori::!, +C"r-z.:-::t r:,u~:t:'o ~ i-:!::ic. pref'c~

Inclu1r.

C.,1r'':.'''':.{'O

r-cnc í.c.L,

, DE

DISl'OE SOBRE O REGDlENTO INTERNO DA ASSm:BLEIA NACIONAL •

/)

So.la

"as

S~~::-0<C. 11~: IÍv,~r~.
//,L~:X-"--':)

Ar1;Q.

15 •••

- Parágrafo Wuoo, As Comissões a que alude êate artigo s!
rão desdobradas em tantas outras quantos
torem os CAPUULOS da futura Consti tuição.-
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JUSTIFICAÇÃO

380

A deaoentraliaaQão dos serT1Qoa de elaboraQão
Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre

ds Nova Conatitu19ão será altlJlllel1te benéfioa; _~lém d. propioiar a rápida tl'lllll1tSQão das matérias

CIl

debate proporc1on....

rá tamblm a sua aistematillaQão por 1dé1aa.-

menta Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Te1'Ítui.os, ass1ll,

oomissões enoarregadas de el.aborarl.)Cap1'tuJ.o do SISTatA TIl!
lIIlTmo; b) o dOIl PARTIDOS POLITICOS; o) o doa DIREITOS

I~cuam-se os seguintes parágrafoS no art. 15:

E

§ 1º Cada Comissão, excetuada a de

GARANTIAS INDIVIDUAIS, eto. eto.ção, organizará

Dellutado Conetituinte Nyder 'BarbÓBa

378

Acresça-se o parãgrafo unlco ao art
mento Interno da Assemblela Constltulnte:

Si~tematiz~

uma~-~ Espe~~l_~ integrada

por

ma das suas Sub-Comissões, para, dentro do pr~
um membro de cada U
Audiência
· ar pelo wenos uma _sessão de
zo máximo de 45 dias, rea 1 ~z
-------da Sociedade Civil em cada Capital Estadual.
§ 2º As Sessões referidas no parágrafo anterior

Sala dae Sessões, _

EMENDA NQ

o Regi

15 do Projeto de Pegl-

destinam-se exclusivamente

a colher sugestões

constitucionais

dos

•
d- t mente na Capital da
segmentos sociais que não póssam faze-lo ~re a
a
s Srs Deputados,
República, nelas não devendo usar da pa 1avra o
•
trabalhos
não ser o C90rdenador, para a condução e orientação dos

Parãgrafo unlCO - A Comlssão de Sistematlzação e Redacão
te rã como funções recolher e sistematizar todas as deliberações fl
nais das demais comlssões constituclonais, elaborar o projeto e as
dlSposições gerals e transitõrlas, e dar redação final ao proJeto
de constltuição aue serã discutido e votada aela 4ssembleia.

da

Sessão.

JUSTIFICATIVA:
Em emenda anterlor, o autor prooõe a criarãa de uma Comis são denominada de Sistematlzação e Redação. Esta emenda visa especlficar as atribuições da menci_o~~~__ C_o~iss~_o, entre as auais se ~!!._
clui o de elaborar o projeto das disposições gerais e transltõrias.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro

A Emenda é auto-explicativa.

E preciso abrir o mais possível o
1987

concentrar geograficamente as oportunidades de acessO
~~
Senador NELSON WEDEKIN
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Nº

AS SEGUINTES ALTERAÇQES NO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

SUBSTITUA-SE:

.. cinco Comissões"

por

.. sete Comissões ".

lA _ Comissão de õireitos e Garantias Individuais e

Cty1-~, .c~';"'---'~
~cl.•.-...c.Q ~~'1Cch Ct'AA.. ib~ k-1

.h~~~L
C'1~ ~~ -te ~:t.. 4....---:)

PROCEDA~SE

':

d~ ,!

~UL_ ~ _ ~~?Jcv.-4 us«. tL..-jJ./VV k

~~'t-(;,-0. 11..0., t' i1M.~v~,

EMENDA

Art. 15:

W ~ Â -f,c.,ctr, I ~'4.hJ .{- 1h-G,~ I i~
O

381

a:o

I

dA- i<.N-~

2A
3A
4A
5ª
6A
7A

_
_
_

letivé's;
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão
Comissão

~''?t'-<.L t;

~Jt.,i::.L c.;'~c;J

fl-<.<-<.. ~ C~;-c~

~{;C/f'v1 ~~I

DEPUYADO FEDERAL DOMINGOS LEONELLI
\

/ Jh~Y4-A ~Á~

Co

de Orgànização Feperal;
de Organização dos Pôderes;
de Sistema Tributário;
~
da Ordem Econômica;
_
da Ordem Social, Família,Educação e Cultura •
--Comis~ão de 'Soberania, Segurança Nacional e Rela-'
ções Internacionais.-

W.~~I ~ ~e1~ A-F-v-~~A

"evyé/vt. /Vv1- h-.-l- t4 <"v1.. C

dos Segmentos

12 de fevereiro de 19á1.

379
bve

de~

Sociais à Assembléia Constituinte.

Constituinte

f'MJ!.~

debate e

Brasília, 12 de fevereiro de 1987

-151Acrescênte-se ao Art. 15 o seguinte item

.lUSTIFICAÇJlO

Nossa emenda acrescenta à denominação da Comi~
são de Garantias aos Direitos a explicitação desses direitos como
Individuais e Cmletivos, desdobra a Comissão de Ordem Econômica e
Social em duas ,e cria mais duas Comissões: de Sobe~ania, Segurança N~cional e Relações Exteriores e Comissão do Sistema Tribut!
rio.
1 - Direitos Individuais e Coletivos
~a sociedad~ de massas fortalece-se a necessid~
de de proteção aos direitos individuais mas atenua a fronteira e~
tre esses direitos individuais e os Novos Direitos Coletivos
que
já-foram con4~~5tados ou estão em processo de formação.
D gigantismo dos aparelhos econômicos, .estatais
e a sofisticação dos aparelhos culturais e ideo16~icos podem tran~
formar em sofisma~a exclusividade das ga~antias dos direitos
do
indivíduo. Um indivíduo, isolado, cada dia pode menos, na prática'
cotidiana. Necessário a~sociar esses d~reitos ~ garantias a legitl
mação e institucionalização de direitos do conjunta de indivíduos.

_ Comissão da política Rural e da Reforma Agrária.

-

-. -

~

383
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, de 1987

2 - Desdobramento das Ordens Econômica e Social
A temática incl~ nesta Comissão além do grande poder de atuação que exercerá sobre os constituintes obrigaria
a um excessivo desdobramento de sub-comissões.
Para facilitar a participação dos senhores con~
tituintes, realçar e reforçar estes dois grandes temas é que prop~
nho a sua divisão em duas Comissões separadas.
- Comissão de Sistema Tributário
Embora a questão tributária pUdesses estar, em
princípio, inclusa em outras Comissões já existentes, é justamente por isso queopropomos a sua autonomia.

EMENDA Nº

~

Inclua-se no art. 15 do Projeto de Resolução og
de couber o seguinte:
"Comissão da Terra ll

A questão ~ributária seria tratada nas Comissões
da Ordem Econômica, da Organização dos POderes e Na Organizaç~q F~
deral, posto que ala envolve aspectos, digamos, horizontais como a
definição dos arrecadatários com questões verticais, como a definição sobre quem deve ser tributada e em que proporção.
Assim alem de aliviar a grande tarefa da Comis para
são de Sistematização os Constituintes terão um forum prprio
aprofundar a grande decisão sobre este grande tema nacional.
4 - Criação da Soberania, Segurança Nacional e
Relações Internacionais
O Brasil e o mundo. Este é um tema tema civil, '
constituicional e popular.
A compl~~idade das relações internacionais pode
ser medida hoje de maneira brutal pela questão da Dívida Externa e
suas repercussões no nosso relacionamento do Brasil com o 3º Mundo
e com os países desenvolvidos.
Existe hoje um ~menso acúmulo de elementos poli
ticos nas relações do Brasil com o mundo que não estão institucion~
lizadas. Da mesma f-orma em relação entre Soberania Nacional e.Segurança Nacional adquiririam com a revolução tecno16gica mundial co~
tornos que nem na Constituição Brasileira nem outras Constituições
dos países do 3º Mundo chegaram a tratar.
Creio que muito além dessas rápidas linhas existe
"um mundo" de argumentos para justificar a elev
ste tema
à
Comissão Constitucional.

da

"Dispõe sobre o Regimento Interno

Assembléia Nacional Constituinte".

•

JUSTIFICAÇÃO
A emenda proposta teQ por objetivo a criação da
Comissão da Terra e a adequação do art. 15 às normas de técnica
Legd s Latia'va ,

A Comissão da Terra se encarregara do

estudo,

da discussão, da crítica, do debate e da profunda análise

dos

temas e obJetivos relacionados a questões urbanas e rura2s,

da

propriedade agrávia e das relações de produção no setor primá rio, envolvendo desde os ecoss2stemas rurais -- florestamento e
reflorestamento -- e vias fluviais até, e sobretudo,

o

magno

problema da estrutura de apropriação da renda fundiária no campo, ou seja, a verdadeira reforma agrária. Tratará também
temas de saneamento, do uso do solo, da ecologia, dos

dos

ecossi§.

temas, da função social da terra para fixação do homem

e

dos

indios e da exploração do subsolo.
É óbvia a necessidade da presente emenda

nos

termos propostos, pela magnitude e ímportância do momento hist~
rico em que vivemos e que nos obriga, por intimação de nossageg

~aIOOMI

te, a satisfazermos seus anseios e necessidades, atravé~ de uma
sobretudo

Constituição moderna, duradoura, livre, soberana e
democrática.

Entendemos a democracia como a participação

todos os segmentos da sociedade na consecução. de seu destino.

EMENDA

N"

(Ao Projeto de Resolução n" 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

Sala das Sessõe~,em l~ de

,

'

tv

_

de 1987

de

-152EMENDA

EMENDA

N9

387

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1967 - Regimento

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1967 - Regimento

Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

Interno da

Assemblé~a Nac~onal Const~tu~nte)

Subst~túa-se

o item 39 do Art. 15, pelos seguintes

Acrescénte-se ao Art. 15

Comissão da Defesa da Ecologia e do Meio

- Comissão do Poder

Leg~slativo

- Comissão do Poder

Execut~vo

- Comissão do Poder

Judic~ár~o

Ambiente.

Sal<;,-

E M E N D A

Nº

EMENDA N"

385

388

Altera o caput do artigo 15 e os
Art. 15 - Sprão formadas comissôps

.

itens 2" e 3" do Projeto de
que dispõe sobre o

Art. 15 - O Projeto de Constitulção será elaborado pelas seguintes comissões:

JUS T I F I C A T I V A

1~

das,

u,na

Regimento Interno

da Assembléia Nacional Constitu~nte.

- CoMISSAo DE PREVIDENCIA SOCIAL -

Qup, pntrp as Comissôps a sprp.

seus

Resolução

constituí

trate pxclusivamentp dos assuntos relativos à

Prpvl.

óÉ'noia Social.

-

..................................................

2~ - Comissão de Organização Federal e dos Controles.
das atlvidades estatals.

32 - Oomissão de Organlzação dos Poderes e do Contro-

Pois não SP podp aó.itir a situação dos
pospntados p pensionistas, muitos recebendo menos de u,n

!

le de suas decisões.
JUSTIFICAÇÃO

sal á

rio ,oíni,no.

Como é do conhecimento dos meus llustres pares,
Nação clama por controles das ativldades estatais e,

a

as Comissões,

ao serem constituidas, já devem ter como função a necessidade
estabelecimento desses controles.

EMENDA

Sala das Sessões, em

(AO Projeto de Resolução n" 2, de 1967 - Regimento

de

de fevereiro de 1987

-<~r/",::=---- ~~/
sA'Ór/~re~~" / C--

Se').ador-"Cro

Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

'PMDB.

Acrescêntem-se os seguintes itens, ao Art. 15

389

QE

EM:NDA
Ao Projeto de Resolução que "Dispõe sobre
o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte"

- Comissão da Saúde e da Previdência
-Social
- Comissão da Família, da Educação e
da Cultura

Inclua-se, dentre as Comissões criadas no art. 15Q , renumerando-as:
-Comfssão

do Sistema Tributário
JUSTIFICATIVA

Lider do PL

Constitui sem dúvida um dos temas mais candentes a serem tratados por
esta Assembléia, seja p~la importancia de que normalmente se reveste o tema, seja,

-153 ora pela gravidade da situação em que se encontram Estados e Municipios, a q.ese
deve seguramente agregar as Regiões Metropolitanas, no que diz respeito à redrstribuição da renda pública no País, ora pela oportu nidade de se rediscutir o sistema Tributário Nacional, vale dizer, o próprio elenco de tributos e seus fatos
geradores, atualizando-os face ao eatáqão de desenvolvimento do País e compatibilizando-os com as aspirações Nacionais.
par isto mesmo, entendemos que o assunto deva ser tratado em Comissão
específica,e não em sub-comissão, que prevaleceria mantido o projeto original.

JU~TIFICAÇÃO

A base da sociedade humana é a familla. Por esse
t1vO ela vem merecendo as atenções de todos os governos

No Brasll, a preocupação deve ser mal.or, tendo

em

indice

de carêncJ.as.

\,~ Il \ I.l.\,-f\,~ \\
WALlJECK

em

quaisquer países, desenvolvidos ou nao.

vista o crescimento populacional allado ao elevado
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1987.

m~

OlThELAS

Idêntico argumento pode ser levantado em relação ao
com
é um reflexo daquela,

menor, considerando-se que este

EMENDA Nº 390

uma agravante:

a sociedade que não protege suas

c r-i anç as

nao está apenas preJudicando seu presente, mas comprometendo

ao Projeto de Resolução nº 2 de 1967, que" dispõe sobre
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte".

também irremediavelmente

é eminentemente jovem.

I

Altera a redação do ítem 4º do art. 15,
do a expressão" e esporte".

acrescenta~

norldade. Com um incremento populacl0nal anual de 3
de harctantes,correspondente à população do
guai

Art. 15 - Serão formadas cinco comissões para elabo
ração do Projeto de Constituição:

seu futuro. A população braSllelra

A mal.oria está contl.da na fal.xa da m~

milhões

vizinho

Uru-

podemos aval lar o volume de providênclas que a Con2

tl.tulnte deverá tomar para incorporar

à socledade

um número

tão elevado de individuos.
A ass1stência social em noSSO pais, portanto,é que~

2ª -

tão de sobrevl.vência naclonal. De nada adlanta possuirmos
5ª população do mundo, se ela

4ª - Comissão da Ordem econômica e social! família,
educação, cultura e esporte.

é tão onerosa e se oS

a

nossos

Jovens preparam-se para a v1da na escola do cr1rne.

providências coraJosas e urgente a devem ser adotadas
e em nenhuma oportunidade elas se fazem mais necessárias

que

agora e através de ó~gão próprio -- a Comissão de Direito
Famílla
Sala das

e do Menor --, que nesta

oportun~dade

estamos

da

subs-

crevendo.

Sala das Sessões, em

de 1987.

de

(---;1./,

V'" /1 k -Ór í
Deputadõ NELSON~GÜIÀR\,

EMENDA NO
(Ao Projeto d: Resolução nO

391
• de

de

de 1987,

que "dispõe sobre o Reglmento Interno da Assembléla

Nacio-

nal Constituinte")
EMEI:DA

NQ

,,392:,

(AO Projeto de Resolução nQ 2, de 1987 - Regimento Interno
Modiflquem-se os arts. 15 e 16

do Projeto de

con

O art. 15, com a alteração da alínea 4ª, a

J.O-

da Assembléia Nac~onal Constituinte)

formldade com a seguinte proposta:

I

-

clusão da 5~ e a renumeração desta como 6ª, nos

segulntes

Redija-se assim, o item 59 do Art. 15

termos:

"Art. 15 .•.....•...•....••...•••..••••..••••.•...•
2' .

...............................................
...............................................

3ª •

...............................................

1' .

4ª. Comlssão de Ordem Econômlca e Social,

Educação

e Cultura;
5' . Cornlssào de Direlto da Família e do Menor;
6ª.
~

II - O art. 16, com a substl.tuição da expressão

quatro

prirne~ras

sões\f' •••

comissões" por lias Clnco prímelras

1\

lias

comis-

'59 - comissão da Ordem Econômica e Social.

-154EMENDA

393

N9

00 confronto das definições, ressalta que,
correção,
elegância, uniformidade e propriedade da linguagem do texto con~
titucional. Evidentemente, entendemos que tais cuidados
são
indispensáveis ao exercício da aéividade redacional dos constituintes. A redação constitui, para nós, complementação à sistematização, no que respeita à uniformidade do texto e ao
emprego apropriado dos termos.
à Comissão de Sistematização, não cumpre velar pela

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento

Interna da Assembléia Nacional Constituinte)

Redija-se assim, o item 59 do Art.

59 - Comissão das

Oispos~ções

Transitórias, da sistematização e

No Art. 18 do Projeto de Resbluçãp há referência a uma Comissão de Redação, não criada pelo Art. 15. Parece-nos que se pretendeu aludir à Comissão de Sistematização.

is

Sistematizar e redigir são atividades distintas, embora, como já dissemos, uma possa complementar a
outra.

Gerais e

~edação.

Daí, propomos a terminologia -SISTEMATIZAÇÃO E REDAÇÃO -- atribuindo à mesma tanto
cia sistematizadora, como radacional.

tJJ1l.

f17t
'--....\-- - -----;;---'\
. ; e-----.
- MV-{ttA';.í;oME~LA
GER2001'ooso5-IMAI/85~ Deputado Federal
Sala ~as seMões,

•

EMENDA NQ

COMISSÃO DE
competên-

de 1987

394
395

Acrescente-se ao item 5º do Art. 15

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2, de 1987.

as

palavras:
5º - ... e Redação

"Dispõe sobre o Regimento Interna da Assem
blé1.a
Nac a cnal Const2 trnnte ll •

Proceda-se à cor~eção necessária nos Artigos subsequentes que mencionem a Comissão supra-citada.

JUS T I F I C A T I V A
Acrescente-se ao art. 15 o segulnte item:
sistematização é, segundo os dicionaristas,
ato ou efeito de sistematizar. Sistematizar, por sua vez, sig-

"Art. 15.

nifica reduzir a sistema.

6g

Sistema, do grego systema, quer
dizer,
"conjunto, conjunto organizado, governo, constituição, corpo de
homens ou animais, intervalo musical, sistema filosófico, sistema, etc.," de acordo com a Enciclopédia Mirador Internacional (verbete Sistema, v. 19, p. 10465).

Com~ssão de Serviço Púb11CO.

A extensão e compl.exa dade da maneru a Just~ficam
plenamente que seja 2nstltuída comissão destinada ao

Para NELSON SALOANHA (verbete Sistema Jurí
dica, in ENCICLOPÉDIA SARAIVA DO DIREITO, v. 69, p. 298),
sis-

o

tema é um l'conjunto de elementos unidos por um principio, por um

fim ou por uma ordenação fundamental."

estabelec~mento ~as

trutura básica do servlço públlCO

normas

que

regerão a es-

nos três níveis da

çao requer estudo e análise abrangentes que poderiam
Assim, à Comissão de Sistematização, cumpre a ordenação da matéria constitucional, classificando-a, ins~
rindo as disposições nos títulos, capítulos, seções em que
se
dividir a Carta Magna, segundo um princípio, um fim e uma ordenação fundamental.

exame

das questões atinentes ao Serviço Público.

Feder~

vir

ser prejudicados se permanecessem inseridOS num contexto

amplo, conforme pretende a proposta original.
Donde a presente Emenda que, a exemplo da
periência das duas Casas do Congresso, Vlsa a conflar. o

O DICIONÁRID ILUSTRADO DA LÍNGUA PORTUGUESA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, elaborado por ANTENDR NASCENTES (v. V, p.14D2), registra o verbete redação:

das questões atinentes ao serviço público a Comlssão
llzada.
Sala das Sessões, em

"Ato ou efeito de redigir; expressão
do
um
pensamento por escrito; modo por que
pensamento está redigido; conjunto de redatores de um periódico ou de uma obra;
edifício ou sala onde os redatores trabalham."

a
mais

exexame

especia-

-155 EMENDA N9

396'

DE 1987

Ao Projeto de Resolução n9 2 que dispõe sobre o Reglmento Interno da Assembléia Nacl0nal Constltuinte.

Ao Artlgo 15 seja dada a segulnte redação.

Art. 15 - Serão formadas seis Comissões para a elaboração
Projeto de Constituição.

do

1 -

2 _

estlvessem trabalhando;
22 - Como esta comissão terá o trabalho de juntar todas as decisões das diversas comissões, é anti-democrático que os membros da mesma sejam indlcados por iideranças e homologados pelo Presidente;
3º - Se estes constltulntes não partlclparam dos
debates e conclusão dos trabalhos das outras comissões, COmo p~
derão juntar seus resultados?
42 - É lógico, portanto, que sejam os constituintes que foram Relatores, Presidentes e Vice-Presidentes
das
dlversas comissões e sub-comissões, todos eles eleitos pelos
constituintes e partícipes dos debates e sentimentos de cada c~
missão, as pessoas mais capazes para integrarem a comissão
de
sistematização ou redação, como queiram chamar, e que democrát!
camente elejam, entre eles, o Relator Geral e seu Presidente.

3 _

4 -

5 _

6~

Sala das Sessões, ·12 de foeO/ereiro de 1987.

- Comissão de Segurança Nacional.

A conceituação da SEGURANCA NACIONAL deve
rá merecer especial destaque nos trabalhos da Assembléia Nacional Constitulnte.
A missão Constitucional das Forças
Arma
das, à definição jurídica das políticas Militares, a criaçã~
do Minlstério da Defesa, o Serviço M~lltar obrigatório, o v~
to dos cabos e soldados das Polícias Militares, são temas de
palpitante interêsse que estarão presentes no texto Constltu
cional merecendo, portanto, um tratamento destacado por par~
te do L~islador Constituinte.
A Comissão ora proposta deverá examinar de
tidamente os múltiplos aspectos dessa importante matérla, fun
damental ao equllíbrio da Sociedade política Brasileira.
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EMENDA Nº

Ao artigo 16, seja dada a redação seguinte:

Art. 16 - As seis primeiras Comissões mencionadas no
artigo anterior, terão um prazo de
dias para terminarem os seus
trabalhos, devendo ser remetidas à Comissão de Sistematização a matéria por elas aprovadas. que por sua vez terá
dias para redação final do projeto.
JUSTIFICATIVA
Em consequência da nova redação do Art. 15
Sala das Sessões,

EMENDA

Nº

397

"Emenda aO Projeto de R,solução nº
que dispõe sobre o Regimento Intern~ da
cional Co~stituinte."

de 1987 ,
Na

Assell~léia

399

EMENDA n9

Suprima-se o §5º do Brtig3 15.
Dê-se ao art.16 dp-Projeto de Resolução, que

Dê-se ao artigo 16, a seguinte redação:

dispõe sobre o Reglmento.•IlÍterno da Assembléla Nacional
"Art. 16
terior terão um prazo de

As comissões men~ionadas no artlgo an
dias para terminarem os seus traba-

tituinte, a

segu~nte

menc~onadas

no artigo

"Art.16

lhos.

Parágrafo unlCO _ Terminados os trabalhos das c~
missões, reunir-se-ão todos os gelatores, Presidentes e Vlce-Pr~
sidentes de comissões e sub-comissões, todos eleitos, que então
formarão a comlssão de sistematização, que elegerá Presidente e
Relator

dias para terminarem
tidos à Comissão de

As cinco

anterior

prime~ras

Comissões

terãó um prazo de trinta

os seus trabalhos, devendo ser remeS~stematização

a

matér~a

por e15apro-

vada, que por sua vez terã dez dias para redação final
JUS T I F I C A ç Ã O

con~

redação:

do

projeto".

Nos parece absolutamente incorreto que de Início
seja formada uma comissão de sistematização, pelas razões segui~
tes:

Entendemos que as Comissões lnstituidas pelo
12 _ Os constiLUlntes integrantes da mesma, nada

Leriam a fa7er durante todo o período em que as ouLras comissõeR

art.16 não devam exceder o prazo de trinta dias para a conclu

-156 Assembléia para terminarem seus trabalhos devendo ser remetida a ma-

são dos seus trabalhos, sendo suficiente o prazo de dez dias
para a Comissão de Sistematização
projeto.
Sala das

conclu~r

f~nal

a redação

sessões,A~~j(~~eirode

do

téria aprovada à Comissão de Sistematização que por sua vez terá
dias para

15

ordenar o Projeto".

1987.

Justi fie ação

Deputado ~Á\\Y DEITOS
A emenda propõe fixaçaõ dos prazos destinados às Comissões para elaboração do Projeto de Constituição. O projeto de Regi-

400

EMENDA N'

mento é omisso.

(Ao Projeto de Resolução n.

, de 1987)

A título de colaboração, apresentamos, com base

nesta

emenda e em outras também objeto de nOSSa iniciativa, tentativa
Dê-se ao art. 16 a seguinte redação:
"Art. 16.

estabelecimento de um cronograma de trabalho da Assembléia

As quatro primeiras

Consti tuinte:

com~s

sões mencionadas no artigo anterior terão um prã

Eis o cronograma:

so de 90 dias para term~narem os seus trabalhos~
devendo ser remetidos à Com~ssão de Sistematização a matéria por elas aprovadas, que por
sua
vez terá 30 dias par-a redação final do projeto."

TENTATIVA DE ESTABELECIMENTD DE
CRONDGRAMA DE TRABALHO CDNSTITUINTE

1.
2.
3.
4.
5.

JUSTIFICAÇÃO
É imprescindível fiquem devidamente

cons~gnados,

no Regimento, os prazos de que dispõem as Comissões para con
cluírem seus trabalhos.
Sala das Sessões, em

.de

6.

de 1987

7.
a.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

401
EM:NJAS

NQ

Ao Projeto de Resolução na 2, de 1987
Dá nova redação ao artigo 16:

~a.

19.

"Art. 16. As Comissões mencionadas no artigo
ante
rior, com exceção da Comissão de Sistematização I terão o prazo de
40
(quarenta) dias para terminar os seus trabalhos I devendo ser reret ídas
à Comissão de Sistematização as matérias por elas aprovadas , Que

suas vez terá 20 (vinte) dias para redação final do Projeto de
tuição."

de

Nacional

Elaboração de Projeto pelas Comissões de 16/111 a 25/IV
Trabalho Inicial - Comissão Sistematização de 25/IV a 1D/V
Publicação dos Resultados do Trabalho das Comissões - 11/V
Inclusão na Ordem do Oia dos Trabalhos acima - 13/V
Discussão em 12 turno
até 23/VI (com r~
Recebimento de emendas
até 12/VI)
Apreciação de Emendas 12 turno pelas Comissões - até 8/VII
In~cio de votação em 12 turno
até 9/VII
Término (app. 30 dias) votação 19 turno
a/VIII
(330 minutos líderes + 5070 para pronunciamentos)
Trabalho da Comissão de Sistematização até
la/VIII
Publicação do resultado trabalho de Sistematização. até 20/VIII
Discussão em 2a turno
até 09/IX
Parecer sobre Emendas - 22 turno
até 24/IX
Votação em 22 turno
até 14/X
Redação da Comissão de Sistematização
até 29/X
Publicação Trabalho Comissão de Sistematização Dl/XI
Emendas de Redação
até D5/XI
Publicação da Redação Final
até oa/XI
Edição dos Autógrafos
até 13/XI
Promulgação da Constituição
15/xi

DBS: LEVADO EM CONTA REALISTA: Carnaval 28/11, 1,2 e 3/111
E POSSE OOS NOVOS GOVERNADORES 15/111.

por

Constl

Sala das Sessões,

sala das Sessões t em
5 •.
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Emenda ao Projeto de Regimento Interno na

EMENDA

N2

403

(AO Projeto de Resolução n. 2, de 1987 - Regimento

Art. 16.

Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

Dê-se-lhe a seguinte redação:

RediJa-se assim, o Art. 16 :

"As nove primeiras comissões mencionadas no artigo anterior terão um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais lO, a juízo

da

Art. 16 - As Comissões Constitucionais
terão um prazo de 40 (quarenta) dias para termi-

-157 narem seu trabalho, sendo então encaminhado

EMENDA Nº

o

405

texto de sua competência devidamente aprovado, à
Comissão das D~sposições Gera~s e Trans~tórias ,
da Sistematização e Redação, a qual por sua

vez

Dê-se nova redação ao art.16:

elaborará a redação do Projeto de Constituição ,
no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 16 - As nove primeiras comissões mencionadas
no art. anterior terão o prazo de 120 dias para
terminarem
seus trabalhos, devendo ser remetidos à Comissão de 5istematização a matéría por elas aprovadas,que por sua vez terá 90
dias para redação final do projeto.
Justificação: Decorre a alteração da nova
proposta ao art. 15.

redação

JUS T'I F I C A ç-I O

Câmara dos Deputados,lD de

No Art. 16 do projeto nao estão fixados
os prazos, alem de cogitar de "redação final"

fevereiro de

178 7

p~

ra o projeto, que irá sofrer sua ~ discussão.

EMENDl\ Nº

404

,/

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre

o Reg!

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

406
Redija-se assim o art. 16:
"As quatro primeiras Comissões mencionadas no aE.
tigo anterior terão um prazo de 90 (noventa) dias para

terminarem

os seus trabalhos, devendO ser remetidas à Comissão de

Sistematiz~

ção a matéria por elas aprovada, tendo esta, por sua

ve~,

30

(tri~

art:.

Os prazos f~xados no
16 serão, respect~vamen
te, de 90 (noventa ) e de 30 ( trínta ) d~as.

JUSTIFICATIVA

ta) dias para redação final do projeto".
É necessário um prazo mais d21argado para que os

trabalhos se desenvolvam a contento.

JUSTIFICATIVA
A proposta de noventa dias para os trabalhos das
Comissões e trinta para a Redação final do Projeto

Constitucional

virá assegurar a mais ampla participação da sociedade nos trabalhos
de elaboração da Nova Constituição Brasileira. Ela se fundamenta no
entendimento de que os prazos curtos e sumários só podem interessar
a quem prentenda restringir e

~tropelar

a participaçpo,

mente a manifestação dos segmentos mais populares da

principal
pirâmide

s~

cial. pois para estes é que é sempre mais difícil encontrar os meios
para mover-se, para organizar-se e'até para chegar à Capital
da
República e aos Constituintes com os seus pleitos e as suas

prop~

sições. Para os setores mais poderosos da economia e da

sociedade,

ao contrário, tudo se faz mais fácil e o lobby está aí

para canall
NO

zar seus interesses com enorme agilidade e desenvoltura.
Em suma, o povo precisa de tempá para

407
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

art~

16, seJa flxaào o prazo de 120 meses

para as Corn1ssões
m~nifestar

de 45 dlas para

2

e

Subcorn~ssões

Cornlssão de

e o prazo

Sls~ematlzação.

os seus interesses.
JUSTIFICli.TIVA
É

ssões, 12 de fevereiro de 1987.

preclso que os debates seJam

prove~tosos,

sob pena de compr'ome c amen co dos pr-óp'r i o s

ba Ihos

conSt~~uíntes.

Sala das Sessões, err.

tr~

-158Justi ficativa

408
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Estabeleça-se, no art. 16, os seguintes prazos:

120 ( cento e vinte ) dias para as Comissões e
4S ( quarenta e cinco dias) para a Com~ssão de

As emendas ao artigo 14, ao parágrafo único do artigo 14, ao a~
tigo 15 e a criação de um paragrafo único no artigo 16, propiciam
a
criação de uma Comissão Específica ( Comissão de Audiência dos Segmentos da Sociedade ) para ouvir os mais variados segmentos da sociedade
brasileira que, por razões óbvias, estão tvidos em prestar suas contrl
buições a nova ÇUR~~ituição.

Sistematização.

Justo seria, portanto, que esta comissão fosse criada objetivando valorizar tais contribuições, que certamente mostrarão à Assembleia
Nacional Constituinte O caminho correto a seguir na busca das aspirações legitimas do povo brasileiro . .

JUSTIj;'ICATIVA

t

preciso debater, em profundidade, as grandes

Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 1987

questões.nacionais paraque a futura Carta Polltica possa re-

~_<:::- « - -

presentar os verdadeiros anseios de todos os segmentos sociais.

Sala das Sessões, em

Deputado

MESSIAS SOARES

EMENDA n9

411

v c. \.. 1.. C.,
6EPUTADO JOst CARLOS SAB6IA

Acrescente-se ao art. 16 do Projeto de Resolúção, que
dispõe sobre o
titu~nte,

409

o

Reg~ento

segu~nte

Interno da

Assemblé~a

Nacional Cons-

parãgrafo:

EMENDA AO PROJETO DE
"Art.16

REGIMENTO INTERNO

Parágrafo Onico: Os Constituintes memNo prazo 16, sejam fixados os seguintes prazos:

bros de urna Comissão terão

d~reito

a voz nas demais".

90 dias para o término do trabalho das Comissões e

- 30 dias para o término dos trabalhos da Comissão de

S~stemat~zação.

Justifica-se a inclusão desse parágrafo 'dado o interesse

~ue

têm os

Const~tu~tes

sobre os mais d1versos

te-

mas que deverão ser aprec~ados, não se lhes podendo negar
JUSTIFICATIVA

direito

de debatê-los em qualquer comissáo, mesmo que

o

lhes

não seja facultado o voto, por não ~ntegrarem a Comissão.
Trata-se de prazo que me parece bastante ·.razo~
vel e que permitirã uma ampla oportunidade de manifestações.

Sala das

Sessões,

~~ ~@&~~~eiro de

1987.

Deputado DA~Y DEITOS
Sala das Comissões, em

1."

:'
L ,) }
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EMENDA DO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que

D~spõe

sobre o

da Assemblé~a Nacional

Reg~rnento

Interno

Const~tuinte.

Dê-se nova redação ao art. e acrescenta-se

Fmenda nº ~

parágrafo ún~co.
Art. 16 - As 15 primeiras
nadas

AO artigo.16, seja acrescentado um

no

art~go anter~or

Co~ssões menci~

terão um prazo até 30 de

ma~o

de Redação e Slsternatlzação a matéria por eles aprovadas,

parágrafo único:

por sua vez terã o

parágrafo Dnico : a Comissão de ~~
diência aos :;egmentos da Sociedade e suas
sub-comissões
deverão concluir seus trabalhos 48horas antes do tempo pr~
visto neste artigo, encaminhando suas conclusões às comi~
sões de direito.

Sala das sessões 06 de f'eve r e i r o de 1987

/:P'-<:::-~

. Deputado

MESSIAS SOARES

para

terIDlnarem os seus trabalhos, devendo ser remetldos à Comissão
d~a

30 de junho para redação f2nal do

que

pro-

Jeto.
Parágrafo ún~co - Poderão ser formadas Comissões Especiais, por de12beração de 2 ou mais Cornlssões, pa-

ra examinar matéria const~tucional pert2nente a mais de

uma

Comissão.

JUSTIFICATIVA

A f~xação de um calendár~o para a observância das com~ssões, com prazo derradeiro para ultimarem seus tr~

,
I"

159 -

'1:-,
'~ ''

f\·

balhos, resulta da necessidade de ordenamento para a elaboração
da Constituição. Permit1rá, também, que as ent1dades represent~
tivas da sociedade, conhecendo o calendário, manifestam-se opo~ .
tunamente perante a Assembléia Nacional Const1tuinte.

'\l,:
S'

'

~
J

\

~\ "

A poss1b11idade de formação de.comissões

peciais, na hipótese de que se trata, evitará o tratamento dif~
renciado para um mesmo assunto.
/'.

/

'\

- ) ' r ::
",:----:'"1

C----Z.A-

-,

V'-t

-

A Comissão de Sistematizacão receberá os trabalhos

agosto de 1987)0 ao Presidente da Assemblé.ia Nacional Constitui:nte

a 't'e-

cão final do proj eto ~

f

/

~) '~SjÚ.A DAS SE~SÕE~: . , 12..de/fevereiro de 198
1(~uY~/IA
.
J"'f)
\.~I."._. r\-' ,/
..l '--"0<'
V
ulA?",-.~
J-UJ'"

§ 12

que lhe forem enviados pelas demais Comissões e entregará, no dia 15 de

r

J~~

ART 4 18Q -

O Presidente da Assembléia Naci>nal Cosnt.Ltuin-

te, recebendo a redação final do projeto no dia 15 de agosto, ordenará 1
a sua fmedae ca publicação no DiárJ.o da Assembléia e em avulsos para

os

Cons t Lt.ufncee , universidades, altas autoridades do pais, organizações r

s índacaas e quaa.sque r outras encadades que solicitarem4
ART. 19Q -

No dia 18 de agosto, o projeto será submetido,'

englobadamente, a aceitação prévia da Assembléia .
ART. 20Q -

Aceito o projeto, será colocado na Ordem

do

Dia da sessão de 19 de agosto, para sofrer, em p r.ímea.ro turno, englobadamente, discussão única, que terá pa'r.aao fatal no dia 19 de setembro

I

de 1987 quando se dará o encerramento da discurssão.

413

§ Onico - Até o dia

EMENDA AD PRDJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987,
~UE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLIÕIA NACIONAL CONSTITUINTE".

os

seus autores tiverem para discuti-r o proJeto, ou enviadas ã Uesa

com

justificzu;ão escrita.
ART~ 2t2.Q

Acrescente-se o texto abaixo como art. 16,
rando-se os demais:

08 des'etel':1.:.cale 1987 serão recebidas' ,

emendas ~ Poderão ser fundamentadas da tribuna durante o prazo que

renume-

mendas , enviado

mesmos darão pareceres, improrrogavelmente, até o dia 30 de setembro.

ART. 232

"Art. 16. A Mesa deverá providenciar para que
as propostas de emenda à Constituição, em tramitação
até o dia 5 de dezembro de 1986, sejam distribuídas
às Comissões Constitucionais segundo a sua natureza,
e consideradas como matéria para exame da Assembléia
Nacional ConstituiQte, nos termos deste
Regimento,
renumeradas pela respectiva ordem de apresentação."

No dia 20 de setembro o proj eto será. com as .!

-

Relatores das Comissões. Em reunião conjunta, os

<lOS

-

No dia 02 de outubro o Presilente da Assembléia

submeterá ao Plenário projeto e emendas. A votação será feita por TItulos. salvo as emendas ,
lQ -

A votação deverá se encerrada, impreterivelmente

no, dia 15 de outubro.

ART. 262

-

No dia 16 de cutiuhrp o resolvido pelo Plenário

voltará ã comissão de Sistematização~ No dia 29 de. outubro a mesma ap't'!,.

J

US T I F I C A T I V A

sentará ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

a redação f.!,

nal da Constituíção~

Mesmo sem um exame mais
à Constituição que ainda se
05 de dezembro de 1986, fica-nos a
-meras delas, razão que justifica a
~menda

cuidadoso das propostas
de
encontravam em tramitação em
certeza da qualidade de inúatual proposição.

Seria um desperdício a não apreciação
matéria
da
até porque levaria muitos constituintes a reapresentarem as mesmas.
constitucionaL~m tramitação,

§ 12

-

O Diário da Assembléia publicará a redação final '

homolo0aga até o dia 31 de outubro.
§ 2Q

-

Nos dias 03, 04 e 05 de novembro poderão ser apre-

sentadas) com fundamentação escrita ou verbal, emendas de redação.
§

39

-

Nos dias 07 e 08 de novembro a

Com~ssão

de Sistem,!

tização apreciará as emendas e dará pareceres. No dia 10 de novembro
Plenár10 se mam.fescaxâ sobre elas e votará o resultado final, em

o

con-

clusão derradeira.
§ 4Q

-

No dia 15 de novembro, eu sessão solene, o

Presi-

dente da Assembléia Nacional ccns eí.cua.nte prcmulgarã a Constituição..<jve
será assinada por ,todos os Constituintes.

JUSTIFICATIVA

o prazo

de art. 16 subondana todos: os demais. A fixação le-

vou em conta não apenas o tempo necessário para. que a tarefa seja feita
sem pressa mas, também, sem lentidão. Dá margm para que a sistematização e redação final sej am

cuidad~sas ao extreno. Prevê largo período p.!

ra a discussão em Plenário do projeto após sua redação final. Marca duas
datas chaves. A primeira..para entrega do proj'!!;to tal como reza o artigo
na redação proposta. A segunda, que o autor CJcl.oca em outra emenda,

a

de 15 de novembro, Proclamação da República, .JG.ra o advento da verdade:!,
ra Nova
leira.

EMENDA

N2

414

República do Brasil, com a promulgaçm da Constituição

Brasi-

Limtar a duração dos trabalhos é uma exigência nacional. um

de 1987.

dever da AssembTIéia e uma resposta aos anseios da nação. A emenda, perc~

berão os atentcEE Constituintes, não diminuiu os prazos previstos no projeto original. Ee.Lo contrário, d.í.scdp Hnou-os , E, marcando datas i escoimou o perigo de vazio, da inércia e da expectiva pessimista daqueles
Fixa os prazos em branco do art. 16
e demad.ae.datia para a promulgação da

que não perdem aportunidade para, ante a menor falha, apontar descasos. 1
mesmo inexistent:.es.

Constituição do Brasil, alterando •
os artigos 16, 18, 19, 20, 22, 23 e

26.

Nàv há super-tarefas pela frente~ E, de .quaLque r sorte,
bom balisar tod1s as

atividades~

cãsra dos Depla os.
AR~.

162 -

As comissões mencionadas no artigo anterior ter_

minarão suas tarefas no prazo improrrogável do dJ.8 31 de Julho de 1987,

exceção f'ea.tia ã Comissão de Sistematizâção~

~ Deputado MENDES

de 1987.

é

-160 -

415

EMENDA NO

417
EMENDA AO PROJETO DE

Ao Projeto de Resolução nO

RESOLUÇ~O,

que

de 1987, que "dispõe sobre o Regimento Ir!.
Assemblé~a

terno da

Dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

Nacional Constituin -

te".

Art. 16
Cria o parágrafo único, com a seguinte

Asse~

Acrescente-se Capítulo 11, Da Participação Popular
ao Título 111, renumerando-se os demais e suprima-se o art. 14
do Projeto, do seguinte teor:

r~

dação:
Parágrafo

ún~co

-

A comissão de
matér~a

tização nao poderá resolver conflito de

cional entre os projetos oriundos das diversas

TÍTULO

Sistem~
constit~

rrr

CAPÍTULO U

Comissões,

cabendo unicamente ao plenário da Assembléia tal decisão.

Da Participação Popular

Sala das Sessões, em de

Art.
As comissões e Sub-Comissões marcarão
um
dia em cada semana para ouvir representantes de entidades
da
sociedade organizadas em caráter nacional, de acordo com rote!
ro que estabelecerem.

de 1987

Parágrafo único - As entidades de que trata o "caput"
do artí~go poderão apresentar sugestões, contendo matéria COn~
titucional, que serão examinadas pela Comissão respectiva.

416

Art.
A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
acolherá até 15 de setembro, e encaminhará à respectiva Comi~
são para dar parecer e ao Plenário para votação, a proposta ou
emenda que seja apresentada por um mínimo de 30.000 eleitores,
ou por entidades da Sociedade Civil que congreguem 30 mil
ou
mais associados.

Emenda ao Projeto,de Regimento Interno ne

Emenda ao Título 111, Capo I
Acrescente-se aonde couber o seguinte artigo:

Art.

Os Constituintes poderão se organizar em Blocos Consti-

§ 1~ - As assinaturas dos eleitores e dos
representantes das entidades mencionadas no item anterior dev~
rão ser esclarecidas com O nome e número do título eleitoral,
com respectivas seção e zona eleitoral.

tu}ntes, independentemente da filiação partidária, (designando líderes e por meio deles credenciando-se junto à

mesa

para todos os efeitos desse Regimento.

Parágrafo Unico - O número mínimo para formação de um Bloco Cons
tituinte é de 10 (dez) Constituintes.

§ 2e - As entidades mencionadas no parágrafo
anterior farão acompanhar as suas propostas de seus estatutos ~
registros, bem como da ata da Assembléia que deliberou sobre
a
proposta com os nomes dos associados que votaram pela
propos!
ção, na forma dos itens anteriores.

Art.
A Assembléia Nacional Constituinte poderá pr~
mover plebiscito sobre temas constitucionais aprovados com voto
divergente igual ou superior a 20%.

Justi ficativa

A Assembléia Constituinte é de Delegados da_ Nação

que

transcendem os Partidos. Quem quiser manter o seu vínculo parti dá -

Parágrafo único - A Mesa da Assembléia promoverá ju~
to à Justiça Eleitoral a realização do plebiscito previsto neste
artigo, desde que haja requerimento de parte de um mínimo
de
100 (cem) constituintes.

rio pode prosseguir nele. Quem quiser interrompê-lo, deve poder fazê-Io; os Blocos

Constituintes poderão ter as mesmas prerrogativas

/

dos Partidos Políticos.

Sala ,(las Sessões,
~
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~

O

tos da totalidade de seus membros, contado o Presidente, que
terá direito de voto.
JUSTIFICAÇAO

A questão da participação popular nos trabalhos
Constituinte é sentida aspiração da sociedade brasileira.

da

As mais importantes entidades da sociedade civil,têm
como OAB, ABI, CNBB e organizações sindicais, manifestado seu
empenho em que seja aberto um canal de participação da
socie
dade na Constituinte.

Não se recomenda incluir no Projeto
de
Constituição, uma matéria aprovada por até 25% dos membros
de-úma Sub-Comissão, o que pode representar menos,de 10 pe~
soas, dando-lhe posteriormente p status de recdmeQdação
de'
uma Comissão especializada e com mais de 100 membros.

Ressalte-se que durante os trabalhos da
Assembléia
----,Constituinte de 1946 já se cogitava da participação e iniciati
va popular nos trabalhos, tendo sido apresentadas emendas
ao
Regimento daquela Assembléia assegurando a qualquer cidadão o
"direito patriótico à Constituinte".

o anteprojeto refletindo esse anseio da sociedade br~
sileira já acolheu, timidamente, em seu art. 14 a participação
popular.
A emenda pretende sistematização e ampliar essa par
ticipação, e introduzir o democrático instituto do referendo p~
pular.

Deputado Federal LUIS ROBERTO PONTE

420
PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMNACIONAL CONSTITUINTE NQ

BL~IA

Aumenta para dois terços (2/3) dos me~
bros de cada Comissão ou Sub-Comissão
o quorum mínimo para deliberações.

Do Deputado JORGE LEITE
Artigo único - Dê-se ao § 1Q, do art. 17, do Regimento da Asse~
bléia Nacional Constituinte a seguinte redação:
,,§ 1Q - As deliberações das Comissões e das Sub -

Comissões serão tomadas por maioria de v~
tos desde que presentes dois terços (2/3) da totalidade de seus membros, contado o Presidente,
que terá direito a voto."

JUS T I F I C A ç A O
1. As deliberações da Assembléia Nacional Constituinte serão tomadas com a presença da metade mais um ( Art. 32, § 2Q do RI),
de seus membros.
2. O parágrafo modificado, nesta emenda, consagra o mesmo princi
pio.

418

3. No entanto, para que maiores setores da sociedade possam estar representados na construção do texto constitucional, justifica-se a presente emenda.

EMENDA SUPRESSIVA
AO PROJETO DE RESDLUÇAO N9
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.'

,.~.:~"

No art. 17, suprima-se a expressão: " de maneira que não haja
protelação ". Passando a ter a seguinte redação:

" """'" " "~"~o

(9EPGTADi CbNSTITUINTE \

<;
Art. 17 - Cada Comissão fará a distnbuição do seu trabalho
e marcará prazo para a duração dos debates.

EMENDA N9
PROJETO DE RESOLUÇAO NQ
DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

Sala das Sessões,

Ao Art. 17, § 1Q, seja dada a seguinte redação:

~~7~
~
- ~~DI(R\

§ 19 - As deliberações das Comissões e das Sub-Comissões serão
tomadas por maioria de votos desde que presente mais da metade da totalidade dos
seus membros, contando o vota da Presidente, prevalente, em caso de empate.

Deputado Federal

EMENDA NQ

421

419
Sala das Sessões,

Ao parágrafo 19 do Artigo 17 seja da a se
guinte redação:
§ 1Q - As deliberações das Comissões

das Sub-Comissões serão tomadas pela maioria absoluta de

e
vo

~,~~

-~~'~
Deputado Federal

\
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N2

..""""

de

§ 29.
Cada Comlssão poderá
desig
nar, pelo sistema de rodizlo, até trinta por
cento de seus membros, por periodos não superiores a cinco dlas, para consultas, reuniões
ou audiéncias com associações comunitãr1as
segmentos organlzados da sociedade C1V1l."

1987.

Alterar a redação do parágrafo 12

do art. 17.
Art.
§

17

12

-

C A ç 1\ O

JUS T I F
As deliberações das Comissões e Sub-Comissões serão

tomadas pela maioria de seus membros. O Presidente Somente votará em caso de empate.

1\ medida que se forem corporlflcando,

pelos

debates e consenso, os llneamentos básicos do novo texto

cons

titucional a ser elaborado pela Assembléia Nacional Constitulnte,
poderão surglr dUVldas e controvérsias, que somente ã
JUSTIFICATI\>'A

publica caberã dlrimlr.

Auscultar cada membro da nacionalldade
Não há porque fazer diferente no seio das Comissões o que es-

tá consagrado no Plenário da Constituinte.

indi

vidualmente é tarefa humanamente impossivel.

A redação original consagra o ri~co de decisões por ma.noz-La.s I

Pode-se fazê-lo, porem, ouvindo as

eventuais.

entidades

que orgãn1ca e permanentemente, representem as comunldades e

os

segmentos vãrios do contexto social.
Dai a necessidade de que os constltuintes
sam afastar-se, por prazos não muito dilatados, dos

po~

trabalhos

das Comissões que ,ntegram, para melhor se inteirarem

das

repercussões dos trabalhos constitucionals e dos rumos que devem

423

lmprlmir a esses trabalhos.
O Constltuinte não pode desvlncular-se

EMEt-lJA Na
PROJETO DE RESOLIJÇIlO Na

• DE

perder de vista os segmentos que os elegeram, sob pena de delxar

DE 1987

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assenbléia Nacional Constituinte.

de tornar-se porta-voz dos seus anseios e aspirações.
ObJetiva, a presente emenda, assim,
nar aos constitulntes a oportunidade de auscultarem

Ao Art.

17. § la,

nem

permanent!:.

mente os segmentos que os elegeram. Como, exatamente, os

seg-

mentos menos favorecidos não tem condições de se deslocar

ate

deslocarem-se

Brasilia, e natural que cabe rã aos constituintes

seja dada ã- seguinte redação:

aos Estados para ouvirem as r-etv t nd ce cô es de setores
í

§ la - As deliberações das Comissões e das Sub-Comissões serão
tomadas por maioria de votos desde que presente mais da metade da totalidade dos
seus membros, contando o voto do Presidente, prevalente, em caso de empate.

proporci~

especificas

da comunldade.
Sala das Sessões, em
Deputada

RITA CAMATA

Sala das Sessões,

425
EMENDA ao Projeto de Resolução n 2 2
- O § 2 2 do artigo 17 deverá ter a seguinte redação:

Art. 17 -

.

§ 2 2 - As sUb-Co~!ssões elegerão Presidente.
Vice-P~sidente

e Relator.

Justificação:
EMENDA

o

424

artigo 17 do Regimento Interno da Assembl âre

renumera~do-se

como § 19 O parãgrafo unico, nos

poder~am ser prejudlcados, p01S,

no silência do texto, estas te-

riam diflculdade de se reunir na ausência do Presidente e de pre
v1são legal a perm1t1r a continu1dade dos seus trabalhos.
-

Naclonal Constituinte fica acrescldo de parágrafo, que tomará
numero 29,

o proJeto original nao prevê a eleição de Vice-Pres~
dente para as sub-com1ssões.
A vlngar esta sltuação, os trabalhos das sub-comlssões

seSala das Sesseos da Assembléia nac10nal ConstituÀnte,
em 10 de fevereiro de 1987

gUlntes termos:

"Art. 17 ........•..••.....•...•.•.•

/~~)~,~

~stitl.llnte

-163 EMENDA·n9

___

ro, suscitar dúvidas. Substituindo-se "vencido" por "matéria
já dlscutida, votada e vencida" dá-se ao espírito do texto r!'.
gimental redàção que o revelará tal e qual desejam os Constituintes. Não se falará sobre matéria ante~iormente discutida,
votada e vencida como é, aliás, de praxe Parlamentar. A expre~

426

Dê-se nova redação ao § 29 do art.17
a saber:

na forma seguinte,

são "vencido" enseja dúvidas.

x x x x x x x x x x x x x x

Emenda aditiva ao finis do 69 do parágrafo únlco do art. 39
29 - As Sub-Comissões elegerão Presidente, Vice-Presi
dente e Relator.
§

JUS T I F I C A ç Ã O

Estando a firmatárla apresentando várias emendas, vale-se
da disposição do § 69 do art. 32 da Re.solução baixada
a
6 de fevereiro de 1987 e justifica-Ias-á englobadamente.

JUS T I F I C A ç Ã O
A emenda aditiva ã parte final do 69
do
parágrafo único do
art 39 tem o objetivo de democratizar
o projeto naquela parte e, de consequência, o regimento.Tal
COrno proposto, a punição de cassar a palavra do Constituinte (expressão da palavra do povo) logo à primeira falta, h!
verá urna conduta por demais severa da Mesa, quiçá draconi!
na. Vindo a reincidlr, depols de haver sido anteriormentea~
vertido por prática ante Parlamentar, aí sim. seria o caso de
cassação

(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VANIA)
de

Sala das Sessões aos

de 1987

1~\.V Ã N I A

JUS T I F I C A ç Ã O

Lü C I A

JUS T I F I C A ç Ã O

DE

EMENDAS

Autora: Constituinte LUCIA VANIA (GO-PMDB)

A Constituinte LUCIA VANIA (PMDB-GO) abai
xo asslnada,apresentou, nesta data, perante a Mesa da Asse~
bléia Nacional Constituinte 5 (cinco)emendas ao Projeto de
Resolução (em tempo oportuno) que "Dispõe sobre o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte" e, cumprindo o
que dispõe o n9 I)Q do art. 32 das atuais Normas Preliminares
(Resolução de 6 do corrente mês) promove, na forma abaixo a
justificação - englobadamente - das mesmas.

x x x x x x x x x x x x
Emenda ao

Emenda substitutiva ao art. 15

69 , finis, do art 29

JUS T I F I C A ç Ã O
Com o fito único de aperfeiçoar a
reda
69 finis, do art. 29, a subscritora entende que ocor
rendo a hi'pótese de vaga de "qualquer membro da Mesa" deve

cão do

rá, com efeito, ser realizada de imediato nova elelção CO~

respondente. O projeto, contudo, será mais claro, não deixando margem à dúvida que poderão gerar debates e suscitar
outra sérle de questões sendo tanto q~anto possível explícito. Assim foi proposto: vagando-se qualquer caso da Mesa proceder-se-ã eleição na forma prevista no caput
do
art. 29.
(Justificação; emendas; Constituinte LUCIA VÂNIA)

A subscritora entende que deixar a cargo de
uma unlca Comissão tarefa de legislar sobre "Ordem Econômica e
Social, Família, Educação e Cultura" tal ~omo proposto
será
encargo por demais vasto dada a complexidade dos problemas do
Brasil contemporãneo. Assim, entende a subscritora que eleva~
do-se o ,número das Comissões, haverá oportunidade de malS e~
tudos, malS debates, análises, pesquisas dos assuntos da
o~
dero econômica, social. Desdobrando-se a Comissão em outras,cr!

ando-se novas, buscar-se-á que a Constituinte alargue o espe~
tro da realidade nacional visto serem também, merecedoras de
preceitos constitucionais
específicos as questões da Educação, Cultura, Saúde e Família (5~ Comissão); aquelas referentes aos problemas ou questões urbanos e rurais visto o drama
das populações das cidades e ao campo notadamente as de baixa
e
nenhuma renda. Seriam debatidos na sexta Comissão que
redigiria preceitos constitucionais sobre assuntos como: habi
tação, uso do solo urbano, regiões metropolitanas agregando se à mesma a análise e o debate para criar-se a norma sobre a
questão fundiária e, de consequência: reforma agrária, definindo-se, se possível, latifúndio e mais, latifundio improdutivo e remetendo-se para a legislação ordinária questões j~
rídicas como as da posse e do usucapião aquisitlvo tanto urb~
no quanto rural etc.
(Justificação;emendas;Constituinte LUCIA VANIA)
A sétima Comissão cuidaria da Comunicação
Social.Os tempos de hoje são completamente diferentes daqueles
da Constituição de 1967 e muito mais das da Carta de 1946. Os
meios de comunicação em massa multiplicaram-se quantitativamen
te e houve - de fato- uma evolução qualitativa no setor.

Ade:

mais tem o cidadão o direito ã informação que deve ser assegurado na Carta Magna não só nas disposições sobre garantlas mas
também quanto às concessões do direito de emissão do sinal de
rádlo e televisão

Emenda aditiva ao 49 do parágrafo único do art. 39
JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda tem o propósito de tornar mais lí~
pido o texto regimental, de tal sorte que não possa, no fut~

Deixou-se, afinal, para a oitava Comissão o munus
de debater e decidir sobre a redação e sistematlzação do texto da Carta Magna.
Acreditamos que dessa forma, mesmo elevando-se o
número das Comissões haverá mais oportunidade de todos os Cons

-164tituintes cumprirem seu dever tal corno deseJa a nacionalidade:
ampliando o debate, intensificando a pesquisa da realidade emergente e - enfim - trazendo para a Constitulção a norma apta
a disciplinar juridic?mente uma realidade não incipiente, mas
efetiva, real, viva e dramática:
Finalmente a emenda dá nova redação ao § 29
do
art. 17. Visa dotar as sub-comissões de Vice-Presidente,
a
exemplo do que ocorre com as Comissões. Tem o fito de raciona11zar os trabalhos das referidas sub-comissões evitando-se
o
impasse da lacuna legal. E se ocorrer a ausência do Presidente?
O texto proposto nada diz a respeito. Criando-se o órgão do V!
ce-Presldente os trabalhos ocorreriam sem o risco (ou com

ri~

co menor, atenuado) de interrupção desde que esse assumisse in
continenti a Presidência.

Justificação-Emendas-Constituinte LUCIA VANIA

Sala das Sessões em

L U

de fevereiro de 1987.

C~~~V
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EMENDA Nº I
Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispãe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"

Ao Art. 17, § 3º, onde se lê "com restrição", leia-se "em separado, divergente das conclusões".

JUSTIFICAÇÃO

Voto "com restrição" não é voto contrário, e
sim
voto de aprovação, como já estabelecido na letra "a" do § 16
do
art. 49 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, bem como no
§ 17 do referido artigo.
Sala das

A N I A

429
EMENDA AO PROJETO DE

427
Emenda n9

REGIMENTO INTERNO

, de 1987

Ao Projeto de Resolução n9 ,de 1987, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assem bléia Nacional Constituinte.

Dê-se ao § 49 do art,.17- esta redação:

Art. 17 •••••••••••••••••••

§ 49 Cada membro da Comissão poderã apresentar, no momento da votação, a
justificação escrita de seu voto.

o 139 do Art. 17 fica assim redigido:
JUSTIFICATIVA

Art. 17 - ..............................•.....

§39 - De voto contrário poderá constar a

expre~

são: vencido.

Sala das Sessões, em

Justificação

o voto que contem a fórmula "com restrição" é ,
consoante praxe, voto favorável.
Brasília (Sala das Sessões), em

A praxe parlamentar é a de que o voto seja
justificado quando o mesmo é dado. Conceder prazo até a
dia subsequente parece-me burocratizante.

f// -J/ f t

~,ra j~l~

de fevereiro de 1987

430

"-

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLllIA NACIONAL CONSTITUINTE".

Dê-se ao § 49, do art. 17, a seguinte redação:

"§

49.

Na contagem dos votos, serao in

terpretados cama favoráveis os "pelas
clusões", "com restrições" e os "em

do" não divergentes das conclusões.

con
sepaT~

Serão

considerados contrários os votos quando

ex

pressas como "vencidos fl e os "em separado"
divergentes das conclusões.

-165JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

Há principio firmado de que quem opina "com
não está totalmente em acordo nem totalmente

em
portanto, o voto ser considerado como fa
em indicar o

\~
'3;;~:

Se a Constituinte é livre e soberana, devemos

que qualquer de seus membros possa
de qualquer debate, ainda que não
seja membro da Com~ssão ou Subcom~ssão.

perrn~tir

part~cipar

ponto
Sala das Sessões, em

if .:.:., {: .
DEPUTADO

ONOFRE

CORR~A
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PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE N9
___

431
PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEM

Cria Grupo de Sistematização em cada
uma
das Comissões Constitucionais.

BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Do DEPUTADO JORGE LEITE
Acrescente-se

"O'

§ 52 ao art. 17 com os seguintes dizeres:

É assegurado ao Constituinte,

independentemente

da condição de "voto vencido", propor ao

Pres!

dente da Assembléia Constituinte, para

ulterior

deliberação pelo plenário, proposta à

Constitui

ção, desde que subscrita por dez Constituintes.

Artigo único - Acrescente-se ao art. 17, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, o seguinte par~
grafo:

"§ 59 - Cada Comissão instituída para a

elaboraçã~

do Projeto de Constituição terá um
Grupo
de Sistematização composto pelos relatores
das
Sub-Comissões e coordenado pelo relator da mesma."

JUS T 1 F 1 C A ç n O
JUSTIFICATIVA
1. A Comissão de Sistematização terá,como atribuição principal,a
responsabilidade de redigir o texto constitucional para remetê-lo à apreciação da plenária.
São indiscutíveis os méritos da atividade constl
tuinte proposta através de comissões e subcomissões, mas

importa

não fechar canais a contribuições individualizadas.

2. No entanto, a nível de Comissões, o trabalho que será distri-

buído para inúmeros Constituintes, está sendo entregue a
um
único relator, que terá o trabalho ingente de redigir toda a
matéria atribuída à Comissão.
3. A criaçãO do Grupo de Sistematização, em cada Comissão, é for
ma de tornar célere a redação do novo texto.
Sala das sessões~1~de fererei~o de 1987 . .

~JOR E "%\EI1E'~.L>vlD·

SALA DAS SESSêlES, EM OS"OE FEVEREIRO DE 1987.
~

I..JeJl,

o,pu~:~;I

~

TADEU FRANÇA
PM08-PR

CO, TITUI'T'
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432
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Acrescente-se o
Acrescente-se ao art. 17 o seguinte

§

seguint~

§

59 ao art. 17:

59:

Art. 17.
§ 59 Qualquer const~tu~nte pod~
rá participar, sem direito a voto, dos trab~
lhos de Comissão ou Subcomissão.

Art. 17 •••••••••••••.•
§ 59 Qualquer constituinte poderá

participar dos debates de qualquer Comissão
ou Subcomissão a que não peFtença, sem direito a voto.

-166 JUSTIFICATIVA

JUSTI FI CATIVA

Deve constar claramente do Regimento a faculdade
acima descrita, sob pena de se cercear a af.ivJ.d~
de de cada um de nós.

A emenda em questão procura
I

opinião já formada em outra emenda, quando foi
I

~, concelt~~ão)de
I

I \IIL' .

í

f:~.yJ7. U1,!

\_. c, t , 1~{\. \. .
DEPUTADO

,i ~ ~ L. ,
,L/

'lt ,:

,J

Sala das Sessóes, em

compatibilizar
apresentada

votos, segundo o sentido da votação.

Sala das Sessões, 11 de fevereirõ\de 1 987.

A\\\j ~~=-='-/'1_ 'vr
.--=:t~~=~:-=;:2:::::~~~~-,.L....
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437
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Acrescente-se ao art. 17 o seguinte

Emenda de Plenário aO Projeto de Resolução
que "Dispõe sobre O Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte".
§

59:
Acrescente-se ao art. 17 os seguintes parágrafos:

Art. 17.
§ 59 Os Relatores das ComJ.ssões

"§ 5º - As Comissões ou

sobcomissões, no exerci

cio de suas atribuições, poderão determinar diligên~
cias, promover investigações, ouvir depoimentos,requi
sitar documentos, informações ou expedientes, em qual
quer área governamental ou administrativa e requerer
a presença de Ministros de Estado e Autoridades federais, estaduais e municipais.

farão parte, obr~gatorlamente, da Comlssão
de Slstematlzação.

JUSTIFICATIVA

§ 6Q - Para efetiva aplicação do parágrafo anterior, o Presidente de Comissão ou Subcomissão poderá
valer-se, subsidiariamente, de dispositivos do Código

de Processo Penal. TI

Trata-se de norma de efelto prátlcO e que tem
por flm acelerar os própr20s trabalhos da Comlssão de Slstematlzação. É medida que se lrn-

põe.
JUS T I F I C A T I V A
Sala das Sessoes

DEPU'!'1-DC BOPr,E8

I

t»

em~

A elaboração de uma nova Constituição para o Brasil
exige um conhecimento específico e amplo de problemas graves que

F1L\TEIr:'1'

atormentam nossa realidade política, social e econômica. Ora, se

o Constituinte não dispuser de instrumentos regimentais para levantar dados e investigar situações, desmistificar tabus govern~
mentais e administrativos, dificilmente conseguir-se-á elementos
efetivos para a boa produção da norma constitucional. Logo,
os
parágrafos se impõem como condições in sub stituív eis para o bom
entendimento da realidade e resultante elaboração constitucional.
Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 1987
,--;"

h.;
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cP

Deputado BDNIFACID DE ANDRADA
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 Z, DE 1987,
QUE"DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBL:gIA NACIONAL CONSTITUINTE".

Acrescente-se parágrafo 59 ao art. 17, passando o atual
para

§

59

,438

EMENDA AO PROJETO DE

69:

REGIMENTO INTERNO

"§

59.

Sempre que o Constituinte

festar seu voto "com restrição", deverâ
d~car

O preciso ponto da matéria onde

manl
in

resi

de sua ressalva. Não o fazendo, seu voto se
rá considerado totalmente favorável."

Inclua-se o seguinte

§

59 no art. 17:

Art. 17 •••••••••••••.•••••
§ 59 Qualquer constltuinte poderã
participar dos debates de qaalquer das Comissões e Subcomissões, após haverem falado os
membros.

-167440

JUSTIFICATIVA

EMENDA ao Projeto de Resolução n' 2

Trata esta emenda"de dar ampla llberdade aos
debates gcle serão travados. Após haverem falados os membros
da Comissão ou Subcomissão, qualquer constltulnte terá o di
reito de debater o tema.

- Ao artigo 17 deve ser acrescentado o § 5', com a seguinte redação:
" Art. 17 .
,§'1!
§ 2'
§ 32
§ 4'
§ 52

- ....•..••......•.........•..
- .•..••••••••.....•.••..•..••
-

••••••••••••••••••••••••••••

..
- Os constitulntês poderão participar dos

trabalhos de qualquer comlssão,

sub-

com~ssão, ou comissão especial que V1er

a ser crlada, maS só podera.votar naque
la para qual f 01 indicado".
-
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Justificação:

" de

EMENDA AO PROJETO DE RESLuçnO N2

Todo constituinte recebeu delegação da nação para, em seu
nome, ajudar a redigir o texto da futura constltulÇão.
Caso sua atividade estlvesse limitada, na elaboração do /
projeto, exclusivamente a apresentar sugestões e dlscutir as matérias relativas à sua comissão, isto importaria numa limitação/

1987

QUE Dispõe sobre o Regimento Interno da

As-

sembléia Nacional Constituinte.

geral aos poderes de todos os

Art. 17

.

..........................................................................................................................
§ 52 Qualquer constltuinte poderá participar dos

constitu~nteSt

e consequentemente,

em uma 11mltação á próprla Assembléia.
Para que se reconheça a plenltude de poderes da Assembléia
e dos Constitulntes, é necessárlo que se reconheça a todo constituinte o direito de particlpar de todas as dlscussões nas comis sões, bem como a faculdade de apresentar sugestões.

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 17:

Sala das Sessões da Assembléia Naclonal Constltulnte,
em 10 de feverelro de 1987

de-

~.

bates nas Comissões a que não pertencer, sem direito a voto.

Constituinte
de 1987

Sala das Sessões em,

r~\.óD

((

<'M/~

Deputado FRANCISCO ~PINTO

~

E~jENDA N'

k J-W<t

'l(~-
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Acrescente-se o parágrafo 52 ao

artl

go 17 do Projeto de Resolução

que

dispõe sobre o Regimento Interno

da

Assembléia Nacional Constituinte.
JUSTIFICAÇÃO
Tem sido uma norma no funcionamento das

Art. 17 - •••.••••.•..••..•••.•••••••••.•••••••.•••••

Comissões

Técnicas ou Comissões Especiais da Câmara, Senado e do

§ 12 _

Con-

§ 22 -

gresso Nacional, que o parlamentar que não pertence a uma cOmissão, a ela possa comparecer para participar dos

debates

embora por menos tempo sem direito a voto.(art. 49 § 99 do

R~

-

§ 42

-

§ 5B _

às

Qualquer Constituinte poderá diriglr-se

Comissões, onde apresentará as proposições que entender convenie~

gimento Interno da Câmara dos Deputados).
Como o projeto do regimento em

§ 32

..............................................
.............................. . i,·.:
.
.............................. ,."
.
.................................................

discussão~

é omisso

teso

quanto à matéria, entendemos que é importante explicitar este
direito, para que o constituinte não se veja impedido de participar dos debates em qualquer comissão, ou por entendimento
diverso de cada uma delas, tome parte nos debates de

uma e

seja tolhido desta faculdade em outra.

Os Constitulntes nao devem se restringir as Comissões

Não se assegura, porém, a este Constituinte sem titularidade na comissão O direito de voto.
Sala das sessões em,

JUS'l'IFICAÇÃO

que irão integrar e, assim, parece justo que se estabeleça a

sua

livre participação, através de proposituras às dlversas Comissões.
de 1987.

Sala das Sessões, em

de fevereiro de 1987

..

'i.:) ,
o,'

)

(.~

cÓv

:::-

Senador CID SABOIA DE ,CARVALHO
PMDB - CE

~

.>'/"
c-1 (,,/1
..':
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o
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18 passa a vigorar com o

art~go

segu~nte

texto:
EMENDA AO PROJETO 00 REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA

NACIONAL
"Art. 18

CONSTITUINTE Nº
to da Comissão de
Dá nova redação ao artigo 181, do PROJETO DO REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLEIA NACIDNAL CDNSTITUINTE.

Logo que receber o

S~stemat2zação,

Proj~

o Presidente da Assem D~ãr~o

bléia Constituinte ordenará a sua publicação, no
da Assembléia e em avulsos, para Serem d1stribuídos

"Art. 181 - Logo que receber o projeto da Comissão de Sistemat!
zação, o Presidente da Assembléia Constituinte ordenará a sua
publicação no Diário da Assembléia."

senhores

Const~tu~ntes,

s~dades,

Igrejas, Organizações

aos

altas autoridades do paIs, Unive!
Sind~ca~s

e Entidades

de

expressão nacional."

JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇl\D:
Suprimiu-se a publicação e distribuição de avulsos às entidades
consignadas no final do artigo, para condicioná-los à aprovação
prévia da Assembléia.
Sala das Sessões, em 11

de 1987

Parece-me que, sem sombra de dúvida, a com-

petência para remeter à Mesa o Projeto da nova Carta Const~tuc~onal
prev~sta

deve ser reservada à

de

s~stemat~zação,

no artigo 15.
Mesmo porque as

aludem à

Com~ssão

ex~sténcia

d~sposições

desse

art~go

da mencionada (no art. 18 emendado)

nao
Co-

missão de Redação.
SALA DAS SESSÕES, em 12 de fevereiro de 1987

EMENDA

(Ao

N9

443

1~87

Projeto de Resolução n9 2, de

-

cc -

Reg~mento

Interno da Assembléia Nacionâí Constituinte)

Deputado

OSMàR

LEITÃO

PFL - RJ
Redtja-se assim, o Art. 18

Art. 18 - Tão logo receba o projeto da Comissão
das Disposições Gerais e

Transitór~as,

da

S~stemat~zação

e da Redação, o Presidente da Assembléia ordenará sua
blicação no Diário da

Assemblé~a

e

~

avulsos para

p~

serem

445

distribuldos aos Constituintes e às entidades ou personalidades que os

EM:NlA Nl!

Ao Projeto de Resolução NQ 2, de 1987

solic~tarem.

Acrescente~se BO Projeto de Resolução NQ 2,
de 1987, o seguinte artigo 18, rerumerando-se os d~
mais subsequentes:

"Art. 18. t asseguraqo aos ConstituinteS o direito
de participar nas discussões de todas as Comissões. n

Llder do PL

sala das Sessões, em

444
EMENDA N9

, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

DE

DE FEVEREIRO DE 1987, QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTER
NO DA ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE.

-169 -
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446

EMENDA N2
PROJETD DE RESOLlIÇ1<O N2
DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que

Dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

Asse~

No art. 18, onde está "Comissão de Redação" leia-se "Comissão
Acrescente-se ao rol de entidades referidas no
18 as Câmaras de Vereadores e Assembléias Legislativas.

Sala das Sessões,

12

de

fevereiro

de

art.

1987.

de Sistematização".

Art. 18 - Logo que receber o projeto da Comissão de Sistematizaçãoção, o Presidente da Assembléia Constituinte ordenará a sua publicação no Diárioda AssentJléia e em avulsos, para serem distribuídos aos senhores Constituintes, altas autoridades do país, Universidades, Igrejas, Organizações Sindicais e Entidades
de expressão nacional.

JUS T I F I C A ç Ã O

i
Para dar

ma~or

amplitude ã

d~vulgação preY~sta

no

"

,

art~go

Sala das Sessões,

18.

SALA DAS SESSÕES'À em 12 de

fevere~ro

de 1987.

~mlrn
~~ral
Emenda ao Projeto de Regimento Interno nQ
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EMENDA NO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N0

Substitua-se, no artigo 18, a palavra "Redação"

, DE 1987.

pelo vocábulo "Sistematização".

Justi fi cação
No art. 18, substitua-se a expressão "Comissão
Redação" por "Com~ssão de Sistematização".

de
A emenda tem o propósito de uniformizar a denominação da 5ª Comissão prevista

no artigo 15. Corrige, assim,

um

engano.
JUSTIFICATIVA

A Emenda visa padron2zar a

denom~nação

Sala

da Comissão.

d~'~e,~s_õ_e_s_,_e7m<-_,...---jt.-_

( _~""I
/
/1 V&;', ./
~io

I

",,-

<:cA_-

Car} s Ko

er

Consti tuinte

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.
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EMENDA Nº

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
OE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Cônstituinte.

No art. 18, onde está "Comissão de Redação" leia-se "Comissão

;:JvTVlVltJ

/3/lITrD'

lau8· es

de Sistematização".

170 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Art. 18 - Logo que receber o projeto da Comissão de Sistematizaçãoção, o Presidente da Assembléia Constituinte ordenará a sua publicação no Diário
da AssentJléia e em avulsos. para serem distribuídos aos senhores Constituintes, altas autoridades do pais, lJniversidades, Igrejas, Organizações Sindicais e Entidades
de expressão nacional.

453
Suprima-se, no art. 18 do projeto, a expressão final" para serem distr1.buídos aos senhores Constituintes, altas autor~dades do país, Univers~dades,
Igrejas, Organizações S~ndicais e Entidades de e~
pressão nac~onalll.

Sala das Sessões,

0--- -, - ' \

JUSTIFICATIVA

"~.
DSCAA~ .DUm

.

.

Deputado Federal

A publicidade no órgão oficial faz presumir que
todos conheçam o projeto. Ademals, a questão da d2stribu2ção
dos avulsos é matéria perfeitamente dispensável de ser trat~
da a nível regimental, nessa hipótese.

451

E ME N O A

Capitulo II

Do Projeto da Constituição.

Art. 18

Onde se lÊ':
'"
dadps dp

Igrpjas, Organizaçõps Slndicais p

~xpressão

Enti

nacional

Substitua-se,
'"
giosas e

Organizaçõ~s

rpprps~ntativas

Sindicais, Entidadps

dp segmpntos da

Rpli

soci~dadp

454

dp

âmbito nacional.

EMENDA ao Projeto de Resolução nº 2
o artigo 18 terá sua redação alterada, bem como 1ntroduz-se

um parágrafo único:

GASTONE RIGHI

" Art. 18 - Logo que receber o proJeto da Comissão
de S~stematização e Redação, o Presi dente da Assembléia ordenará sua publi
cação no Diário da Assembléia Consti :
tuinte e em avulsos, para distribuição

452

entre a população, ent1dades e organizações da sociedade c1vil e no meÁo a-

cadêmico.
Parágrafo único - A mesa promoverá ampla divulgação do projeto da const~tulção
em
todo território nacional, podendo 1n clus1ve requis1tar horár~o espec1al em
rede nacional de rád10 e televisão, 1n

7

cent1vando o debate e a apresentação
de emendas e sugestões pela sociedade •
.Tustif~cação :

c....

A nação é a titular do d1reito de soberania e do poder
)-1. ~f"A'"7Vt

originário que organiza a const1tu1Ção, por ~sso, ela deve par-

'/-,1/ l--J
L<.-

L c.L

t

c.("'e:t.

tic1par at1vamente do processo de elaboração e d~scussão do te~
to.
O proJeto não pode 1~m1tar a d~vulgação do texto exclusivamente a algumas entidades sociais ou nac2onais, por ma2S re

presentat1vas que sejam, por que atrás delas está a nação. Den:
tro deste princípio, não se pode privilegiar a d1vulgação entre
as autoridades em prejuízo da população.
Para tornar ainda mais efet~va a d1vulgação e d1scussão

J cvfc. cfevJ

lur'

..L ~

I

I J/

0tiU··i li. IÍtUi

( (tU' '>

(

J-I t :.;

bf

Au D(Ir)

do proJeto, entende-se que a mesa deve apresentá-lo á nação
I
através de uma rede nacional de rádio e telev~são, que são os
meios de comunicação social de maior abrangência em todo território nacional.
Sala das Sessões da Assembléia nacional Const1tu1nte, em 10 de fevere~ro de 1987
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457

455

EMENDA NQ

PROJETO DE

RESOLUÇ~O

AO REGIMENTO INTERNO:

EMENDA AD ARTIGO 18.
EMENDAS AO CAPITULO 11
DO PROJ.ETb DA CONSTITUIÇ~O:
Páragrafo Primeiro: promover-se-ão CONSULTAS POPULARES SOBRE
artigo ou artigos do projeto referentes a questões mais fundamentais, desde que subscritas por 1/3
um terço) dos Cons
tituim:es.

ART. 18 - NO Pr-RIoDO DE TRINTA OIAS,_ A PARTIR DA PROMULGAÇ~O
DESTE REGIMENTO, OS SENHORES CONSTITUINTES PODER~O
APRESENTAR PROJETO DE MATERIA CONSTITUCIONAL:

páragrafo Segundo: A Justiça Eleeitoral administrará todos os
procedimentos da matéria do Paragrafo anterior , com requisição de horário
no Radio e Televisão, diariamente uma hora e
meia com distribuição equitativa do tempo entre os partidos,
para ampla divulgação dos temas.

SER~O PUBLICADAS NO DIARIO
DA ASSEMBLEIA E EM AVULSOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS Sf
NHORES CONSTITUINTES, ALTAS AUTORIDADES DO PAIS, UNIVERSIDADES, IGREJAS, CNBB, OAB, ORGANIZAÇOES SINDICAIS, ASSEMBLEIAS
LEGISLATIVAS, CAMARA DE VEREADORES, PREFEITURAS, ASSOCIAÇOES
DE CLASSE, E OUTRAS ENTIDADES DE EXPRESS~O NACIONAL.

§

12 - AS PROPOSTAS

JUSTIFICATIVA
POR MATERIA,
SERAO REMETIDAS NO DIA SEGUINTE A SUA APRESENTAÇAO
A COMISSAO RESPECTIVA.

§

_ Consultar o povo sobre questões fundamentais édar valorização , legitimidade e ampla democratização da nova Lei Básica
do País.

22 - AS PROPOSTAS SELECIONADAS PELA MESA,

ART. 19 - CONCLUIDOS OS TRABALHOS PELA COMISSAO DE SISTEMATI
ZAÇAO E REDAÇAO, O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE DETERMINARA A PUBLICAÇAO DO PROJETO NO DIARIO DA ASSEMBLEIA E EM AVULSOS, PARA A MESMA DISTRIBUIÇAO
PREVISTA NO § 12 DO ARTIGO ANTERIOR.

ART. 20 - O PROJETO SERA COLOCADO NA ORDEM DO DIA DA SESSAO
SEGUINTE A SUA PUBLICAÇAO, PARA TER EM
PRIMEIRO
TURNO, UMA DNICA DISCUSSAO, DURANTE QUARENTA SESSDES CONTiNUAS ORDINARIAS OU EXTRAORDINARIAS~

456
PROl'OSTA. DE n.lENDA NQ
AO PROJEID DE RESOLUÇÃO QUE DISPOE SOBRE O

REGIMEN~O

INTERNO

DA ASSElIlBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.-

Incluir no T1tulo In - DA ELABORAÇÃO DA CONS§ DNICO - EM IGUAL PERIOOO, FICA FACULTADO AOS SENHo"RES CON2.

TITUIÇÃO, o seguinte:

• TITUINTES APRESENTAR EMENDAS, QUE PODERAD SER FU~
DAMENTADAS DA TRIBUNA, OU ENVIADAS A MESA, COM JUSTIFICAÇAO
ESCRITA.

CAPITULO I
Da apresentação de Projetos e de Emendas
Art2

Os Constituintes apresentarão aeus Projetos de
Constituição ou Emendas em 4 (quatro) vias, em

Plenário, podendo estes serem lidos da Tribuna em sua íntegra.

ART. 21 - GADA CONSTITUINTE TERA O DIREITO DE FALAR, PELO ME
NOS, UMA VEZ PELO PRAZO DE VINTE MINUTOS, SOBRE O
PROJETO DE CONSTITUIÇAO E RESPECTIVAS EMENDAS.

§ lQ

Os Projetos de Constituição ou de Emendas serão,
obrigatoriamente, justificados;

§

§ 22

Os Constituintes disporão tanto nas Comissões c~

PARA SEREM CONSIDERADOS COMO LIDOS, PARA
NO DIARIO DA ASSEMBL~IA.

mo nas Sub-Comissões do prazo de 10 (dez) minu-tos para defesa de seus Projetos ou de suas Emendas, cabendo

INSERÇAD

r~

curso ao Plenário no caso de vaz-em a ser rejeitados ou emenda--

§

dos;

§ 32

12 - E FACULTADO A REMESSA A MESA DE DISCURSOS ESCRITO~

22 - OS RELATORES PODERAO FALAR PELO PRAZO DE VINTE

MI

NUTOS
Em Plenário também terão os Constituintes o prazo de 10 (dez) minutos para defesa de seus Proj,2

§ 42

3Q - OS CONSTITUINTES INSCRITOS PODERAO CEDER, EM FAVOR
DE QUALQUER OUTRO, O DIREITO DE FALAR,
CONTANDO
QUE CADA ORADOR NAO EXCEDA O PRAZO DE UMA HORA.

§

tos ou de suas Emendas;
O tempo a que aludem os parágrafos anteriores s~
rlf sempre utilizado antes da apreciação das mat!!
rias,.-

JUSTIFICATIVA
A presente Emenda se
o Projeto de ResolJução ns

just~fica,

smj, uma vez que

que dispõe sobre o Regimento Intel:

no da Assembleia Naci.onal Constituinte

-6 completamente omisso em

relação a matéria de tamanha relevância
renumerados.-

A 2001 00505 -(DEz/aSI

Os demais capitulos e artigos do Título 111, serão
/.;Q~ ~. Salas das; Sessões, em
77/0
Nyder Bar os

4 Q - OS PARTIDOS, POR SUAS LIDERANÇAS, TERAO MAIS
QU~
RENTA MINUTOS PARA UTILIZAR DA PALAVRA ALEM DO MEN
CIONADO NO CAPUT DESTE ARTIGO.

§,

-

Deputado Federal. Cons"tituinte

ART. 22 - ENCERRADA A DISCUSSAO DO PROJETO, SERA ESTE,
COM
AS EMENDAS, ENVIADO AOS RELATORES DAS COMISSOES E
SUB-COMISSOES QUE, EM REUNIAO CONJUNTA, DAR~O PARECERES DE~
TRO DO PRAZO DE QUINZE DIAS, COM IGUAL PRAZO PARA A COMISSAD
DE SISTEMATIZAÇAO E REDAÇAO.

-172 ART. 23 - FINDO O PRAZO, D PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA INCLUIRA,
NA ORDEM DO DIA SEGUINTE PARA VOTAÇAO, COM
PREvIA
DISCUSSAO DURANTE DEZ SESSDES CONTINUAS, DO PROJETO DE CONSTl
TUIÇAO.

§

2Q' - ENCAMINHANDO A VOTAÇAO DE CADA T1

Suprima-se

Art. 22

11

e sub-comissões

11

SAL

Art. 23 - Findo o prazo do artigo anterior, o Projeto e respectivas Emendas serão incluídos na subsequente ordem do
dia para votação por títulos ou capítulos, se for o caso,
salvo
as emendas.

O OU CAPITULOS,

Parágrafo único - Para encaminhar a votação será assegurada a palavra, pelo prazo de trinta minutos, a líder de partido ou a outro Constituinte que designar.

1Q - A VOTAÇAO SERA FEITA POR TITULDS OU CAPITULOS,

VO OS DESTAQUES.

§

§ 2Q - Além do prazo estabelecido no caput, os part!
dos terão mais quarenta minutos para utilização da palavra pelos
respectivos líderes ou por quem indicarem.

PODER A USAR DA PALAVRA, PELO pr
E MEIA HORA, UM
MEMBRO DA ASSEMBLEIA, CREDENCIADO PELA L .iRANÇA DOS PARTIDOS
NELA REPRESENTADOS.

Art. 24 ART. 24 - O PEDIDO DE DESTAQUE E FACULTADO AO AUTOR DA EMENDA
OU A LIDER DE PARTIDO.

.

§ 2Q - Suprima-se: " ou pelas lideranças, cujas ban
cadas somadas constituama maioria do plenário ".

Art. 25 - Suprima-se" em comissão ou sub-comissão"

JUS T I F 1 C A T 1 V A
AS EMENDAS QUE SE PRETENDE INTRODUZIR EM PARTE
NO CAPITULO 11, DO PRDJETO DA CONSTITUIÇAO, MODIFICA SUBSTAN
CIALMENTE O PRDJETO ORIGINAL, UMA VEZ QUE VISA:
A-

DETERMINAR QUE O TRABALHD DAS CDMISSOES SE LOUVE NAS
PROPOSTAS APRESENTADAS, INICIALMENTE, PELOS CONSTI
TUINTES, PELOS CIDADAOS E PELAS ENTIDADES MENCIONADAS NO § ú
NICO 00 ARTIGO 14;

JUSTIFlCAÇ110
As emendas supressivaleliminam as sub-comissões que
não precisarão existir em virtude do aumento do número das Comissões, cujos trabalhos elas próprias ordenarão pela forma que considerarem mais produtiva. E a do § 2Q do art. 24 suprime o voto
de liderança, que se não justifica no processo Constituinte.

B -

CONCLUIDO O TRABALHO INICIAL, O'PROJETO DE CONSTITg
IÇA0 SERA ALVO DE EMENDAS PELOS CONSTITUINTES;

Sala das Sessões, lO de Fevereiro de 1987

C -

FACULTA AO AUTOR O DIREITO AO PEDIDO DE DESTAQUE
EMENDA;

Dep.-Aluizio Campos

D-

AMPLIA A FEITURA DO PROJETO AO NIVEL GERAL DA ANC E
NAO O RESTRINGE AO AMBITO DA COMISSAO.

s:

L-ke--~~'

DA

I

ASSEMBLEIA NACIONAL CONST1TUINTE
459

1~} FEVEREIRO DE
I

Emenda nQ
ao Projeto de Resolução nQ
que dispõe sobre o regimento Interno da
Assembléia Nac~onal Constituinte.

_

'IA ~

PAUL

1987.-

2------;

MACARINI

458
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

sê-se ao

art~gD

19 a seguinte redação:

Art. 19 - Dez dias depois dessa publicação, será o projeto submetido englobadament~ à aceitação prévia ja

AS5~~bléia.

PROJETO DO REGIMENTO INTERNO
Justi ficati va
EMENDA NQ
TITULO UI
CAPITULO 11 - Diga-se:
Art. 18 - Logo que receber o Projeto da Constituiçã~
O Presidente da Assembléia mandará publicá-lo no Diário da Const!
tuinte e determinará a sua distribuição em avulsos.
Art. 19 - Quarenta e oito horas depois da publicação
o Projeto será incluído na ordem do dia, para a Assembléi~ em di~
cus são e votação únicas, deliberar por maioria simples sobre
a
tramitação, desde que presentes pelos menos metade do número dos
Constituintes.

O prazo de 4B (quarenta e oito) horas é

tação prévia de um texto constitucional. Daí a necessidade
de am~lia/ção do prazo, sendo dez dias um período razoável
para uma análise minimamente detida e consequente
menta para o voto.

Sala das Sessões,

Art. 20 Art. 21 -

extre~~mente

curto para uma análise mesmo que global e apenas para acei-

Oep. Roberto Freire

posiçion~
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460
a.elJA NQ
Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987

O texto do Art. 19, no Projeto, fala em 48
(quarenta e oito horas) depols da publicação, quando
é mUlto mais aconselhável referir "s essão ll ou

"ses-

sões".

Dá nova redação ao artigo 19:

Por outro lado, desconhecemos o que seja ,
e o porquê da "ace i tação prévia da Assembléia".

"Art. 19. O Projeto de Constituição da Comissão de
Sistematização consti tuír--se-á no texto-base para recebimento de emen
das."

463
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Fica revogado o art. 19 do projeto

JUSTIFICAÇÃO
Esta pretendida aceitação prévia é perfeitamente
dispensável, pois a seguir o projeto sofrerá debates e emendas. Qual o sentido dessa aceitação prévia? Seria o de inibir
o parlamentar de emendar o projeto?
Ademais, náo percebo qualquer vantagem nessa ace!
tação prévla.

461
Sala
EMENDA NQ
AO PROJETO DE
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA N~
CIONAL CONSTITUINTE.
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
Art. 19 Setenta e duas (72) horas depois dessa publicação, será
o
projeto submetido englobadamente à aceitação prévia da Assembléia.
Sala de sessões,

de fevereiro

de 1.987

JUSTIFlCAÇ1l0:
O prazo de quarenta e oito (48) horas, constante aa proposta original, é demasiadamente exíguo para o exame da matéria. L~
va-se.em conta que o regimento da Constituinte de 1.946 já estabel~
cia o prazo de setenta e duas (72) horas, que sugerimos agora
que
seja mantido, até porque o número atual de membros da Assembléia
Constituinte é superior ao da de 1946.

464
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Fica revogado o art. 19 do projeto

JUSTIFICAÇÃO
Não existe qualquer lógica na aceitação prévla.

t instituto absolutamente estranho ao nosso direito parlamentar e que poderá, inclusive, levar a urna situação caótica,
caso o projeto preparado pela Comissão de Sistematização venha a ser rejeitado.

EMENDA

462

Sala das Sessões, em

(AO ProJeto de Resolução nº 2, de 1987 - Reglmento
Interno da Assembléia Naclonal Constitulnte)

465
Redíja-se asslm, o Art. 19
Art. 19 - Na primeira sessao da Assembléla
que se segulr

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

à publlcação e dlstrlbulção dos avulsos,

sera o proJeto lncluído na Ordem do Dia, para sofrer
sua 1ª discussão, e receber emendas do Plenário.

Fica revogado o art. 19 do proj&to

Sala das
JUSTIFICATIVA

A aceitação prévia do projeto impedlrã o oferecimento de emendas? Até que ponto?

-174-
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A sociedade, recebidos os avulsos de que trata

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

o art 18, poderá enviar suas sugestões? Como fazê-lo, se não
através dos constituintes? E nós,como ficaremos, pois Já a-

ceitamos previamente o projeto?
Esse tipo de comprometimento não deve

exist~r.

Alnda: corno será feita essa aceltação? Por vo-

t.açã o nomana L?
.l

Sala das Sessões, em

Suprima-se o art. 19

,
.\

JUSTIFICATIVA

/ ..l. " ''',

DEPUTADO ~ONOFRE CORR~A

~

totalmente inaceitável a pretendida aceitação

prévia, mormente quando o texto será, logo a segu2r, coloca-

do em discussão e sujeito a emendas.
O que ocorrerá( o proJeto é s~lente quanto a
este ponto ) se for rejeitado, previamente, o proJeto elaborado pela Comissão de Sistematização?

466
EMENDA AO PROJETO
DE REGIMENTO INTERNO

Sala das Sessões, em

fi ;I~~[ 1

Revogue-se o art. 19 do proJeto
JUSTIFICAÇÁO: Não

ax~ste

esta

f~gura

da

ace~ta

ção prév1a em nosso dlrelto parlamentar. Ademais, como acel-

tar-se prevJ..amente um proJeto que, logo a seguJ..r, será dJ..s-

trJ..buido aos

cons~~tuJ..ntesl

altas autorJ..dades, unJ..versJ..dades,

J..gre]as e entJ..dades slndlcals? E se nós o aceitarmos e a 50cledade o rejeltar? DutrossJ..m, qual o sen~J..do dessa aceltaçâo

prévJ..a se teremos, logo a seguJ..r, dJ..scussão e ofereClrnento de

469

emendas?

EMENDA ao projeto de Resolução n" 2
Sala das Sessôes, em

- o artigo 19 deve ser suprimldo
-

DEPUTADO

~

/_1_

BàRGES -DASÍLVEIRA
Justificação:
467
,de 1987
Ao .projeto .de Res~luçãO_ n;
; de 1987, que
dIspõe sobre o Regimentô'Interno da Assem _
bléla Nacional Corvnstitulnte.

Dado o caráter soberano da Const~tu~nte. não se entende
viável a aceitação prév2a de um proJeto que s2quer passou por /
qualquer turno de d~scussão.
Para que não haja qualquer comprometlmento
não pode haver ace~tação prévla.

prev~e

da

Assemblé~a,

Sala das Sessões da Assemblé,a
te, em 10 de fevereiro de 1987

Nac~onal Constitui~

~cxs-.

Justificação

~onstitu~nte

o disposto

neste artigo é incompatível com a delibe ração do projeto em dois turnos r como estabelecido na Emenda Constitucional
convocatória da Assembléia Nacional Con~tituinter tendo em vista oue a 3ceitação prévia dar-se-ãa por voto, o que significaria a real i raçãn de um turno
de vctaçãa, ainda que preliminar. A medida impli::a a:'nda érrJ. uma tomada
de
posição prévia, um pré-Julga-nentolque poderãa se tornar em camisa de força -

para o constãtuinte.
BrasíliaCSala das sessões)', em

470
de feJe::eiro de 1987

PROJETO OE

RESOLUÇ~O

NQ

DE 1987.

(Projeto de Regimento Interno)
EMENDA NQ

Suprimam-se os artigos 19 e 20 do projeto,
mando-se o parágrafo único do art. 20 em art. 19,

transfor
remuneran

do-se os demais.

JUS T I F I C A T I V A

A "aceitação prévia" parece-nos medida ociosa

e de§.

necessária, na medida em que o projeto será elaborado por

t~

dos os membros da Constituinte. Ressalte-se, ainda, que O pr~
prio projeto não prevê a hipótese da rejeição desse projeto.

-175 -

o

que se fará nessa hipótese? Um novo projeto? Ou se corrige

Sala das Sessões, em

Ao Projeto de Resolução que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional O:nstituinte"
Dê-se a seguinte redação- aós artigos 20º e 23º

de fevereiro de 1987.

"Art. 20º - Aceito o Projeto, será cófocaco na Ordem do jia da S3sã:l
seguinte, para discussão em primeiro turno, enqlobadamerrte , que se não poderá
prolongar por mais de 40 dias, findos os quais se dará o encerramento automático
da discussão.

~!J~
PAULO MINCARONE

"Art. 23º - Findo este prazo, o Presidente da Assembléia dará, com ou
sem Parecer para discussão e votação em segundo e último turno, que se não poderá prolongar por mais de 30 dias, o Projeto de Constituição e respctivas emendas • Esta discussão e votação será feita por Titulas, Capitulas e se~ões, q.mdo o Titulo estiver por essa forma dividido, salvo as emendas.

PI'lDB-RS

471
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Suprima-se o Paragrafo Único do art. 23
JUSTIFICATIVA

Suprima-se o art. 19 do proJeto e, no subsequente
art. 20, a

palavra

473

aeDA

a omissão ou se suprime essa etapa por dispensável.

Tem-se em vista a compatibilização do Projeto com o disposto no Art.~
da Emenda Constitucional nº 26, de 27 de novembro de 1985, que convocou a Assarbléia
Nacional Constituinte, a qual estabelece expressamente que a aprovação do texto
se dará em dois turnos de discussão e votação.

II~II.

JUSTIFICATIVA

Sala
Não se pode cogitar em aceitação prév~a do proJeto: é figura estranha ao d~reito parlamentar bra
s11e1ro. Ademais, como compatibi11zá-la'corn a

~(t~~\l(~~~~\:evereiro

de

1987.

WAl..IEll< DRNELAS

f~

se subsequente de oferecimento de emendas é de
discussão? outross~m, o que acontecerá se o projeto não for aceito previam
e: começa-se tudo
de novo?

474
EMENDA ao projeto de Resolução nº

~

- o Artigo 20 e seus §§ terão a seguinte redação:
" Art. 20 - Apresentado o projeto de const~tuição, será colocado na ordem do d~a da sessão se gUinte, para sofrer, em primeiro turnD, por
titulas e capítulos, discussão pelo prazol
de 40 sessões, prorrogáve~s à cr~tér~o da
Assemblé~a.

472

§ 1º - Até cinco sessões do término da discussão

EMENDA AO PROJETO 00 REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA
CONSTITUINTE

do projeto, poderão ser apresentadas emen
das e proposições.
§ 2. - As emendas apresentadas pelos const~tuin
tes poderão ser fundamentadas da tr~buna,
ou enviadas à Mesa com just~f~cação escr~
ta.
§ 3º - As emendas apresentadas por organizações da
sociedade ou de inic~at~va popular, devem I

NACIONAL

Nº

Acrescenta parágrafo ao artigo 19{, do PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

ser encaminhadas

IIArt. 19" -

parágrafo único - Aceito, pela
dente ordenará a publicação do projeto, em
distribuidos às altas autoridades do País,
jas, Organizações Sindicais e Entidades de

Assembléia, o Presiavulsos, para serem
Universidades, Igreexpressão nacional."

JUSTIFICAÇllD:
A emenda visa dar maior publicidade ao projeto depois que aceito
englobadamente pela Assembléia e não antes dessa aceitação,
o
que seria inversão da ordem.

de 1987

à

mesa com Justificação es

cri ta, podendo a Assemblé~a del~berar pelaacei tação de fundamentação por um representante na tribuna.

...................................................
Just~ficação:

Dado o caráter soberano da assemblé~a, funda é a preocupação em impedir qualquer espécie de limitação temporal ou Jurid~
ca no proced~mento de elaboração do texto.
Em decorrência d~sso, ampl~ou-se o prazo de 40 d~as para I
40 sessões, bem como, ao invés de estabelecer antecipadamente um
prazo fixo, atribu1u-se a Assemblé1a a soberan1a de dec1d1r, com

base no volume de trabalho, a ampl~ação do período de d~scussão.
De outro lado, ampl~ou-se também o prazo para apresentação
de emendas e sugestões ao proJeto das COffi1ssões, como 19ualmente,
dlsc1plinou-se a apresentação de emendas através da 1nic1atlva po
pular, com a inovação de se deixar a crltérío da Assemblé1a,
a-

permissão que representantes das entidades da sociedade, possam
da tr~buna fundamentá-los.
Sala das Sessões da Assemblé1a NaC10nal Constltulnte,

em 10 de

fevere~ro

de 1987

~~Xo

~nst~tu~nte
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987

(Ao Projeto de Resolução n" 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte)
"D1spõe sobre o Reg1mento Interno da
AssembléJ.a Nacional ConstituJ..nte."

Redija-se assim, o "caput" do Art. 20, e seu ParágraEMENDA N2

fo Único :
Art. 20 - A l' discussão do projeto de Con~

Dê-se ao art. 20 do ProJeto a seguinte redação:

tituição se processará dur~te 40 (quarenta) sessões,
findas as quais será a mesma encerrada.
"Arta 20a
Aceito o proJeto, será colocado na Ordem do DJ..a da sessão seguinte,
para ,S?frer, em primeiro turno, englobadamente,
uma
unJ..ca d1scussão, que se não poderá prolongar por mais de

parágrafo Ún~co - Durante a Ordem do Dia das
primeiras 30 (t~inta) sessões serão recebidas emendas,
que poderão ser fundamentadas da tribuna por seus

au-

15 (quinze) dJ..as úteis, fJ..ndos os quais se dará o en-

tores, durante o prazo que tiverem para dis~utir o Pr~

cerrramento automático da mesma discussão.

jeto, ou enviadas à Mesa, com justificação escrita.

Parágrafo único. Nos
primeiros
10
(dez) dias, serão recebidas emendas, que poderão ser
fundamentadas da trJ..buna, durante o prazo que os seus
autores tiverem para discutJ.r o pro j et,o ,
ou
enviaviadas à Mesa, com JustJ..ficação escritaa ll

JUSTIFICAÇÃO
A redação

orig~nal

estabelece o prazo de 40 dias para

o encerramento da dJ..scussão do proJeto, não

especifJ..cando tra-

tar-se ou não de dias úteis.
Nossa proposta é de que seJam 15 dias
qüentemente, no parágrafo único, alteramos o
cebJ.mento de emendas, reduzindo-se de 30, para

,

476
Emenda 09

t

úteis.

prazo

Conse-

para

re-

la dJ.as.

Sala das Sessões, em.f1' de!~ de 1987

de 1987

Ao Projeto de Resoluçã3 ns
t de 1987, que
dispõe sobre o Regim..nto Interno da Assem _
bléla Nacional Constituinte.

di

Deputado MAGUITO VILELA
Fica assim redigido o Art. 20:
Art. 20 - Qua;oenta e alto horas após a publlcaçã1
será o projetn incluído em Ordem do Dia para a dí.scussãa, em
turno, di!
rante 40 cães, findos os quais será a dãscussão automaticamente encerrada

'9

Parâqr-rfu (lniel1 - ( de trinta dí.as , a partir
da
data da dnckusãa do pr ljeto em ürden do Dia, o prazo pa::a aprese-rtaçãa de
emendas, que poderãa ter Justificaçã:J escrita ou oral, podendo as mesmas
ser discutidas no prazo dete::minaio no caput deste artigo.

478
EJ.e{JA I.'º

Ao Projeto de Resoluçãu nQ 2, de 1987

o'á nova redação ao artigo 20 e seu Parágrafo único:
Justificação

E: emenda de redação, decorrent e da exclusão
aceitação préví.a prevista no Art. 19, sem al teraçã i do mérito.
Brasília (Saka das Sessões), em

de fe le:-eir:l de 1987

da

"Art. 20. O Projeto de constãtuíção poderá
emendas durante os 30 dias suasequentes à sua publicação.

receber

Parágrafo único. As emendas pcderão ser fundarerrta
das da tribuna, durante o prazo que os seus autores tiverem para apr~
sentá-las, ou através de justificação escrã.ta encaminhada à Mesa. 1I
Sala das Sessões, em

-177 EMENDA Nº

479

c) com O mesmo objetivo, é conveniente substituir

a

expressão "Aceito" por "Apresentado".
Ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

Dê-se ao Art. 20 do Projeto

a

seguinte

red~

"Art. 20 - Aceito o projeto, será colocado na Ordem do Dia das sessões seguintes p~
ra ser submetido, em primeiro turno, englobadamente, a uma única discussão, que se não
poderá prolongar por mais de (30) dias, findos os quais se dará o encerramento automático da mesma discussão.

481
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Fica revogada a seguinte expressão inicial do
aEt. 20: " Aceito O .proJeto".

Parágrafo Único - Nos primeiros vinte dias, s~
rão recebidas emendas que poderão ser fundamenta das da tribuna, durante o prazo que os
seus autores tiverem para discutir o projeto,
ou enviadas à Mesa, com justificação escrita./J

JUSTIFICATIVA-

Em outra emenda, propus que fosse revogado todo

JUSTI FI CAçilO

o art. 19.

Consideramos a necessidade da mudança que prQ
pomos face a exigüidade do tempo de que dispõe a Assembléia para conclusão dos seus trabalhos.

Sala das Sessões, em

DEPUTADO

Sala das Sessões,

" _ J-.JA t:'.... .l-:.. ~

7

~

~-'i

~

Senador JUTAHY MAGALHÃES

480

482

EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO Nº

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Dê-se- ao Art. 20, caput , a seguinte redação:

01:.

"Art. 20- Apresentado o projeto,será colocado na
dem do Dia da sessão seguinte à sua publicação, para ser

disc~tido

em primeiro turno, durante quarenta sessões, no máximo, findas

rante o prazo que seus autores tiverem para

discut~r

O projeto

11

-"'--.

JUSTIFICATIVA

sessões,

rão recebidas emendas, que poderão ser fundamentadas

11

as

quais se dará o encerramento da discussão em primeiro turno.

Parágrafo único - Nas primeiras trinta

Subst1.tua-se, no art. 20, a expressão uAceii;o o

pz'o j et.o " por esta outra

se-

da tribuna, du
o projeto,

Cuida esta emenda de harmonizar-o texto do proJeto com a pretendlda supressão do art. 19.

ou

enviados à Mesa, com justificativa escrita".

Sala das Sessões, em

JUSTIFICAÇÃO

A emenda proposta busca dois

obje~ivos:

a) estabelecer os prazos de discussão e

apresentação

de emendas por sessão , de modo a se economisar tempo e dar

ritmo

483

aos trabalhos;

b) suprimir a expr e s sãovuma única discussão",

para

EMENDA AO P~OJETO DE
REGIMENTO INTERNO

evitar equivocos, uma vez que a Emenda Constitucional nº 26/87 usa
com propriedade, a expressão "em dois turnos de discussão e vota
ção";

Suprima-se, no art. 20, a palavra inicial "Aceito".

-178 -

mente

red~

posto art. 19, renumerando-se os demais artigos, e dá nova
ção ao art. 21.

JUSTIFICAcJ!io

Esta proposição decorre de emenda, por mim anteriorsupressão de todo o art. 19.

"Art. 19 - Quarenta e oito (48) horas depois dessa p!:'.
blicação, será o projeto colocado na Ordem do Dia da sessão se
guinte, para sofrer, em primeiro turno, uma única discussão,que
não poderá prolongar-se além do dia 30 de agosto, quando se d~
rá o encerramento automático da mesma discussão".

oferec~da,propondo a

Sala das Sessões, em
Art. 21 - Cada Constituinte terá o direito de falar ,
pelo prazo de vinte minutos, sobre o projeto de Constituição e
respectivas emendas, incluído neste prazo o da fundamentação ver
bal das emendas que, porventura, deseje apresentar e sendo
f~
cultada a remessa à Mesa de diversos discursos escritos para se
rem insertos no Diário da Assembléia. Os relatores poderão
fa
lar pelo prazo de trinta minutos. Se antes de findos os 30 dias
referidos no § único do artigo anterior não houver mais Consti
tuintes que desejem usar do seu direito de falar sobre o proj~
to e emndas, poderão os que já houverem ocupado a tribuna falar
pela segunda vez, durante vinte minutos.

484
, EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

§ 12 - Os Constituintes inscritos não
rão ceder, em favor de qualquer outro, o direito de falar •

~

A parte inicial" Aceito o projeto". fica suprimida
no art. 20.

. ~~

~~

I.))

.

r-,

~,\( I

JUSTIFICATIVA

POd~J

§ 22 - Os partidos, por suas lideranças,te
rão mais 40 minutos para utilizar da palav~alér de . me~cion~

I.~~O ~?_ caput
VV \..

i:..

deste artigo.

0\.)

,1-',.

Sala das Sessoes, 12 )1e,/ l'evejeiro
y-' F,~ --I

Cfri

.

.. CXf'
...-

é
J

?.' .;..

de

1987.

.

Esta emenda é decorrente de outra, que apresentei,
relatiVamente
supressão do art. 19.

ª

r:A
. ?://-::'~~~4~~~---~~
t.. /'
J
I

/1 . I

•

Sala das1Sessões, ~ / / / J<ve:

'~

ÓÉPuTÂDO

..;; "

,

í{_nc·vz;'

~ r'J?~

487
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

NI~SON GlBsoN

No art. 20, caput, aumente-se o prazo para 60 ( se~
senta ) dias e no parágrafo único para 45 ( quarenta e cinco dias) •

485
EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICA'rIVA
-_- No art, 20,.seja
c LaL lIAce~ to o proJeto

ll

suprim~da

dever~a

expressão

in~

:

Em outra emenda, foi por mim
revogar todo ~ art. 19.

JUSTIF~CATIVA:

gerido que se

a

Devido ao previsível número de emendas, ê preferi
,vel oferecer-se mais
que só virá enriqu~
cer

s~

D

Sala das Sessões, em

DEPUTADO BORGES DA SILVEIRA

486
EMENDA AO PROJETO DE

RESOLUÇ~O,

que

488
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Dispõe sobre,o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte.
Substl.tua-se, no

~

( 40 ) daa s " por

Suprima-se o art. 20 e dê-se nova redação ao art. 19,
passando o parágrafo único do art. 20 a parágrafo único do prQ

fi

do art. 20,

sessenta ( 60 }

no parágrafo únaco do :nesmo artigo

as" por "quarent,a e

C1.DCO

d.i.as ",

/Ir<'

r.:>nta

ti_,

1l+-~_-1114 a

j

d.!,

-179 JUSTIFICATIVA
EMENDA N'J

Entendo que o prazo dos debates deve ser um

491

po~

co ma~or, pa~a faC111tar a troca de ~eélas e a oportunldade

Ao Projeto de Res~lução que dispõe
sobre o Reg1mento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

no ofereClmento de emenBas.

Sala das Sessões, em

Autor:
Senador Jarbas Passar1nho
Partido: PDS

/ j
... .2.-_/

DEPt'Tl'.D0 BORGES

_

Dl.

SIL''EIRi'
Transforme-se o parágrafo ún1co do art. 20 em

489

§

19.

EMENDA NQ
II - Acrescénte-se ao art. 20 os seguintes pa rjig ra fo s .

Ao parágrafo único do art. 20, seja dada

a

seguinte

"§

Não se adrnltlrá emenda que substl.tua int~

29.

gralmente o texto do Projeto ou que d1ga respelLo
a
ma1S de um d1spetive, a não ser que se trate de mOd1f1

redação:
"Parágrafo ónico - No prazo para discussão,

serão re

cebidas emendas, que poderão ser fundamentadas da tribuna,
tempo que os seus autores tiverem para discutir o projeto,
enviá-las à Mesa, com justificação escrita.

ne
ou

caç6es correlatas, de maneira que a aprovação, rclatlvamcnte a um dJ.SpOS2tJ.VO, envolva a necessldadc de se

alterarem outros.
§ 39.
As emendas que n~o atenderem ao d1.posto
no parágrafo anterior serãe dexolv1da& ao seu pr1me1-

ro ou únloo signat.iTlo a fim de serem rc[oTmuladas."

JUSTIFICAÇAO
Não vemos prejuízo na amp'liação do prazo para emendas,
fazendo-o coincidir com o prazo para discussão.
Ao contrário,
os constituintes, com a alteração proposta, disporão de um tem
po mais dilatado para estudo do projeto e apresentação de emen
das.

JUSTI FI CAÇA0

A emenda tem por obJet1vo o melhor ordenamento da mnté
Tl.a, que facilitará o seu cntendJJUcnto não só por parte das COJ~l.SSÕ~S

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

~~\

~

/

-

e. dos Relatores, quando do estudo das emendas, apresentadas ao ProJeto de Con s t.a t.u i çjio , como do Plenário, na ap rcc i a cão da matfir i.a ,

~

~E~ Fe~ ~

EMENDA N2

492

490
Ao Projeto de
Emenda ao ProJeto de Resolução nO 2, de 1987,
que dispõe sobre a Assembléia Nacional Const1tuinte.

n2

Resol~ção

de 1987-, que "dispõe sobre o Reg1mento I!!.
terno da Assemblé1a Nacional

Constitu1!!.

te".

o Parágrafo Único do art.

20 passa a

vigorar

com a seguinte redação:

Art. 20
Passando o Parágrafo Ún1co

"Nos primeiros 40 d1as, serao reeeb1das
das que poderão ser fundamentadas da

emen

a

Tribu

na, durante o prazo especificado no art. 21,

ou env1adas à mesa com just1ficat1va por

es

denom1nar-

se § 1 2 , acrescentem-se os segu1ntes parágrafos:
(
§ 22

Projeto de Constituição que seJam subscritas, por, no

mo, tr1nta m11 cidadãos bras11eiros portadores de

crito."

ao

- A Mesa também acolherá emendas

mín!

titulo

eleitoral atualizado.

~)
CONSTITUINTE

§ 3. - Para efeito do parágrafo

ante -

rior, somente serão receb1das pela Mesa propostas de emen1~

da cujas assinaturas venham acompanhadas em caracteres

give1s, pelos seguintes dados do título de eleitor:

nome

completo, seção, zona, numero de ~nscr~çao e município.
Sala das Sessões, em

Essa emenda visa amp11ar o prazo destinado ao
oferee1mento de alterações a fim de que a nova
seja elaborada com a rna~or perfeição possível.

Constituição

de

FOGAÇA

de 1987

-180 1 9 - Os relatores poderão falar pelo prazo de 30 m1nu

493
tos.

2 9 - Se, antes de findrs os 30 dias referidos no art1
go anterior, não houverem mais Constituintes que aesejem usar do
seu direito de falar sobre o projeto e emendas, poderão os que já
houverem ocupado a Tribuna falar pela segunda vez.
§ 3 9 - Os Constituintes inscritos poderão ceder, em -fa
vor de qualquer outro, o direito de falar, contanto que cada ora
dor não exceda o prazo de 1 hora.

Emenda ao Título 111, Capo 11 do projeto da Constituição

Acrescentar-se depois do Art. 20 ou aonde couber o seguinte Art.:

Art. No mesmo prazo atribuído aos constituintes, as Universidades,
Igrejas Órgãos Sindicais e entIdades de expressão nacional e
Organizações mencionadas no Art. 18 poderão apresentar emendas fund~
mentadas ao projeto da constituição.

49

-

Para assegurar aos Constituintes o previsto

te artigo a Mesa convocará as sessões extraordinárias
rias, sobre as quais não incidirá qualque; remuneração
aos Constituintes.

nes

necessá
adicional

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA: A P-articipação da sociedade na constituinte
deve
ser ampla. Não bastam o art. 14 e respectivos parágrafos. O poder
de emenda da Sociedade ao projeto da constituição deve ser reconhe
cido e viabilizado.

@~
-----ARTENIR WERNER
Deputdo Federal

494
EMENDA ao projeto de Resolução n 2 2
- o artigo 21 terá a seguinte redação:
11

Com a emenda, procura-se assegurar que o disposto
no
art. 21 - o direito de cada Constituinte falar 20 minutos na dis
cussão do Projeto de Constituição - possa efetivamente ser cumpri
do, através da realização de tantas sessões extraordinárias qua~
tas necessárias.
Tais sessões, no entanto, não trariam qualquer
altera
ção nos vencimentos dos Constituintes, permitindo assim que livr~
mente a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte imprima o ritmo
necessár10 aos trabalhos de Plenário sem constrangimento
criado
pela condenada forma do jeton.
Ao mesmo tempo, a emenda suprime o § 2 9 do Projeto
de
Regimento que, de forma vaga, concede a cada Liderança da
Casa
40 minutos, além dos 20 des~inados aos Constituintes, para o uso
da palavra, privilégio indevido no Processo Constituinte.

Art. 21 - Cada Const~tuinte terá o direito de falar,
uma vez pelo prazo de v~nte minutos, sobre
o projeto de Constituição e respect~vas emendas,

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

~ncluído

neste prazo o da fundamen
tação verbal daquelas ~ue, porventura, de=

seJe apresentar, sendo facultado a remessa
à Mesa, de diversos d~scursos escritos para serem pub11cados no Dlár1D da Assembéia

Constituinte. Os relatores poderão falar /
pelo prazo de 30 minutos. Se antes de findo o prazo para discussão do projeto
não
houverem ma~s const~tu~ntes que deseJem /
usar de seu d1re1to de falar sobre o proJe

a

to e emendas, poderão os que Já ocuparam
tribuna o fazer pela segunda vez, durante/
meia hora"

Justificação:
A presente redação visa adaptar o d~spos~tivo à alteração
proposta ao artigo 20.
EMENDA n9

Sala das Sessões da Assembléia Nac~onal Constituinte em 10 de fevere~ro de 1987

496

Dê-se ao art.21 e seu §19, do Projeto de ResoIúConstituinte

ção, que dispõe sobre o Regimento Interno da

Assemblé~a

N~

cional Constituinte, a segu~nte refação:

"Art. 21

495
EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

Cada Const1tuinte terá o direito de

falar, urna vez, pelo prazo de vinte minutos, sobre o projeto

, DE 1987.

de Constituição e respectivas emendas, incluído neste

prazo

o da fundamentação verbal das emendas que, porventura, dese-,
Je apresentar e sendo facultada a remessa ã Mesa de diversos
discursos escritos para serem
O art. 21 passa a ter a seguinte redação_

~nsertos

no Diário da Assembléia.

Os relatores poderão falar pelo prazo de v2nte

rninu~os.

Se,an-

tes de findos os trinta dias, refer1dos no artigo anter10r não
Art. 21 - Cada Constituinte terá o direito de falar uma
vez pelo prazo de vinte minutos sobre o Projeto de Const~tuição ,
bem como sobre as emendas que deseje apresentar, sendo facultada
a remessa ã Mesa de discursos escritos para publicação no Diár~o

houver mais

da Constituinte.

te minutos.

Const~tu~ntes

que desejem usar do seu

dire~to

de

falar sobre o projeto e emendas, poderão os que jã houverem 0cupado a

tr~buna

falar pela segunda vez, durante o prazo

de.vi~

-181-

499

§19 Os Constituintes inscritos poderão ceder,

em

fa~or

de qualquer outro, o direito de falar, contanto

cada orador não exceda o prazo de quarenta minutos u

que

Emenda ao Projeto de Regimento Interno nQ

•

Subs't f t.uam-ae as redações dos parágrafos 1º e 22, do Art.

21 do Projeto, pelas que seguem:

Art. 21

A emenda objetiva a uniformização dos prazos dos
oradores, isto é,

o prazo

I

deve ser igual, tanto para os Cons-

§

1·.

- Os Constituintes inscritos poderão ceder, em favor
qualquer outro, desde que lhe sucedam na ordem

tituintes quanto para os relatores e serã de

v~nte m~nutos.

hipótese do §19, entendemos que o prazo não deverá exceder
quarenta minutos.

Sala das sessões,A J de
Deputado

f~~~1rO de

~Y DÉITOS

Na
~e

de

de
inscri-

ção, o direito de falar, contanto que cada orador não exceda o .praz c
de uma hora.

1987.

§ 29.

_ Os partidos"

por suas lideranças, ou por

Constituintes

por elas indicados, terão maas 40 minutos para

.ut Lí.zar
í

da palavra além do mencionado no caput do artigo.

497
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Justi ficatiya

As emendas justificam-se pela necessidade de bem disClpl!

projeto,
Substitua-se, no iníc~o do art. 21 f
trinta
minutos
e,
o prazo de vinte minutos por
na parte final desse art~go, o prazo de trinta
minutos por vinte minutos.

nar os debates e bem distribuir o tempo a ser ut í.Lrzado p.!:.
los oradores.

Sala das Sessões,

c

JUSTIFICATIVA

------

O constituinte deve ter ma~s tempo para debater
fundamentar suas emendas. Se houver sobra da te~

o projeto e
po, aí, sim , para partic~par oportunidade a todos, o tempo
deverá ser menor.

Sala das Sessões,

500
EMENDA Nº
PROJETO DE RESOLUÇIlO Nº

EMENDA

• DE

DE 1987

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

(Ao Projeto de Resolução n g 2, de 1987 - RegImento
Interno da Assemblé~a Nac10nal Const1t~lnté)

No art. 21. suprima-se o § 1º. renumenrando-se os demais.

Ao "caput" do Art. 21
onde se lê "fJ.ndos os 30 dl.as",

leia-se

"f~ndas

as 30 (trInta) sessões"
Sala das Sessões.

Lider do PL

~
Deputado Federal

-

182

SOl

EMENDA NQ

S04
, DE 1987.

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NO

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

O art. 22 passa a ter a seguinte redação:

Dê-se ao § 29 do art. 21 do projeto esta redacão:
Art. 22 - O projeto e as emendas, encerrada a discussão,
serão enviados à Comissão de Sistematização para parecer no prazo
improrrogável de' IS dias.

Art. 21.
§ 29 Os partidos, por suas liderancas, terão o tempo uma hora , para discutir as
emendas ou justificá-las.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA
O texto de uma lei interna deve ser bastante claro. Por que se falar em "mais quarenta minutos" se 'pode ser

Com a emenda busca-se mais concisão no texto e corrig1T
a omissão em relação à Comissão de Sistematização.

ll

dito "uma hora ?

Sala da Comissão,em

/10;/, .l-

/1, ._ .

~

Sala das Sessões, em 10 de feverelro de 1 987.

t:
,I- / )
- ,/

I,

!

S02

I

Emenda ao Projeto de Resolução n 22,de 1987.

o §2 2 do Art. 21 passa a ter a seguinte redação:
Art. 22-

§29

0 •••• 00.0 ••• 0.00 •• ;

....... " . " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • :

- Os partidos,por suas\lideranças ou p~ Membros

MxxksSEMEXÉtx por

estas designados,terão mais 40 minutos para utilizar da palavra
al~m do mencionado no "caput" dete artigo.

Justifivativa-Tornar mais democrática e participativa a Constituinte,poss.ibilitando-se o uso da palavra por maior numero de Membros da Assembléia,preservada

E ME N D A

Nº

SOS

a

prerrogativa da liderança partidária.Busca-se,também,abrigar tratame~to semelhante dispensado
outros

dispo~iti~s ,do

Projeto em apreço.

~ (~-.Jé7f/T4jJ~-f/9ltÚ.

em
\

(AO Projeto de Resolução nº 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléla Nacional Constitulnte)

Redija-se assim, o Art. 22

Art. 22 - Encerrada a dlscussão do projeto,
sera este, com as emendas, envlado às COffilssões Cons-

EIoEt-llA NQ
AO PROJETO DE RESOlUÇAO NQ

S03
,DE

DE 1987

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

t~tUClonalS

competentes, para que opinem sobre

as

emendas, no prazo lmprorrogável de 20 (vlnte) dlas.
Parágrafo Únlco - Os Relatores das Comlssões,
assessorados pelos das Sub-Comissões, emitirão seus

pareceres no prazo de 10 (dez)
Ao art. 22, seja dada a redação seguinte:
Art. 22 - Encerrada a discussão do projeto, será este, com as
emendas, enviado às Comissões, para emitir parecer ,dentro do prazo improrrogável.
de 15 dias.
Sala das Sessões,

~m
Deputado Federal

d~as, f~ndos

os quals

serão os mesmos apreciados e votados pela Comlssão,

nos restantes 10 (dez) dlas.

-183 JUS T I F I C N ç Ã O

508
EMENDA ao projeto de Resolução n" 2

o texto .do proJeto é confuso - fala até

me~

mo de llreuniã~ conjunta"\ e não pode ser entendido.

- O artigo 22 deverá ter a segu~nte redação:

" Art. 22 - Encerrada a discussão do projeto, será
este, juntamente com as emendas apre sentadas, enviados aos Relatores das /
Comissões e sub-comissões que em reu nião conjunta com a comlssâo de siste-

506

matização, darão pareceres dentro do /
prazo de 15 d~as, prorrogáveis á cr~té
rio da Assembléia."
-

Emenda ao Projeto de Resolução n" 2, de 1987, que
dispõe sobre a Assembléia Nacional

Constitu~nte.

Justificação:
Entende-se que os relatores das comissões e sub-comlssões
após a constituição, para apreciação das emendas e das discus -

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:

sões, devam se reunir com a comissão de sistematlzaçâo e veda

Art. 22. Encerrada a discussão do Projeto, será
este, com as emendas, enviado aos relatores das Comissões

Sub-Comissões, que em reunião conjunta, ou nao, darão

e

pareceres

no prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, a pedido

de

qualquer membro e aprovado por maioria de votos, pela Comissão.

'

no, a fixa~ste prazo, se necessárlo.

Sala das Sessões da Assembléia Naclonal Constituinte, em 10 de fevere~ro de 1987

MN~et.'--l-

C:i~

BENEVIrJ~S
ONSTITUINTE

Constltu~nte

Jus t i,f i c a t i v a
As alterações propostas nesta emenda. visam
oferecer um tempo mínimo necessário para que seja estudado

com

profund~dade

o Projeto e as emendas que deverão ser ofe-

~

ção, tendo em v~sta o caráter de coordenação desta última.
De outro lado, com relação ao prazo para apresentação de relatório, não pode a Assembléla prev~amente, sem conheclmento do
volume de emendas e sugest~ estabelecer um prazo ríg~do, que/
poderá prejudicar o resultado dos trabalhos de relatór~o. Por /
isso, atrlbu2mos à Assembléia, uma vez malS, no momento oportu-

AO PROJETO DE

EMENDA NQ 509
NQ
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

RESOLUÇ~D

recidas.

507
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇ~O NQ 2, DE 1987,
QUE "DISPDE S08RE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLOA NACIONAL CONSTITUINTE".

Ao art. 22, seja dada a redação seguinte:

Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22 - Encerrada a discussão do Projeto, será este, com as emendas, enviado às Comissões, exceto

à de Sistematização, que,em reuniões separadas,na,área
de sua atribuição, darão Pareceres no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 22 - Encerrada a discussão do projeto, será este, com as
emendas, enviado às Comissões, para emitir parecer ,dentro do prazo' improrrogável
de 15 dias.

Sala das Sessões,
JUS T I F I C A ç

~

O

Não se pode admitir que os integrantes das Comissões,
exceto os Relatores, fiquem excluídos da oportunidade da apreciação, no âmbito das .Comissões, das emendas apresentadas em Plenário, que trarão, com certeza, à mesa das discussões; novas idéias,
fatos novos. Aexclusão deles significa uma grave limitação
no
processo instrutório, que deve ser da maior amplitude possível.

~\
~e::l

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 1987

~. Pa-~.r-:.LI. .i :

510
EMENDA AO PROJETO DE

RESDLUÇ~O,

'que

Dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

Asse~

Dá nova redação ao art. 22.
Art. 22 - Encerrada a discussão do projeto, será este,
com as emendas, enviado aos Relatores das.Comissões e Sub- Comi~

-184sões que, em reunião conjunta, darão pareceres até o dia 15
setembro.

de

JUSTIFICAÇAO

O aumento do' número das Comissões Constitucionais
torna desnecessárias as sub-comissões, pelo que se propõe a sua
supressão.

JUSTIFICATIVA

A fixação de prazos tem por objetivo adequar o
regi
mento a um calendário, evitando-se, destarte, que as discussões
se eternizem.

Sala das sessões,

I ,/

Ú

G...e-u-~

,[(/1',f-J-

Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, sem
preJu1zo de amplos e democráticos debates, devem ser concluídos
com celeridade, pois a Nação não pode ficar por muito tempo--na
expectativa da nova Constituição.
)
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EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

~

/ 'lJ.......

I

}

!

Sala das Sessões, /12 (de /fevereix'; dei 1987.

1J-~I...y v)JJJ
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\ U ~
êY-a.é

Substitua-se, no art. 22, o prazo de 15 dias
por 45 dias.

r-J "

JUSTIFICATIVA

f

Parece-me que 15 dias serão insuficientes para
que as Comissões e Subcom1ssões ofereçam o parecer às emendas, que certamente serão bastantes. Deve-se levar em conta
que, a teor do art. 18 do projeto, o texto será amplamente
divulgado em todo o País e certamente os constituintes serão
levados a oferecer inúmeras emendas.
O prazo de 15 dias certamente impedirá uma apr~
ciação egu1l1brada do conteúdo de cada emenda, pela premência do tempo.

EJ.flDA N~
511
Ao Projeto oe Resolução nº 2, de 1987

Sala das Sessões, em
Dá nova redação ao artigo 22:

JI jJ/ 5. ~

I ------

.f'/'1//l' 1) //

"Art.. 22.

Encerrado o prezo de 30 dias, as

,I

emendas

)

apres:?ntõcas serão encsmínhacas às Comissões pertinentes,
Juntamente
c:"' o Projeto de Consta turção da Comissão de Sistematização I para ela
boração de pareceres dentro do prazo lffijJrorroç;ável de 15 dias. H
EMENDA

NQ

514

(Ao Projeto de'Resolução n Q 2, de 1987 - Regimento
Interno da AssembléIa Nacional ConstItuInte)

RedíJa-se assim, o "caput" do Art.

Art.

23 -

23

Findo o prazo previsto no artigo

anterior, e publicados os pareceres das Com~ssões Cans

tituciona18, o Presidente da Assembléia Inclu1rá

na

Ordem do Dla da primelra sessão e 'das subsequentes

votação do projeto por Titulos ou Capítulos, quando o
Título estlver por esssa forma divldldo, ressalvadas

as emendas.

512
ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

PROJETO 00 REGIMENTO INTERND
EMENDA NQ

Art. 22 - Suprima-se as palavras

U

e subcomissões".

Lide

do PL

a

-185 prazo de meia hora, um representante de cada Partido com assento
na Assembléia.

JUS T I F I C A ç Ã O
É inadmissível cogitar-se da votação das
emendas ao projeto de Constltuição "com ou sem parecerll.

Todos os sacr1fíc10s se Justif1carão para que se asse-

Sala das Sessões,

12

de

fevereiro

de

1987.

gure um estudo sério e correto de temas fundamentais

para o Pais. Corrig1mos tambem algumas 1mpropriedades
de ling:,agem.

515
PROJETO

DE

RESOLUÇIlO

Nll -

DE 1987.

(Projeto de Regimento Interno)
Emenda nº

substitua-se o art. 23º pelo seguinte:
Asse)!!

Art. 23 - Findo esse prazo, o Presidente da

bléia designará, com ou sem parecer, para o Ordem do Dia da

EMENDA N9 517
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

, DE 1987.

sessão seguinte, a votação, sem discussão, do Projeto e re~
pectivas emendas. A votação se fará por Titulos, capitulos,
requ~

Seções ou artigos, conforme o decidir o plenário, a

O art. 23 passa a ter a seguinte redação:

rimento de no minimo vinte deputados ou lider de partido ou
partidos que representem igual número de Constituintes.
Art. 23 - Findo este prazo, o Presidente da

Assemblé1a

remeterá, com ou sem parecer, para a Ordem do Dia seguinte a vot!

JUS T I F I C A T I V A
Não é razoável que o Regimento impeça a

decisão do

plenário, quando a votação tiver que ser feita artigo
artigo,

por

especialmente nas questões polêmicas em que

providência se revelar imprescidivel. Permite-se,

ção, sem discussão, em d01s turnos, o Projeto de Constituição
e
respect1vas emendas. A votação será feita por Títulos ou Capít~
los, quando o Título estiver por essa forma dividido, salvo
as
emendas e os destaques.

essa

neste c~

so, que nas questões em que houver consenso a votação se dê

lo. A forma proposta nesta emenda é evidentemente

muito mais

democrática, sem prejuizo da racionalidade das votações.
Sala das Sessões, em

JUSTIFICATIVA

tit~

seção por seção, capitulo por capitulo ou titulo por

de fevereiro de 1987.

Com a emenda, esclarece-se que a votação será feita em
2 turnos e corrige-se a omissão quanto ã eX1stência de destaques
no processo de votação.

~~

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

PMDB-RS
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que

Dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

Asse~

'-~--'

Dá nova redação ao art. 23 e seu'parágrafo único.
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EMENDA ao projeto de Resolução

Art. 23 - Findo este prazo, o Presidente da Assembléia
encaminhará, com ou sem parecer, para a Ordem do aia seguinte, ai
votação, sem discussão, do Projeto de Constituição e respectivas
emendas. Essa votação será feita artigo por artigo.
Parágrafo Único - O encaminhamento de votação será fei
to por Titulos ou Capitulos, quando o Título estiver por
essa
forma dividido, salvo as emendas. Poderá usar da palavra,
pelo

n~

2

- o art1go 23 deverá ter a segu1nte redação:
li

Art. 23 - Recebido os pareceres, o Presidente da Assembléia inclu1rá na Ordem do D1a segu1nte,
a votação do Projeto de Constitu1ção e res
pectivas emendas. A votação será fe1ta po;
tí tulos, cap], tulos e artigo , salvo as emen
das."

-

I

-l

-186 Justificação:

o

§ 3º Os pedidos de destaque - que tratarão sempre de
votar em separado expressão, parágrafo, artigo ou emenda - serão
deferidos ou indeferidos, conclusivamente pelo Presidente da Assembléia, salvo se apoiados por pelo menos 56 (cinquenta e seis)
constituintes, caso em que sua aceitação será automática."

projeto original consagra uma medida autoritár~a, ac
sem o recebimento do relatór~o
e

perm~t~r a votação do proJeto
parecer das com~ssões.

De outro lado, não expl~cita a forma de votação, por I
isso foi introduzida votação art~go por artigo, que é a que me
lhor se compadece com a ~mportãncia do texto constituc~onal.

JUSTIFICAÇIlO

Sala das Sessões da Assemblé~a Nac~onal Constituinte,
em 10 de fevereiro de 1987

o objetivo maior desta Emenda é assegurar a análise
mais detalhada e aprofundada do novo texto constitucional. Garan
tir-que os destaques possam ser decididos por 10% (dez por cento)
dos Constituintes é a forma mais democrática de proceder à decisão
de mérito por parte da Assemoléia Nacional Constituinte como um

~
~onstituinte

t[Ã\
eENOA Nº

Sala das sessões.J em;,2. de

/v~uti(,(,~

L--;;;::;J;:{~/
-J."-'-A:
HERMES ZANETI
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AO PROJETO DE RESOLLÇIIO Nº

, DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

de 1987.

DEPUTADO fEDERAL CONSTITUINTE.

EMENDA NO 521
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NO
,DE 1987.

o art.

23 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte reda-

ção:

Art. 23 - Findo este prazo, o Presidente da Assembléia incluirá,
com ou sem parecer, na Ordem do Dia seguinte, a votação, sem discussão, do projeto
de Constituição e respectivas emendas. Essa votação far-se-á por Títulos ou Capítulos, quando o Título estiver por essa forma dividido, salvo as emendas.

O parágrafo único do art. 23 passa a ter a seguinte redação:

Parágrafo Onico - Encaminhando a votação de cada Título,
Consti
poderá usar da palavra, pelo prazo de quinze minutos um
tu~nte a favor e outro contra a matéria em debate.

JUSTIFICATIVA
Parágrafo único - Encaminhando a votação de cada Título, poderá
usar da palavra, pelo prazo de 112 hora, um representante credenciado de cada Parti
do.

Sala das Sessões,

da
Na redação original, prevê-se que um unICO membro
Assembléia, credenciado pela liderança dos partidos nela
creden
ciados, use a palavra por 30 minutos. Este tlispositivo, se apr~
vado, inibiria melhor debate da matéria em votação. Assim,
pr~
põe-se que dois Constituintes, um contra e outro a favor, encami
nhem a votação.
Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

'/

Deputado federal

/
EMENDA Nº 520
AO PROJETO DE RESOLUÇIlO Nº
"Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte".
I - Acrescentar ao Art. 23,
Regimento a expressão
"e destaques".

i~

fine, do Projeto

EMENDA Nº 522
AO PROJETO DE RESOLuçllO Nº
, DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

de

11 - Dar aos §§ 2º e 3º do Art. 24 do Projeto de Regimento, a redação seguinte:
"Art. 24
O art. 23 e seu parágrafo único passam a ter a seguinte reda2º As votações de mérito sobre matéria constituci~
nal serão prat~cadas pelo sistema nominal e dS demais pelos sist~
temas simbólico ou de painel eletrônico, a menos que a Assemnléia
resolva fazê-las pelo sistema nominal, a requerimento de qualquer
de seus membros, ou ainda pelas lideranças cujas bancadas somadas
constituam a maioria do plenário.
§

ção:

Art. 23 - findo este prazo, o Presidente da Assembléia incluirá,
com ou sem parecer, na Ordem do Dia seguinte, a votação, sem discussão, do projeto

187 -

525

de Constituição e respectivas emendas. Essa votação far-se-á por Títulos ou Capítulos, quando o Título estiver por essa forma dividido, salvo as emendas.

, de 1987

Emenda nº

Ao Projeto de Resolução nº
,Qe 1987, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assem bléia Nacional. Constituinte.

Parágrafo único - Encaminhando a votação de cada Titulo, poderá
usar da palavra, pelo prazo de 112 hora, um representante credenciado de cada Parti
do.
Redija-se assim o Art. 24:

Art. 24 - Na votação serão obedec.ídas as seguin t es normas:

Sala dás Sessões,

~~.:n:\Deputado Federal

I - votar-se-á em pr ímeí.ro Iuqar
salvados os destaques dal.s reqoerãdos e as emondas;
I! - a votação do Proj"to, salvo
Plenário, será em globo, pode.ldJ a Pres.íríênc ía dividir a
do conveníerrte;
lI! - a votação das emendas será

o projeto, resdeliberação do
proposãçãa, qua.':).

feit1 em grupos,

conf'ormo telhall pareceres favoráveis ou contrários f ressalvades os destaqUE'S;

IV - o Plenário poderá conceder, a requerimento de constituinte, que a votação das emendas se f'aça destacadamente , ou uma
a uma;

523
EMENDA N9
AO PROJETO DE
REGIMENTO DA ASSEMBL~IA N~
CIONAL CONSTITUINTE.

V - A aprovação de um dispositivo prejudica todos
os demais que com o mesno colidam.
§1º - No sequndo turno, não poderão ser apresenta
das emendas já votadas no 1º turno, salvo as supressívas , obdecendo-se as
mesmas normas do primeiro turno.

Dê-se ao parágrafo único do art. 23 a,seguinte redação:
Art. 23 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único - Encaminhando a votação de cada Título, poderá usar da palavra, pelo prazo de cinco minutos, o líder de cada um dos
partidos representados na Assembléia ou parlamentar por ele credenciado para essa finalidade.
Sala de sessões,

de fevereiro de 1.987.

§2º - Os pedidos de destaque serão objeto de de cisão da Presidência, admi t íco recurso para o Plenário, que decidirá por
maioria simples.
Justificar;ãJ
do
São anlãcados , naquilo que cabe..1, as normas
processo de votação estabetecãdo no Regim";'lto Interno do Senado, tendo em
vãst.a a omissão do Projeto. A preví.são do recurso para o Plenário em pe dido de destaque negado pela Presldêncâ.a objetiva ampla participação do
comti tuírrte nas matérias em decâsãn.

JUSTIFICAçno:
A fórmula sugerida na proposta original de Projeto de Re
gimento limita a participação dos partidos e cria condições para o
surgimento de dificuldades quando se tratar de questões que não gozem de consenso entre os membros da Assembléia. A possibilidade de
todas as lideranças encaminharem a votação em cada Título ampliará
o debate em torno de cada tema, tornando mais democráticos os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
!
"\.

I·-~

524
No art. 23, parágrafo único, substitua-se Encaminhado por Encaminhada.

JUSTIFICATIVA

Deve ter ocorrido erro de impressão gráfica,pois
a concordância é a acima apontada.
/)

Sala da/

-

Com~ssao,ern
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçnO Nº
que dispõe sobre o Regimento interno da
bléia Nacional Constituinte.

DE 1987,
Assem

Dê-se ao caput do Art. 24 a seguinte redação.
~Votada uma Emenda serão consideradas prejudicadas todas
as que tratem do mesmo assunto, ou que colidam com o vencido. Sendo
muitas ou várias as emendas a votar, a Assembléia a requerimento do
Líder de'partido, ou de 20 constituintes poderá decidir que a
vot2.
ção se faça em globo, em dois grupos, distinguindo-se as que
tiv~
rem parecer favorável das que tiverem contrário,ressalvado o
direi
to de destaque.

Sala das
JUSTIFICAçno

sest2~~t.)lV, de
D~PUTADA

I

CRISTINA TAVARES
. _I.

'l

1987.

-,

.\

<,

O Plenário da Constituinte deverá exercitar sua
rania de forma ativa, criativa e eficiente.
Sala das Sessões em,

de

~ff-ut)tt-L~

Deputada CRISTINA TAVARES

1987

sol:i~

-188 EMENDA Nº

527
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2,

529

DE 1987
Ao Art. 24 seja dada a seguinte redação:

"D1.spõe sobre o Reglmento I;'terno

Art. 24 - Votada uma emenda, serão consider~
das prejudicadas todas as que colidam com o vencido. Sendo mui
tas ou várias as emendas a votar, a Assembléia, a requerimento
do Lider de Partido, poderá decidir que a votação se faça em gl~
bo, em dois grupos, distinguindo-se as que tiverem parecer fav~
rável das que o tiverem contrário, ressalvado o direito de de~
taque.

da Assembléia Nacional Consti tUJ.nte."

E H E N D A
Dê-se ao caput do art. 24 do P,

'u _

to a segui!!

te redação:
JUSTIFICAÇIlO

"Art. 24.

Votada uma emenda,

Não há nenhuma lógica para, após votada uma
emenda, abandonar-se necessariamente todas as demais- que tratem
do mesmo assunto. Emendas a um mesmo artigo, podem perfeitamente ser compatíveis e da mais alta relevância para a melhoria de
uma legislação.

serao

conslderadas prejudicadas todas as que tratem
do mesmo assunto, ou as que colidam com o ve~
c1.do. Sendo múltiplas as emendas a votar,
a
Assembléia, a requerimento de Líder de Partido, poderá deCld1.r que a votação se faça
em
globo, em dois grupos, dlstingulndo-se as que
tlverem parecer favorável das que o tlverem
contrárlo, ressalvado o dJ.relto de destaque. 1I

Deputado Federal LUIZ ROBERTO PONTE

.JUS'Jr:TI:FICAÇÃO

Pretendemos CO~ esta alteração aprlmorar a r~

dação de um dispositivo cujo conteúdo se encontra

perfeito,

530

embora apresentando falha de forma na redação original.

EMENDA N9
/87 (de Plenário)
Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "dispõe sobre o RegJ.mento
Interno
da Assembléia Nacional Constituinte."

Sala das Sessões, em

.~

,4~-é& /-=/7J:/

Consti

lnte VALTER PEREIRA

.~

Dê-se ao artigo 24 do Projeto de Resol~
ção n9 2/87, da Assembléia Nacl0nal Constituinte a
seguinte
redação:
EMENDA N9 528
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

"Art. 24 - Votada uma emenda, serão co!!.
sideradas prejudicadas todas as que tra
tem do mesmo assuntõ, ou que
colidam

, DE 1987.

com o

venc~do.

Sendo

muitas ou várias

as emendas a votar, a Assemblê1a, a

O caput do art. 24 passa a ter a seguinte redação:
Art. 24 - Votada uma emenda serão consideradas prejudi
cadas todas as que tratem de forma identica o mesmo assunto ou que
colidam com o vencido. Sendo mU1tas ou várlas as emendas a votar
a Assembléia, a requerimento de Líder de Partido ou de 94 Constl
tUlntes, poderá decidir que a votação se faça em globo, em
dois
grupos, distinguindo-se as que tiverem parecer favorável das que
o tlverem contrário. ressalvado o direito de destaque.

que representem este número, poderá

d~

cidir que a v~tação se faça em
globo,
em dois grupos, distinguindo-se as que
t1verem parecer favorável das que o

verem contrário, ressalvado o
de destaque.

JUSTIFICATIVA

ti

direito

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda acrescenta ao texto do artigo a expressão

"de

forma identica". Com isto, busca-se assegurar que votada
uma
emenda outra em sentido rigorosamente igual seJa posta a
seguir
em votação.
Ao mesmo tempo, porém, resguarda-se a possibilidade de que
emendas que tratem do mesmo assunto com outro objetivo ou orient~
ção sejam apreciadas e votadas pela Assembléia Nacional
Constl
tuinte.
Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

r

re

querlmento de 56 (cJ.nquenta
e
seis)
Constltuintes ou de Líderes de Partidos

Asse~
A expresslvidade das ações da
bléia Constltulnte decorrem fundamentalmente da representatl
vidade de suas decisões.

A r~dação original do artigo 24 posslbl
lita que apenas um Líder partidário possa requerer a votação
de emendas em globo.
Para se garantir a consistêncla dd
posta, amplia-se para um mínimo de 56 requerentes ou de

fWrol/t O 13R.1 Til>
fJlJf)P-llI

res part1dár1os representantes desse número, o que

de a 10% dos Constltuintes.

Sala das Sessões, em

,
r'I-"!Jf/tf(,

;li! AD"C)I.-l .:«-/

se~~~~Do ~o~

pr~
Líd~

correspo~

-189 E H E N DA. Nº
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533
Emenda ao Projeto de Regimento Interno nQ

(Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987 - Reglmento
~y

Interno da Assembléia NaClonal Constltulnte)

Suprima-se os §§ IQ e 3Q do artigo. passando o
§

JUS T I F I C A ç Ã O .

No "caput" do Art. 24,
onde se lê

3Q a Parágrafo-único do mesmo artigo.

lIserão conslderadas prejudl.cadas

todas as que tratem do mesmo assuntoU

A matéria do § IQ do artigo 24 deve ser objeto
r~

de um artigo, pois trata de matéria estranha ao caput. Assim

lela-se : "serão conslderadas preJudJ.cadas as
que se lhe assemelhem ou seJam 19uals"

comenda a técnica legislativa.

Propuiemos a correção em outra

~

menda.
O § 2 Q dispõe, imprópria e contraditoriamente,

Sala das

sobre matéria disciplinada corretamente no artigo 54, parágrafo-único do Projeto.
11 "~/f.

Líder d

PL

JUS T I F I C A ç Ã O

Votada uma emenda, é lnaceltável que se de-

534

clarem preJudlcadas as que tratem do mesmo assunto.

Emenda ao Projeto de Regimento Interno n Q

Não se pode delxar margem a interpretações
amplas de tal concelto, pe18 se o assunto versado for,

Art. 24.

por exemplo J llprevidêncla soca at", "reforma agr-àr-a a'! ,

~

llparlamentarlsmo", ou até mesmo Ileducação" ou "saúde ll ,

Suprimam-se os § lQ e 2 Q, substituindo-os

todas as ementes que versem os dlferentes aspectos de
ta18 assuntos estarão sepultadas pelo arquivamento, sem

seguinte e mantendo-se o 3Q como 2Q:

serem aprecladas e votadas pelo Plenário.

EHENDA

Nº

p~lo

§ lQ - "Concluída a votação em lQ turno a matf

ria será encaminhada à Comissão de Sistematização para redação

532

do

vencido no_prazo de 10 dias".
Justi ficação

(Ao projeto de Resolução nº 2, de 1987 - Reglmento
Interno da Assembléla Nacional Constltulnte)

o Projeto tem, no que se refere aos dois tur nos de discussão e votação, determinados pela Emenda Constitucional
n Q 26/85 - - ato convocatório da Assembléia Nacional Constituinte __

RedíJa-se asslm, o § 1º do Art. 24

disposições

que-

a emenda visa dar maior clareza às normas pro-

postas.
§ lQ - Durante a 2ª dlscussão

é

vedada a

apresentação de emendas reJeltadas anterlormente

Sala das Sessões,

serão recebldas as supreSSlvas e as adlt2vas ; pr~

ceder-se-á conforme previsto nos artlgos 20, 21, 22
23 e 24 ("caput"), sendo redUZldos todos os prazos
à metade.

/'

Líder do PL

JUS T I F I C A ç Ã O

o

projeto omite as emendas aditlvas, que

nao colidam com o vencido.
A expressão "obedecendo-se as demais regras

do pr~me~ro turno 11

é por demais vaga e indefinida.

-

~-_.::::.:::--

--.

-=~--:-_~._"~ ._.

-190 Art.
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No segundo turno de votação, só poderão

ser apresentadas emendas, já aprecJ.adas no prLmeJ.ro turno, se

contarem com o apoiamento de, pelo menos, cinguenta
teso

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

constitui~

Suprima-se o § 19 ~o art. 24 e acrescente-se,
no Capitulo ~I do Titulo 111 o segu~nte art~go,
que será numerado como 27, renumerando-se

os

subsequentes:

Art. 27.
O segundo turno de d~s çussão e votação não comporta o oferecimento
de emendas, salvo Se apoladas, no mínlmo, por

cinguenta parlamentares.

538
parágrafo ún~co. É d~spensado o apoiamento se a emenda for supress~va.

PROJETO DE RESDLUÇAO N°
( Projeto de Regimento Interno

JUSTIFICATIVA

EMENDA NQ

DE 1987.

Creio que se deve perrnitlr o ofereClmento de
emendas, no segundo turno de dlscussão e votação, desde que

Substitua-se o art. 24, § 2Q pelo seguinte:

devidamente apoiadas por, no mínimo, cinquenta constituln-

teso
a oportunidade democrát~ca de se aperfeiçoar
o texto da futura Carta Polit~ca.
É

§ 22 - As votações serão feitas pelo processo simbólico, salvo se houver pedido de verificação de "quorum",
hipótese
em que serão feitas mediante o uso do painel eletrônico. A requerimento de pelo menos vinte constituintes, ou de líderes partidários que representem esse número, poderá o plenário determinar a
chamada nominal.

JUS T I F I C A T I V A

536
EMENDA SUPRESS!VA
AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nácional Constatuínte,

Suprima-se o .art. 24, § 1Q.

ou pelas lideranças, cujas bancadas somadas constituam a
do plenário".

Sala das Sessões,

~~~oSêAA
COORE:A Jl)N!rn

Na forma como está redigido, o dispositivo é dubio, dá
e
margem à discussão na interpretação de seu verdadeiro sentido
revela-se, sobretudo, contraditório.
Admite-se três modalidades de votação:
A) pelo sistema simbólico;
B) pelo sistema eletrônico, e
C) através de chamada nominal.
Só que não determina quando será feita pelo
processo
simbólico ou por meio eletrônico, na medida em que a redação at~
aI estabelece: " as votações serão feitas pelo sistema simbólico
ou de painel eletrônico". Quando será utilizado um processo
e
quando será usada a alternativa? f preciso que as hipóteses
fiquem claras e explícitas: o processo usual e o simból~co; se ho~
ver ddvida quanto ao I'quorum", usa-se o meio eletrônico.
Além disso, a parte "in fine" deixa margem a dúvidas.A
votação poderá ser feita pelo sistema nominal, "desde que
assim
resolva a Assembléia, a requerimento de qualquer de seus membros,

. \

DeputadQVederal

537
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

maior1a

Literalmente, isto significa que o processo
nominal
será adotado desde que assim resolva a Assembléia. Em que condi'ções? Em duas: a} - a requerimento de qualquer de seus membros,ou
do
b) - pelas lideranças, cujas bancadas constitu~m a maioria
plenário.
Logo, só o plenário, com o "quorum" regimental, poderá
decidir-se pela chamada. Mas para isso é necessário que o requel
ra qualquer Constituinte. Então para que exigir que também
possam requerê-lo os líderes de partidos que constituam a maioria do
plenário? Se essa faculdade e para requerer, basta que o constit~
inte, ocupando a liderança, o peça como constituinte. Se O requerimento de líderes que representem a maioria, dispensa a votação,
então duas conclusões são inevitáveis:

I - estamos instituindo o voto de liderança inadmissível numa Constltuinte, e
Suprima-se o § 19 do art. 24, que passará a constltui'_ .~ ..: tJ.go 2ndependente, com a seguJ.nte redação:

11 - então quem decide não é o plenário, mas sim os
deres.

li

-191Mesmo nessa hipótese, porém, o dispositivo está
mal
redigido. Se o requerimento dos líderes que representam a maioria dispensa a vot~ção'do plenário, então e'necessário escrever:
" As votaç5es serão praticada, pelo sistema simbólico ou de painel eletrônico, mas poderão sê-lo pelo sistema nominal,desde que
assim o resolvam a Assembléia, ou as lideranças cujas
bancadas
somadas constituam a maioria do plenário".

Justificativa-A redação origihal do Projeto suscita dúvidas
sobre a legitimidade para

requerer,~ntendendo-se)

pala seu texto/que qualquer Membro poderá fazê-lo.
A Emenda proposta apresenta-se com

out~

ção redacional e fixa a titu1ar~~de

disposi-

à lJ.derança

Consti~ntes,t~tamentoigual

ou a,pelo menos,20

ao estabelecido no §6 2 do Art.28 do Projeto de

rte_

solução ,:il:EDqIElil:i:JmmRX:pmoo~~im::aJ:IDm=oâJ&ao dis-

Sala das Sess5es,em 12 de fevereiro de 1987 .

ciplinar pedido de prorrowação de sessão.Ademais,

~ó.9U41t~

não parece afortunado restrJ.ngir o direito de mang
festação das minorias e há partidos e bancadas que,

DEPUTADO PAULO MINCARONE
22
Vice-Presidente

de per si ou reunJ.das,não constituem a maioria do
Plenário •Não havendo eventualmente conaeaao , talvez
apenas um partJ.do concentraria o monopólio e,por
isso,a norma

539

origJ.~nente

,/!f -

EMENDA

AO P~OJE~O .DE ~SOLUÇJ\Q N9 2 I DE

J,9.B..7

I

o
29. As votações serão pratrcadas pelo processo simb§

~ico, com ou sem utilizaçao do painef eletrônico, mas

NO. 03

541

. (Ao Pz'o j et.o de Re so Luçâo , que "p i.spôe sobre
Interno da Assemblé~a Nac~onal Const~tu

"Art. 24.

rão sê-lo pelo processo nominal se assim resolver a

e~e o Projeto,certame~te.
~-~QI/1'IJ~IJ-t5'IlJJIA

~~

EMENDA

§

proposta não deve pros-

perar.Ela ~nri

Reg~mento

Lrrt.e ")

pod~
maio--

ria da Assembléia a requeriEento que poderá ser formulado

. por qualquer de seus membros mas dependerá do apoiamento
20 (varrte ) Constituintes ."

de
Dê-se ao

Sala das Sessões, em

§ 20.

§ 20..

/

/

24

a

segu~nte

redação:

"Art. 24.

ma
SIMÃO SESSIM /

do art.

As votações serão praticadas pelo sisteou de painel eletrôn~co, mas poderão s~

simból~co

lo pelo

s~stema

A~sembléia,

a

nominal, desde que

requer~mento

de

ass~rn

qu~lquer

resolva

a

dos seus mem-

bros".

JUSTIFICATIVA

yisa esta emenda adequar o § 29 do art. 24 às
modificações que. introduzimos no Capítulo YII, que trata dos
processos de votação, estabelecendo, por outro lado, quorum
de apoiamento a pedido de votação nominal e suprimindo
o
trecho final do dispositivo. A razão da supressão se atém a
que não nos ficou claro se a possibilidade de requerer abra~
ge realmente qualquer dos Constituintes ou se a expressão fi
nal a ser suprimida - resueridas pelas lideranças cujas bancadas ~ constituam ~ maioria ~ plenário - restringe ~~j
quela possibilidade ou entrega às lideranças, por outro lado,
um poder de resolver pela votação nominal independentemente
de consulta ao conjunto da Assembléia.

Sala das Sessões,

de 1987

de

542
540

Emenda n 2

ao Projeto de Resolução

Dispõe sobre o Regimento Interno da

Emepaa

ao Pro1eto de Resolução n 22,de 1987.

o §2 2 do Art.24 passa a ter a

A~

sembléia Nacional Constituinte.

se~te redaç~o

Dê-se ao parágrafo 22 ao Art. 24, a seguinte redação:
§2 2 - As votações serão praticadas pelo sistema simbólico ou de pain~l eletrônico,ou,axreqEEXMm~por deliberação da Assembléia,

~ e,a requerimento da'liderança partJ.dá:ha

ou por,pelo menos,20 Constituintes,pelo sistema nominal.

Art. 24
§ 12
§ 29 - As votações ssr ão praticedas pelo sis-

tema simbólico ou de painel eletrônico, mas poderão'sê-lo

-192pelo sistema nominal, desde que aSSlm resolva a Assembléia,

§ 3º - Os pedidos de destaque serão deferidos ou - in
deferidos pelo Presidente da Assembléia, cabendo recurso ao PI~
nário, podendo o Presidente da Assembléia, de ofício, estabel~
cer as preferências que julgar necessárias à boa ordem de vota
ção.

a requerimento de 20 constituintes ou lideranças, cujas
bancadas somem no mínimo 20 constituintes.

JUSTIFICATIVA
Sala das Sessões,

12

de

fevereiro

de

1987.

Buscou-se dar, ao parágrafo 2º do artigo 24 desse
Projeto de Resolução, nova redação por ficar entendido que,
desta forma, verificar-se-á um procedimento mais proporcional e democrático ao encaminhamento

dos trabalhos da Assem-

bléia Nacional Constituinte.

sa;2Z:õ~~~~~
Dep. Roberto Freire
Líder do PCB

543
Emenda ao ProJeto de Resolução n" 2, de 1987,

.' Nacional Constituinte.
que dlspõe sobre a Assembleia
545
Dê-se ao parágrafo 2º do art. 24 a· seguinte red~

ção:

EMENDA nº
da Assembléia Nacional Constiéuinée.

Dê-se ao § 2º ao artlgo 24 a segulnte reda-

§ 22 - As votações serão praticadas pelo s~stema

slmbóllCo ou de palnel eletrônico mas poderão sê-lo pelo
nom~nal, desde que ass~m resolva a Assembléla,

a

sistema

ção:

requerlmento,

por grupo de dez de seus membros, ou pelas llderanças, cujas ban-

"Art. 24 -

cadas somadas constltuam a maloria do plenárlo.

§

//")

•

L

\. r:».,--/ ) /

l\L.IH"

I@.RQ

BENEVIDES

.

.C6NSTITUINTE

t

i

f

i

c a t

2º - As votações serão realizadas pe-

los processos simbóllco ou nomlnal por registro eletrônlCO de
tos, podendo, desde que assim resolva a Assembléia,· a

vo-

~equerimento

de qualquer de seus membros, ser realizadas pela chamada dos Cons-

./
Jus

ao Projeto de Regimento Interno

tituintes."
1

V

a

JUSTIFICAÇÃO

Tal medida Vlsa coiblr o excesso de solicitações
de votações nomlnalS que retardarão os trabalhos da Assembléia Na

A sistemática das votações tem de

clonal Constltuinte.

ficar

bem explicitada na letra do Regimento.

O processo simbólico não é incompatível com

544

as deliberações sobre proposições em éorno das quais exista o
sen~o

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇ~O, que

Dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

Asse~

con-

generalizado.

A votação nominal, por outro lado. a
feita em decorrência de requerimenco de qualquer membro da

ser
Assem-

bléia, coaduna-se com o processo eletrônlco, o que não implica deixe
de ser feita à viva voz.

Dê-se nova redação aos §§ 2º e 3º do art. 24.
Este o escopo da presente Emenda,
§ 2º _ As matérias que puderem ser votadas pelo sist~
ma simbólico ou eletrônico poderão sê-lo também pelo sistema n~
minaI, desde que assim resolva a Assembléia, a requerimento de

Sala das Sessões, em

qualquer de seus membros.

Senador Gerson

. >
Cama~a

Nº

E ME N D A

546

EMENDA N9

549

(Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

Suprima-se o parágrafo 29 do Artigo 24.
JUSTIFICAÇAD

RedíJa-se assim, o § 3º do Art. 24 :
Este parágrafo é conflitante com o parágrafo
§ 3º - Os requerimentos de destaque deverão

único do artigo 54.

ter o apoiamento de no mínlmo 50 (cinquenta) Constitui~
tesr não sendo permitldo encamlnhamento de votação,que
,",'

(.,.

sera pratlcada pelo slstema slmbólico ou de painel ele-

Deputado Federal LUIZ ROBERTO PONTE

trônlco ; o Presldente da Assembléia poderá, de ofíC10,

à

estabelecer as preferênclas que julgar necessárias
melhor ordem para votação das emendas.

547
ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

PROJETO DO REGIMENTO INTERNO

EMENDA N9
JUS T I F

Art. 24 - ••••••••••
§ 29 Suprima-se a parte. final li ou pelRs li:deranças cujas bancadas somadas constituam a maioria do Plen6rio li

I

C A ç Ã O

Impedlr a apreclaçao dos pedidos de destaque
para a votação de emendas ao projeto de Constltuição é
medida arbitrária e ditatorlal, apenas vista no infeliz

dlSpOSltivo do Reglmento Interno da Constltulnte de 46,

JUSTIFICAÇAO

que desastradamente se pretendeu repetlr agora.

Na Constituinte não se deve admitir voto de liderança.

550

J>-f fi.

/) LI.!

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLl1IA NACIONAL CONSTITUINTE".

---c:=:
I

'2. t:

"

C 11 A?1 tf" :;
Dê-se a seguinte redação ao § 39 do art. 24:

EMENDA N9 548
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

, DE 1987.

"§ 39.

Os pedidos de destaque serão des

pachados pelo Presidente da Assembléia

Naci~

nal Constituinte, não podendo rejeitá-los, e
Suprima-se do art. 24 o § 2 9 e renumere-se o § 3°.

poderá, de ofício, estabelecer as

preferêg

cias que julgar necessárias ã boa ordem
JUSTIFICATIVA

votações. 11

O § 2° do art. 24, em conflito com o disposto no artigo
54, permite que matéria constituc10nal seja votada pelo
sistema
simbó11co, o que é inadmissível.
Com a supressão deste parágrafo o artigo 54 passa a dis
ciplinar o processo de votação.
Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

~/Io"~

../: ~
/l,

L' -

das

llf.Irr'JiVlO

!hJ)/3. RS
('C 'iA. 1\'"
\.

c

1),....

l

6RITN

LI.5(í:"

Li t,

JUSTIFICATIVA

A emenda visa a proporcionar maior
de para os pedidos de destaque, em especial quando se

facilida
desen

-194-

551

sões aprovadas, e o plenário é o toda, é o conjunto

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
, DE
Que dispõe sobre o Regimen~o Interna da
bléia Nacional Constituinte.

1987,

que deve,

sempre se manifestar e dirimir conflitos de opinião.
Além disto, uma proposição ou emenda

Assem-

pode ser der-

rotada na comissão, por uma diferença ~inima de votos,
autor, ao requerer o destaque para a apreciação do

e

o

plenário

vai se submeter à decisão irrecorrível da Presidente da Constituinte. E se esta decisão for desfavorável ao destaque, e a
matéria tiver alcance social, toda a sociedade será

prejudiilus-

cada pela decisão solitária de uma só pessoa, por mais
Dê-se a seguinte redação ao § 3º do Art. 24:

tre que ela seja.

Art. 24 ••...•.•..••••.• ·· •.• ·•·• •. ··•·•·.••·•••·•••••··•••·•··•

......................................

.

"

,.

,;

de 1987.

Sala das Sessões em,

§ 3º Os pedidos de destaque serão automaticamente concedidos se

assinados ou apoiaóos por um terço dos constituintes e serão submetl
dos à deliberação do plenário Se assinados ou apoiados por um décimo
dos constituintes.

.\Ifi,aua<~ ~l<~ti
p

oe u; ; !7 i
de 1987

Sala das Sessões em,

: ; (I NTO

r/f"

If~'(cf

55'2
EMEWDA N9

Ao ProJeto de Resolhção n.9
,
de 19B7, que "dispõe sobre o Reg~mento In
terno da Assembl€ia Nacional
Constituin

JUSTlFlCAÇi!O

te fl

..

-

Art. 24

Creio que a presente emenda
dação ao § 3º

o

uma nova

oferecend~

do art. 24, do Regimento Interno, não

redemocraUzar~

coma retirará do Presidente o ônus de

r~

somente

ber de surpresa um requerimento de destaque na própria sessão

a, imediatamente, se ver abrigado a deferi_lo Ou indeferi-lo,
sem condições de tempo para

julga~lo

o

§ 39 passa a ter a seguinte reaação:

receridos ou
recu~sO

as preferências que jUlgar
ções ,

convenientemente.

§ 39 - Os pedidos de destaque serão defe-

~ndeferidos ~elo Pres~dente

da Assembléia, cabendo

ao Plenário, podendo aquel~f de ofício, estabelecer

'

necessár~as

ã boa ordem das vota
-

Permitirá, também, que os constituintes dispondo de
tempo, entre rejeição da proposta na comissão e a

apreciação

Sala das Sessões, em 09.02.e7

da parecer do relator em Plenário, possam avaliar da conveni6ncIa e importãncIa do requerimento. Além disto, envolve -uma
maior participação de muitos, com o seu apoiamento no indeferImento automático da destaque, quando assinadas por um terço
dos constituintes, ou para submetê-lo ao plenário,

quando a-

poiado, apenas, por um décimo dos constituintes.

o§

3º do art. 24 é outra norma eivada

tarismo, entre tantas outras objeto de

em~ndas

de autor1-

553

nossas.

Não pode, o Presidente, ser árbitro absoluto

de

decisões, sabre matérias que ele toma conhecimento de surpresa, na própria sessão, em meio a um emaranhado de proposições

PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE Ng

e, sem discussão, a indefira. Pode_se argumentar que o destaque é sobre

proposiç~o

ou emenda não aceita pela comissão. 0-

eorre que a comissão é uma parcela da Assembleia

Constituint~

um quinto ou um décimo dela, de acordo com o número de comis-

Permite recurso ao plenário d"" r1"cisões da Presidência óa Mesa sabre os
pedidos de destaque.

-195 Do DEPUTADO JORGE LEITE

JUSTIFICATIVA

Com a emenda apresentada, busca-se, em prImeIro lugar,
contribuir para a ordem e eficiência dos processos de
votação,
dIsciplinando o uso do pedido de destaques.
Em segundo lugar, é intenção garantIr ao plenário, des
autom~
de que com apoiamento de 94 Constituintes, o recebimento
tIco, pela Mesa, dos pedidos de destaque.

Artigo único - O § 3 9 , do art. 24, do Regimento da Assembléia Na
cional Constituinte terá a seguinte redação:

"§ 39 - Os pedidos de destaque serão deferidos

ou
Indeferidos pelo Presidente da Assembléia,
com recurso para o plenário, a requerimento
de
dez (10) Constituintes."

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 981.
JUS T I F I C A ç A O
1. Pedidos de destaque têm, na base, a relevância da matéria, me

recndo, pOIS, aguçada atenção dos Constituintes.
2. Restringir ao arbítrio da PresidêncIa o seu deferimento,
ou
não, conclusIvamente, pode-se constituIr em cerceamento à melhor apreciação da matéria.

-

3. Daí a necessidade da manifestação do plenário, em recurso.
12 de~de 1987.

C~ITUINTE

556

EMENDA N9

Ao parágrafo 3 9 do art. 24 seja dada a seguinte
redação:

EMENDA N9 554
Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"

§ 39 - Os pedidos de destaque serão deferidos
ou indeferidos, conclusivamente, pelo Presidente da Assembléia,
cabendo recurso ao Plenário, podendo o Presidente estabelecer
as preferências que julgar necessárias à boa ordem das
vot~
ções.

JUSTIFICAÇAO
Ao § 3Q do Art. 24, dê-se a seguinte redação:
§ 39 - Os pedidos de destaque que forem indeferidos
pelo Presidente da Assembléia poderão ser submetidos à deliberação
do Plenário mediante recurso.

A decisão sobre a aceitação de um destaque
de ser de tão transcendental importância que necessite ter
mo última Instância decisória, o Plenário da Co~stitulnte
não o seu Presidente.

p~

co
e

Deputado Federal LUIZ ROBERTO PONTE

JUSTIFICAÇAo

Entendemos que a decisão final sobre pedido de de~
taque, deve caber ao Plenário da Assembléia, já que a Constituinte
é soberana na elaboração da nova Constituição.

EMENDA Nº

557

Sala
Emenda ao Projeto de Resolução n9
1987, qu~ dlspõe sobre o
Regimento Inter~o da AssembléIa Nacional Constituinte.

Dê-se ao § 39 do artigo 24 a seguinte redação:
Art. 24 -

EMENDA N9 555
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

,.DE 1987.

.

§ 3Q - Os pedidos de destaque serão deferIdos '

ou

indefer~dos,

pelo Presidente da Assembléia, podendo este, de

ofíC10 estabelecer as preferenc18S que julgar necessárias a boa

O

§

3 9 do art. 24 passa a ter a seguinte redação:

ordem das votações, cabendo entretanto recurso ao plenário.

Art. 24 - •..•.•...•....••.... , .•...•• , .. , ..• " ..... , .•
JUS T I F I C A ç Ã O
Os pedidos de destaques, sempre para votar
em
separado parte da matéria, serão deferidos .ou indeferidos concl~
siVamente pelo Presidente da AssembléIa, salvo os que
contarem
com o apoiamento de 94 Constituintes que terão recebimento automá
tICO.
§ 39 -

o pedido de destaque é um direIto do constitul~
te e só ao plenário cabe deCIdir pela sua validade. Por esta'

-196 razão acrescemos ao artigo 3Q a possIbilidade de recurso da de_o
cisão do Presidente ao plenário, quando esta decisão for contr~
ria ao destaque, preservando desta forma o jireito do constituinte apresentador, colocar sua proposta ao julgamento soberano'
dos constituintes,
Sala das

sessõeS~f~,l::ro de

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçAo QUE DISPCES SOBRE O
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

1987

A r::
A DRAD[
Co stituint.e

6ENJA NQ 558
Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987

O § 3Q do art. 24 passa a ter a seguinte
acrescentando-se um § 4Q.

redação,

"§ 3Q - Os requerimentos de destaque serão escritos
e decididos pelo Presidente, cabendo, da decisão, recurso p~
ra o plenário se apoiado por vinte membros da Assembléia
Na
cional Constiuinte".

Que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia N2.
cional Constituinte.

o § 3Q do art. 24, do Projeto de Resolução nQ 02, de
1987, passa a ter a seguinte redação:
,,§ 3Q. OS destaques para votação em separado
serão
concedidos pela Presidência, mediante solicitação de Líder de Bancada
ou de 20 (vinte) Constituintes."

sala das ,SêSsões, em

-' fJt[

-::r:

560

§ 4Q - Os casos omissos serão decididos de
acordo
com o que dispõe o Regimento Comum do congresso Nacional".

JUSTIFICAÇAo

Pretende-se, com a emenda sobre requerimento de de~
taque, reproduzir o texto aprovado pelo plenário da Assenbléia
Nacional Constituinte pela Resolução n Q 1, que aprovou as No~
mas Preliminares do funcionamento da Assembléia Nacional Con~
tituinte (art. 27).

J.J/'("~-'--

-\-~)

Sala das s~~e~,

12

d~ereiro de

1987.

lG!~t~ÓjlZ,
.t {\l(
FLORICENO~~iê'

Deputado

PROJETO DE

RESOLuçno NQ

DE 1987.

( PROJETO DE REGiMENTO INTERNO
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ
EMENDA DE NQ
EMENDA NQ

561

559
Substitua-se o art. 24, § 3Q pelo seguinte:
O A~t. ·24. § 3 Q te~á a se-

gUlnte .... edação:

se.. . ão

automaticamente deferidos os pedidos de desta-

ques, quando subscritos por 25

Constltui~tes ou

§ 3Q - Os pedidos de destaque serão deferidos automaticamente pelo Presidente, desde que subscritos por vinte constituintes ou por líderes que representem igual número de membros
da
Assembléia, podendo no entanto serem rejeitados se assim o decidir o plenário.

por L;deres que

JUS T I F I C A T I V A
representem igual numero.

JUSTI FICATlVA

É;

necessaria que o funCionamento

dá

Assembl;,a permita

mais ampla ,.berdade para apreciaçao de mat~rlaSI fazendo-se com que os

o dispOSItivo é absurdo, totalitário, autocrático
e
consequentemente anti-democrático. A soberania da
Constituinte
reside no plenário da Assembléia e não em seu Presidente,que não
pode ter a faculdade de decidir sobre os destaques. A emenda visa
a coadunar a soberania do plenário com as praxes parlamentares d~
mocráticas, exigindo-se o deferimento automático, quando o dest2.
que for requerido por no mínimo vinte deputados.

destaques pretendidos por 9ruPOS de 25 Constituintes possam ser exami-

nados pelo Plená~io da Assemb';ia.

Sala das Sessões,em 12 de fevereiro de 1987

Sala das ~p.ssoes. -em ~2 de fevere'~o de 1987
CONSTITUINTE JORGE

U~bED (PMDB-RS.)

~~~
DEPUTADO PAULO MINCARONE
PMDB/RS

197 -

562

E ME N D A

Ao art. 211

Substitua-se

~

o §

~º

pela seguinte redação:

3º - Os requerimentos de destaque serão escri

tos e decididos pelo Presidente,

~abendo,

da decisão, recurso

para o Plenário se apoiaao por 20 (vinte) membros da

Assem

bléià~Nacional Constituinte.

564

Sala das Sessões,

ee~utado

C;

EMENDA

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 19.B..7

GASTONE RIGHI
Suprima-se o

§

39 do art. 24 d9 projeto.

563

Emenda. ng

de feyereiTo de 1987

Sala das Sessões, em
Ao P40jezo de

Re40tu~ão

ng

, de

tleve4ei40 de 1987, que "düpõe 40b4e o
Re!limenzo Inze4no da. A44embtéia. Na.cio--

na.t Con4ilzuinze".
AUe4e-4e a.
pa.4a. o 4e!lu.i.nze zeo4:
u

4eda~ão

§ 3g.

do § 3g,

do a.4Z. 24, pM4a.ndo

JUSTIFICATIJlA

04 pedi.dos de de4za.que 4e4ã.o
pr~m2r

A regra contida no dispositivo que se quer su
se choca com o que vem estabelecido na letra ~ do

detle4id04 ou indetle4.i.d04
conc.tU4iva... enze, pe.to P4e4ideMe da. A44e!!:
b.téia., podendo e4ze, de o{lcio, e4za.be.te-

visto fazer depender da deliberação do Plenário a decisão

ce4 0.4 p4etle4ênc.i.M que ju.t!la4 nece44ã--

relativamente ao pedido de destaque.

29 do art. 51, esta última, a nosso ver, a norma correta

4.i.M ã boa 04dem das vo xaçiies , 4a..tVO qua.ndo 20 [vinze) cOMilzu.i.nze4 4eque4e.. de4z!!:.
EleVA NQ

que ou p4etle4ênc.i.a, cujo azendimenzo 4e4ã
a.ut;omã.:t1.c.o" .

565

Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987

JUS T I F I C A T I V A

Suprima-se os artigos 24 e 25, dando-se nova

re~~ão

ao artigo 23:
Ta.nzo 04 de4za.que4,qua.nzo 0.4 p4etle4ênc.i.M, cons xl»
zuem-4e em a.4pecz04 tlunda... enza..i.4 do p40ce440 de voza.~ão, nã.o devendo 4e4 cenz4a..tizado po der: exceMivo nM ..ã04 do P4uidenze da
Me4a, 4 elIdo viitido o detle4.i.menzo do de4zaque e da p4etle4ência
qua.ndo 20 (vinzeJ con4ilzu.i.nze4 lLeque4em ne44e 4enildo.
A p4e4 enze Emenda tloi e.tab ona do: co .. a aM eM olLia do
OIAP - VEPARTAMENTO INTERSINVICAL VE ASSESSORIA PARLAMENTAR.
(EMENVA REFERENTE AOS PEVIVOS VE VESTAQUE E VE PREFERENCIA)

Sata dM Se44õe4, 1.2 de tleve4eiJto de 1987.

"Art. 23. Findo o prazo, a Mesa da Assembléia NaciE.
nal Constituinte incluirá, com ou sem parecer, para a Ordem do üia da
primeira Sessão Ordinária que se seguir, a discussão e votação do Proj~
to de Constituição e respectivas emendas.
§ lº. A apreciação do Projeto de Const í.turção e das
emendas apresentadas obedecerá ao seguinte procedimento:

I - A Comissão de Sistematização desmembrará o Proje
to de Constituição em 40 (quarenta) partes distintas, que serão discuti
das e votadas, cada uma delas, juntamente com as respectivas emendas,
em uma Sessão Ordinária e tantas Extraordinárias quantas forem necessá
rias.
\

II - As Sessões ordinárias destinadas à apreciação do
Projeto de Constituição terão a sua duração de 5 (cinco) horas dividida
em 2 (duas) fases distintas. A primeira, com uma hora de duração, será
destinada ao expediente. A segunda, com 4 horas de duração, será desti
nada à Ordem do Dia.
III - Na Ordem do Dia das Sessões Ordinárias, a pri
meira hora será utilizada pelos Relatores das Comissões para uma exposi
ção sobre a parte do Projeto de Constituição em discussão, bem como sE.
bre as emendas respectivas. Na segunda e terceira horas, representantes
indicados pelas bancadas dos Partidos Políticos poderão se
pronunciar
sobre a matéria em discussão. A quarta hora da Ordem do Dia será

inte

gralmente dedicada à votação do Projeto de Constituição e das emendas.

198 IV - Para efeito de distribuição das duas horas
da
Ordem do Dia destinadas aos Partidos Políticos, as bancadas com até 02
(dois) Constituintes terão peso 1, de 3 a 10 Constituintes peso 2, de
11 a 20 peso 3, de 2J a 50 peso 4, de 51 a 100 peso 5, de 101 a 150 p~
so 6, de 151 a 200 peso 7, de 201 a 250 peso 8, de 251 a 300 peso 9, de
301 a 350 peso 10, de 351 a 400 peso 11 e com mais de 400 Constituintes
peso 12.

§

49

O projeto de

Con~~_

.uição

será considerado aprovado, em delS turnos

de votação, se

obt~ver

o voto favorável da

malorla absoluta dos constltuintes.

JUSTIFICATIVA

V - A votação prevista para a quarta hora da Ordem do
Dia se fará por intermédio de Folha individual, onde cada Constituinte
registrará sua posição referente à parte do Projeto de Constituição que
estiver sendo apreciada e às emendas pertinentes, devendo entregá-la à
Mesa, assinando, na ocasião, a própria Folha e o livro de entrega.

preciso que o Reg~ento Interno, de modo
claro e definido, ~nd~gue o quorum de apr~
vação da nova Carta Poli

É

VI - As Sessões Extraordinárias destinadas à aprecia
ção do Projeto de Constituição terão apenas Ordem do Dia.
Sala das Sessoes, em

------)
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Após

o art. 24, acrescentem-se os seguintes artigos,

renumerando-se os que se lhes seguem:
GAB. DO DEPUTADO ANTONIO MARIZ

566
,DE 1987

EMENDA Nº

O segundo turno de discussão terá a duração de

Art.

Ao Projeto de Resolução nº02, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constitutuinte.

até 20 dias obedecidas as regras previstas para primeiro turno
discussão exceto no que se-refere à duração

Não há por que conferir ao Presidente da Assembléia
poderes
tão discricionários em matéria de destaques.Ao constitutnte
deve caber sempre o direito de recurso ao plenário,não somente nos
indeferimento, como também quando as preferências forem estabelecidas de 0flcio.
Afinal,o destaque encerra a última oportunidade /
de ver inserto na Constituição dispositivo que pareça-relevante a constitui~
tes ou a partidos po!íticos.

de
r~

Único. No segundo turno não poderão ser apresentadas

emendas já votadas no primeiro, salvo as su~ressivas, cujo

prazo

de apresentação se encerrará nos primeiros dez dias de discussão.

Art.
JUSTIFICAÇÃO

falas que será

duzida à metade.

§

No § 3º do artigo 24,suprima-se a expressão~conclu
sivamente".E acrescenta-se ao final: "Das decisões do Presidente caberi recurso ao Plenário".

da~

Encerrada a-discussão em 2º turno será a maté

ria encaminhada aos relatores das Comissões que em reunião con
junta darão parecer

Art.

de~tro

do prazo de 15 dias.

A votação em 2º turno obedecerá às regras

vistas para o 1º tu~no (art. 19, 20, 21 e 22 [com a correção
emenda nQ

l, 23 e 24 [com correção de emenda nº

pr~

de

i.

Justificação
Sala das sessões,em 12 de fevereiro de 1987

L~~

Deputa~ ~ntônio Mari~

O objetivo da presente emenda é atribuir melhor
técnica legislativa às disposições do Projeto de Regimento relati vas à discussão e votação em 2º turno. Pelo projeto, a matérip

é

disciplinada em parágrafo, cujo "caput" regula a vo t ação das emen
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das em 1º turno. A técnica legislativa recomenda a formulação
proposta.
De outro lado, a emenda propõe a aodção de
m?s mais claras e concisas.

Acrescente-se ao art. 24 o seguinte § 49:
Sala das Sessões,
<.

Art. 24 •..•.••.••••••

r

-

S/h.- if ll2i.l L10.:C:: ''a 111'

~

(~

no~~.

-199 EMENDA NR

569

Ao Projeto da Resolução que dispõe sobre

o Regi

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Acrescente-se no final do parágrafo 3º do
24 a seguinte expressão, retirada do seu Texto atual a

art.

Para evitar-se dúvidas propomos a substituição da conjunção al
te!nativa ou, pela conjunção aditiva e, embora a utilização da
pal~
vra, a qualquer um dos interessados, seja uma faculdade.
D segundo aspecto a ser considerado 'é que não altera a
essên
cia e o espírito do art. 25, porque, presume-se que seu objetivo foi
o de limitar o número de oradores e acelerar o andamento dos
trabalhos- é O de permitir que o primeiro signatário, não podendo (doença,
ausência, etc) ou não querendo falar, um outro signatário, ou
qualquer constituinte poderá fazê-lo, para que a emenda, se necessário
não fique sem defensor.

expressão

"conclusivamente":

Sala das Sessões em,

"

assegurado

de 1987

sempre ao Deputado o recurso ao

Plenário"

......

t.\-l-~;"~·~c..

.,

&_'.'J,b""t1

Deputado FRANISCO PINTO
~I

JUSTIFICATIVA

As mesmas razões que fundamentaram a Emenda
Inciso

ao

~

~"'- .............

.J--<-

571

8º do art 3º
de 1987

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçnO Nº

QUE "Dispõe sobre o Regimento Interno da
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

As-

sembléia Nacional Constituinte".

Acrescente-se um art. 25 e §§ com redação abaixo, suprimindose o § lº do art. 24 e renumerando-se os artigos

~eguintes:

Art. 25 Encerrado o primeiro turno, o projeto e as

emen-

das aprovadas voltarão à Comissão de Redação para elaborar

a

redação para o segundo turno.
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,DE
que dispõe sobre o Regimento Ihterno da
bléia Nacional Constituinte.

§ lº No segundo turno só poderão ser aprsentadas

'1987,
Assem-

emendas

supressivas ou requerimentos de destaques.
§ 2º A discussão e votação obedecerão as regras estabele-

cidas no primeiro turno, tendo preferência para discutir

o

constituinte que não tenha feito naquela oportunidade.

Sala das Sessões, em

de 1987

Dê-se a seguinte redação ao art. 25:
Deputado

FRANCISCO PINTO

Art. 25 - Para encaminhar as votações de emendas poderão falar,
no prazo máximo de dez minutos, um constituinte, de preferência o pri

meiro signatário e o Relator do Projeto, em comissão ou sub-comissão.

JUSTIFICAçnO

572

A redação originária do art. 25 do Projeto de Regimento Interno, estabelece que, para encaminhar as votações, poderão falar: D pri
meiro signatário de uma emenda ou o relator do projeto na comissão ou
sub - comissão.
Tal redação,- embora não se possa acreditar que a intenção
do
legislador fosse esta - dará margem a uma interpretação restritiva de
que falarão um ou outro, isto é, o primeiro signatário da emenda
ou
o relator do projeto.
Ora, se prevalecer este entendimento restritivo e o relator

emenda manifestar-se contrariamente a sua aprovação, a emenda
orfã de defesa.

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

PROJETO DO REGIMENTO INTERNO

EMENDA Nº

da

ficará
Art. 25 - Suprima-se as'palavras " ou subcomissão"

-200 JUS T I F I C A ç Ã O

JUSTIFICAÇIlO

A mesma da Emenda ao artigo 22.

A presente emenda v i sa , Lní.caa Lment e , dar às no!,
mas d i sc ãp Lmador as das discussões e votações, em primeiro- e segundo
turnos, do projeto de Consti tu!ção melhor disposição f maior clareza e
concisão A proposta, por outro lado J abre oportunidade de uma efetiva participação do pobo na elaboração da Cansti tuição, através do In.!
tituto do p Leb sca t o , O grande desafia que a Assembléia Nacional Con,!
tltuinte vai enfrentar é o estabelecimento de regras que assegurem a
pa r t LcIp aç ãa popular na decisão sobre questões de contéudo polêmico.
í

Sala das Sessões,

J tJ I-< ~ (z., /f.f;<

Na decisão dessas questões ~ indispensável ouvir
o povo sob a forma de plebiscIto realizado pela Justiça Elel toral. O
mecanismo proposto assegura a credibilida.de à elaboração da Consti tu.!,
ção ,

573
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Inclua-se, ap6s o art. 25, os aeçuan t e s
artigos, suprimindo-se o art. 26 e renumerando-se os que se seguem:
lIArt. 26 - Concluída a votação do proj!:,
to e das emendas em pr íme i ro turno, a
matéria
será encaminhada à Comissão de
Sistematização
para a redação do venc rdo , no prazo de 72
horas.
§ la _ Publicado o projeto na forma do
aprovada, no prazo de 48 horas, deverá
a Mesa
promover sua divulgação nos jornais de
maior
circulação de todos os Estados, r er r t õr os
e
Distrito Fe.deral e distribuí-lo às AssembléJ.as
Leqr s La t Ivas , unãve r s i dade s , Prefeituras, Câmaras Nuru c paf s , Faculdades isoladas, co Léç ro s ,
Federações de Trabalhadores e Empregadores, 1greja~ e. Conselhos d i sc p Lãnador es do exercício
profissional.

EIENlA Nll
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Introduza-se entre os artigos 25 e 26 os seguintes art.!.
gos, fazendo-se a necessária remmeraçãc.

í

í

í

í

discusArt. 27 - No segundo turno de
40 sea-.
são, a matéria t i.car é na Ordem do
süe s , procedendo-se de acordo com as normas e s-,
tabelecidas no s" arts. 21 e 22.
§ 19 - Se, na discussão das dez primeiras sessões do 29 turno de d i acu s s ão , 1/3
dos
membras da Assembléia Nacional Consti tuinte, me,!!
sagem de ns semb Léa a Legislativa Estadual ou representação da sociedade subscrita por
50.000
c i dadão s apresentar requerimento,
so i c i t ando
seja d i spos Lt Lvo constante da pr o j e t o aprovado
em ,~ discussão submetido a pLeb i sc rt.o , o Pres.!.
dente ouvirá o Plenário; se este aprovar a proposta por maioria absoluta, será a pr ov a dênc ra
executada pela Justiça Eleitoral no prazo de 30
dias, obedecida, no que couber, a legislação eleitoral vigente.
í

§ 2a - o plebiscito de que trata o par!
grafo anterior poderá, se assim constar da proposta, submeter à decisão popular fórmulas al-

Art.- 28 - No segundo turno de discusSão,
poderão
a partir da 10ã até a 40!! sessão, não
pr Ime i r o
ser apresentadas emendas votadas no
submetida
turno e as que versem sobre matéria
a plebiscito J exceto as supressivas.
Art. 29 - Terminada a votação do projeto e das emendas em 29 turno t tudo voltará à C.Q.
missão de Sistematização para, dentro do prazo
de 20 dias, elaborar a redação final, cons rde-,
rando t se for o caso, o resultado do plebisci to
previsto no § lQ do artigo 27.
Art. 28 - A votação em 29 turno obedec!.
rá O di spcst.o nos artigos 23 e 24.

"Art. 26. Concluída a votação do Projeto e das Emendas,
a Mesa abrirá o prazo de 3 (três) dias para apresentação de propostas
de consulta popular.
Art. 'Z/. A Mesa determinará à Justiça Eleitoral
que
realize consulta popular a toda proposta de cfup:siti"U crnstitJ..cia"al que
seja requerida por 56 (cinquenta e seis) constituintes.
§ mico. Cada constituinte poderá constar como autor
de u:n único requerimento.
Art. 28. A consulta popular será realizada no
prazo
previsto
de 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do prazo
no art. 37.
Art. 29. A Justiça Eleitoral requisitará das emissoras
de rádio e televisão 2 (duas) horas diárias para o debate das propos
tas, repartindo-se o tempo entre os partidós· com representação na A~
sembléia Nacional Constituinte. permitindo-se acordos partidários para
uso conjunto dos horários a que u:n ou mais partidos têm direito.
Art. 30. A população será consultada sobre sua prefe
rêncía entre o . t e x t· o
da redação inicial do Projeto aprovado
pela maioria dos constituintes e o texto proposto pelos constituintes
nos termos do artigo 38, salvo quando se tratar de artigo
adicional
não 0Jlidrte. com os artigos da primeira redação aprovados
anteri0E:
mente.
§ lÍlico. O texto aprovado na consulta popular será in
cluído na nova Constituição sem qualquer possibilidade de alteração.
Ilrt. 31. Durante o período de realização da
consulta
popular, a Assembléia Nacional Constituinte suspenderá a
realização
das Sessões Ordinárias, limitando seu funcionamento a reuniões da Mesa
para acompanhamento do processo de consulta. A Assembléia
Nacional
Constituinte poderá ser convocada, nos termos regimentais, para--real.!.
zação de Sessões Extraordinárias.
Art. 32. Encaminhado à Mesa o resultado da consulta p.!!.
pular conforme apuração da Justiça Eleitoral, a Assembléia
Nacional
Constituinte retomará seus trabalhos."

Sala das sessões, em

#~k,.~~~
Dep. Virgílio Qrlmarães - PTMl

Art. 30 - A redação final será submetida à aprovação do Plenário da Assembléia, 48 h,2.
ras depo i s da publicação no üaâr o da Aas enb Lé La ,
Durante três sessões poderão ser apresentadas,
com fundamentação escrita ou ve rpa L, emendas dE?'"
redação. Para fundamentação ve rba I , cada Consti tu int e terá o prazo de c mco minutos, cabendo
exclusivamente ao Relator da Comissão ou Sub-C,2.
missão opinar sôbre tais emendas.
í
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AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9
, DE 1987.

AO PROJETO DE RESOLlIÇAO Nº - , DE
DE 1987
Oispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

O

art.

26

passa a ter a seguinte redação:

_ Ao Art. 26 seja dada a redação seguinte:

Art. 26 - Terminada a votação do projeto e das emendas, em 1º
turno, voltarão todos à Comissão de Sistematização para, dentro do prazo de 10
dias, elaborar a redação a ser submetida à discussão e votação em 2º turno.

Art. 26 - Terminada a votação do projeto e das emendas,
a matêria aprovada serã encaminhada à Comissão de Sistematização
para, dentro do prazo de 15 dias, elaborar a redação flnal.

Art. 27 - Publicado o texto com as emendas aprovadas em plenário, será ele submetido à 2ª discussão, pelo prazo de 10 dias.
§ 1º - Nessa discussão não serão ãaiíiitidas emendas que tratem
de matéria rejeitada pelo plenário em 1ª votação, podendo cada representante fazer uso dá palavra por até 10 minutos.
§ 2º - Ao relator geral e líderes de Partidos conceder-se-á o

JUSTIFICATIVA

A emenda visa precisar o artigo substituindo a expre~
matêria
são "tudo voltará ã Comissão de Sistematização" por "a
aprovada voltará à Comissão de Sistematização".

prazo de 15 minutos.
§ 3º - O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de
oradores, ou pelo decurso do prazo do caput.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.

- Ao Art. 28 acrescente-se e altere-se:

Art. 28 - Encerrada a 2ª discussão será o projeto, com as ""!!.
das, encaminhado à Comissão da Constituição para emitir parecer e redigir o vencido dentro do prazo de 5 dias.
§ lº - Esta redação final será sl'':;:-",Uda à aprovação do Plen!
rio da Asserrbléia, 48 horas depois da publir-, so no Diário da AssenDléia. Ourante três sessões, no máximo, poderão sp: apresentadas, com fundamentação escrita

ou verbal, emendas de redação. Para fundamentação verbal, cada Constituinte terá o
prazo máximo de cinco minutos, cabendo exclusivamente ao Relator de Comissão ou SubComissão opinar sobre tais emendas.
§ 2º - Ap6s a votação do Projeto serão consideradas prejudicadas
as emendas, ressalvados os destaques, que só poderão ser solicitados pelos autores
das emendas ou Líderes de Partidos, não cabendo, neste processo, encaminhamento de
votação.
§ 3º - Terminada a votação do Projeto e das emendas, voltarão t~
dos à Comissão da Constituição para, dentro do prazo de 10 dias, elaborar o texto
definitivo.
§ 4º - Findo este prazo, .a redação definitiva será incluída
em
Ordem do Oia para aprovação.
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- Ao art. 29 acrescente-se e altere-se:

Art. 29 - Aprovada a redação final, será o projeto mandado a impramrr , com urgência, para que o Presidente da Assembléia convoque, logo em seguida, sessão especial em que seja declarada promulgada a Constituição, que será assinada pela Mesa e pelos Constituintes presentes, sem acréscimo de quaisquer expres _
sões aos seus nomes parlamentares. Nesse mesmo dia, será remetida ao Diário da As _
serrbléia e ao Diário Oficial para devida publicação.

que dlspõe sobre a Assembléia Nacional Constitulnte.

O art. 26 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 26. Termlnada a votação do Projeto e
emendas) a matér1a voltará à

Comlssão de Sistematlzação para

das
que l

no prazo de 15 dias, seja elaborada a redaç~o final."

Sala das Sessões,

Jus t

~J~(
Deputado Fp .dal

1

f

1

C

a t

1 V

a

Tal emenda tem como objetivo aprlmorar a reda-

çao apresentada.
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AO PROJETO DE RESOLUÇ1l0 N~
,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

579
Inclua-se, corno art. 26, a seguinte disposição,
renumerando-se os subsequentes:

Art. 26.

- Ao Art. 26 seja dada a redação seguinte:

A aprovação do texto

const~tucional

dependerá do voto favorável; em ambos os turnos, da ma~oria

absoluta dos
Art. 26 _ Terminada a votação do projeto e das emendas, em 1Q
turno, voltarão todos à Comissão de Sistematização para, dentro do prazo de 10
dias, elaborar a redação a ser submetida à discussão e votação em 2Q turno.

Art. 27 - Publicado o texto com as emendas aprovadas em plenário, será ele submetido à 2ª discussão, pelo prazo de 10 dias.
§ 1Q - Nessa discussão não serão admitidas emendas que tratem
de matéria rejeitada pelo plenário em 1ª votação, podendo cada representante fazer uso da palavra por até 10 minutos.

const~tuintes.

JUSTIFICATIVA
Em momento algum este Projeto de Resolução estabelece O quorum para aprovação da futura Carta política. Mas
a Emenda Constituc~onal n9 26, em seu art. 39, é de clareza
merid~ana ao estabelcer:
Art. 39 A Constituição será promulg~
da depois da aprovação de seu texto, em do~s tUE
nos de discussão e votação, pela

§ 2Q - Ao relator geral e líderes de Partidos conceder-se-á o

dos Membros da Assembléia

ma~oria

absoluta

Nac~onal Constitu~nte.n

prazo de 15 minutos.
§ 39 - O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência

de

~'1

é: I / ~Á'
[y~~~4~~4~.~
Sala das Sessões!

oradores, ou pelo decurso do prazo do caput ,

,,'

- Ao Art. 28 acrescente-se e altere-se:

t/

Art. 28 - Encerrada a 2ª discussão será o projeto, com as 8TE!'.
das, encaminhado à CoÍnissão da Constituição para emitir parecer e redigir o vencido dentro do prazo de 5 dias. § 1Q - Esta redação final será submetida à aprovação do Plen~
rio da Assembléia, 48 horas depois da publicação no Diário da As5€lltJléia. Durante três sessões, no máximo, poderão ser apresentadas, com fundamentação escrita

ou verbal, emendas de redação. Para fundamentação verbal, cada Constituinte terá o
prazo mãxímo de cinco minutos, cabendo exclusivamente ao Relator de Comissão ou Sub. Comissão opinar sobre tais emendas.
§ 2Q - Após a votação do Projeto serão consideradas prejudicadas
as· emendas, ressalvados os destaques, que só poderão ser solicitados pelos autores
das emendas CHJ Líderes de Partidos, não cabendo, neste processo, encaminhamento de,
votação.
§ 39 - Terminada a votação do Projeto e das emendas, voltarão
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t~

dos à Comissão da Constituição para, dentro do prazo de 10 dias, elaborar o texto
definitivo.
§ 4Q - Findo este prazo, a redação definitiva será incluída
em
Ordem do Dia para aprovação.

- Ao art. 29 acrescente-se e altere-se:

Art. 29 - Aprovada a redação final, será o projeto mandado a Impranur , com urgência, para que o Presidente da Assembléia convoque, logo em seguida, sessão especial em que seja declarada promulgada a Constituição, que será assinada pela Mesa e pelos Constituintes presentes, sem acréscimo de quaisquer expres sões aos seus nomes parlamentares. Nesse mesmo dia, será remetida ao Diário da As sentJléia e ao Diário Oficial para devida publicação.

- O artigo '26 e seu parágroafo Un1CO deverão ter a seguinte redaçãD:
"Art. 26 - Terminada a votação do proJeto e das emendas,
estes serão remetidos à Comissão de Sistemati

zação e Redação que, juntamente com os relat~
res das comissões e sub-comlssões, no prazo /
de 15 d1as, prorrogáve1s, apresentarão a red~
ção final do proJeto de const1tu1ção.
Parágra~o único -

O Projeto em redação f~nal será subme-

tido à aprovação do Plenár10 da Assemblé;a, 48
horas depois de publlcado no Diário da Assem bléia Constitu1nte. Durante C1nco sessões, poderão ser apresentadas, com fundamentação es orita ou verbal, emendas de redação. Para fundamentação verbal, cada oonstituinte terá o /
prazo de cinco minutos, oabendo ao Relator da
comissão ou subcomissão op1nar sobre a matéria.
Justificação:
o prjeto atribui tão somente à Comissão de Sistemat1zaçao a elaboração da redação final do projeto de cons~ituição, e

seu parágrafo único, por sua vez, atr1buí aos relatores das comi~

Sala das Sessões,

sões a função de opinar nas matér1as postas em discussão.
Para se evitar esta contradição, e como os Relatores das
comissões e subcomissões, após a elaboração do anteprojeto, praticamente se integram à comissão de s~stematização e redação
,

a melhor técn1ca recomenda que juntos elaborem a redação f1nal do
proJeto de constitu1ção.

~\
Deputado Federal

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte,

em

lo de fevereiro de 1987
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EMENDA

(Ao projeto de Resolução nº 2, de 1987 Interno da

Assemblé~a

nha a palavra o Relator de Comissão, sob pena de introduzirmos
tumulto nas sessões.
Reg~mento

Sala das Sessões, em

Nacional Constltulnte)

Ao Art. 26 e seu Parágrafo

JI ~J~f ~

Dfr~DÓ~~

Ún~co

Onde se lê , no "c aput;'! do ar-tn.go : "Comissão
de Sistematização ll , e no parágrafo únlco : "Comlssão ou
8ub-ComJ.ssào ll

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

,

Lela-se : lIComissão das Dispos1ções Gerais e
Trans~ tórias,

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1987

da s.i s cemat aaçâo e Redação"
í

(Dispõe sobre

Reg~mento

Interno )

EMENDA N' 584

Transformado o atual parágrafo único eQ parágrafo 1º,
ao artigo 26 do proJeto acrescente-se o seguinte parágrafo:

"Art. 26 ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••

582

§ 2 2 No caso de uma emenda ao

da
Emenda nº
ao Projeto de Resolução nº
que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nac~onal Constituinte.

Constitu~ção

cento) ou

ma~s,

ou aprovada por 55% ( cinqüenta e cinco por

to) ou menos dos votos, a mesma será submetida pela

JUSTIFICAÇÃO
A errenda propoe a adoção do recurso

democrát~co

consulta da opinião popular sobre as votações da Assembléia
nal

'Const~tuinte, espec~almente

a

Naci~

aquelas que tenham profunda

re

percussão em questões econômicas e socia~s do País:

Quando uma votação não for

~nequivocamente

a expres-

sa0 da vontade'popular, deverá ser ouv~do o povo através de refe

rendum • Assim

do texto da futura

const~tu~ção,

ativamente a oplnlão popular, poder-se-á

JUSTIFICATIVA

cen-

Assembléia

Naclonal Constitulnte a referendum popular".

Dê-se ao parágrafo único do artigo 26 a redação seguinte:
"Art. 26
§ unlCO - Esta redação final será submetida à aprovação'
do Plenário da Assembléia, 05 (cinco) sessões depois da publicação
no Diário da Constituinte. Durante 10 (dez) sessões, no máximo, p~
derão ser apresentadas, com fundamentação escrita ou verbal, emen das de redação. Para fundamentação verbal, cada Constituinte terá o
prazo máxlmo de cinco minutos, cabendo exclusivamente ao Relator de
Comissão ou Sub-Comissão opinar sobre tais emendas.

ter sido rejeitada por 45% ( quarenta e cinco por

participando

esperar que tenha a ne

cessarla credibllidade e estabilidade.

Sala das sessõ~~~ de 1987

Os prazos propostos são extremamente curtos para lejtu
ra, análise e posterior posicionamento sobre a Redação Final do
Projeto Constitucional. Dessa forma, a emenda possibilita um prazo
maior para que o Projeto possa ser apreciado com a devida atenção'
e para que os Constituintes , quando for o caso, apresentem as
~
mendas desejadas.

~dO GERALDO ALCKMIN
585
EMENDA AO PROJETO DE

RESOLUÇ~O,

que

Dispõe sobre o Regimento Interno dê Assem
b~éia Nacional Constituinte.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

583
Suprima-se, no texto do parágrafo único do art. 26,
a 'referência a Sub-Com~ssão.

O Sub-Relator já se pronunciou perante a Comissão. Assim, parece-me mals adequado que somente t~
Just~f~cat~va:

Dá nova redação ao art. 27 e suprime o § único do art.
26.
"Realizado o plebiscito de que trata o art.
projeto será adaptado pela Comissão de Sistematização em
nância com o seu resultado, no prazo de 10 dias.

o
consQ.
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Parágrafo Único - Após este prazo, a redação final s~
rá submetida à aprovação do Plenário da Assembléia, 48 horas d~
pois da publicação no Diário da Assembléia. Durante três sessões,
no máximo, poderão ser apresentadas, com fundamenéação escrita ou
verbal, emendas de redação. Para fundamentação verbal, cada Con~
tituinte terá o prazo máximo de 5 minutos, cabendo exclusivame~
te ao relator de Comissão ou Sub-Comissão opinar sobre tais eme~
das.
/
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/
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§ 1º - 2D (vinte) Constituintes, no mínimo,
podem requerer
destaque de dispositivos para que sejam submetidos a plebiscito.
§ 2º - O Presidente da Assembléia Nacional Constituinte enc2,
minhará o texto com os destaques, se houve, ao Tribunal Superior Eleitoral para que no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
entrega
realize o plebiscito.
§

3º - O texto será imediatamente publicado na imprensa ofi

cial.
§ 4º - O Tribunal Superior Eleitoral comunicará oficialmente
à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte o resultado do plebiscito .

/ ' .:
./

c:»

p/l.. c ':"

_/,ÇÇij j _{

~{~~/«/?0 .(" {
(.'v
~ ~. C /í~
~~ ~Yl/L:

§ 5º - Sendo rejeitado o projeto, no todo ou em parte, pelo
plebiscito, a Assembléia Nacional Constituinte elaborará novo texto no
prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 6º - Confirmado o texto pelo plebiscito, será
sessão solene para promulgação da nova Constituição.

convocada

é,

~~

Justificação
A necessidade de se submeter o texto da nova Carta à apreci2,
ção da sociedade, através de plebrscí.to, surgirá no decorrer dos trabalhos dessa Assembléia, que terá soberania para decidir a respeito dessa
questão. Além disso, por não se tratar de matéria regimental, mas e que~
tão maior, caberá à Constituinte aprofundar a discussão em torno do assu,!!
to e deliberar sobre o tema no momento oportuno.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

586
Dê-se ao caput do art. 27 a segu1nte redação:
Art. 27. Aprovado o proJeto, nos termos de~te'capítulo, em d01s turnos de discussão e
votação, pela maior1a dos membros da Assembléia
Nac10nal Constitu1nte, será-o mesmo promulgado com
as assinaturas ~e todos os constituintes que o que!
raro fazer, 'pr1ncip~ando essas pela do: Membros da
Mesa.

A convocação de sessão solene para que a nova Carta seja prE,
mulgada não é apenas uma proposta formai. A proposta original de Regime,!!
to é omissa ao assunto, sugerindo que, uma vez aprovada a redação final,
fiquem automaticamente concluídos os trabalhos da Assembléia Constitui,!!
te.
Sala das sessões,

de fevereiro de 1987

JUSTIFICATIVA

o texto contém é imperfeito:
- não se refere ao voto da ma10ria absoluta dos
constituintes, conforme está expresso na Emenda Constitucional

EMENDA Na

n9 26, art. 39;
- fala em repúbl~ca federativa, quando não se sabe ainda se a federação será acolh~da pela futura Carta Política, o que const1tui ev~dente usurpação da l~berdade de todos

588

AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
"Dispõe soore o Regimento Interno da Assemoléia

nós~

Nacional Constituinte".
- proclama o nome da futura

cqnstitu~nte,

o que

s~

Dê-se ao Art. 27 do Projeto de

mente deveria ocorrer após a votação dessa matér1a.

- obriga, para aspectos formais, que ~ os
constitu1ntes aSS1nem a nova Constituição, o~e poderá causar
dúvidas futuras se algum deles não o f~zer.
O texto ora proposta procura obviar esses inconvenientes.
Sala das Sessões, em

--f~~d,~W----CIO

ALCÂNTARA

EMENDA Nº 587 AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Reg~mento,

a seguinte

redação:
"Art. 27. Após a aprovação e antes de ser promulg2,
do, o Projeto de Constituição será submetido a plebiscito nacional.
~ lº Através do ,plebiscito os eleitores
manifestarse-ão soDre o Projeto aprovado pela Assembléia Nacional
Consticuinte e sobre questões que tenham recebido,na sua votação, a divergência de pelo menos 2/5 (dois quintos) dos constituintes.
§ 2º O plebiscito será regulado e dirigido pelo Triounal Superior Eleitoral e realizado em até 120 (cento e
vinte)
dias a conta da aprovação do projeto pela Assemoléia.
~ 3º Para que uma questão, atendida a exigência
do
§ 1º, seja submetida a plebisc~to, é necessáriu o requerimento de
pelo menos 101 (cento e um) constituintes dirigido ao TSE nos
5
(cinco) dias seguintes à conclusão da votação do Projeto na Asse~
bléia.
§ 4º Cada questão será colocada à apreciação do elel
ter com a forma decidiaa pela Assembléia e a alternativa recusada

Cria-se o Art. 27, que terá a seguinte redação:
Art. 27 - Terminada a elaboração da redação, a Assembléia N~
cional Constituinte, submeterá o texto global a um plebiscito nacional.

~ 5º Havendo questão decidida pelo eleitorado de fo~
ma dIversa da4uela aprovada pela Assemoléia Nacional Constituint~
a nova redação passará a integrar desde logo o texto do
Projeto
de Constituição a ser promulgado.

-205 "Precisamos estar alertos e recolher
as
per~
as lições do passado. Não podemos
tir que 1987 seia a simples e monótona r~
peti.ção de 1967.
- a promulgação de uma nova Carta,
esta
corno aquela, sem as bases da legitimidade
que lhe assegurem legitimidade e força.
Existe, porém, uma forma de salvar o pr~
jeto. t submetê-lo à legitimação da sob~
rania popular. Estou com o pensamento ~
voltado para milhões e milhões de
patr!
cios que querem ver o Brasil definitiva~
te nos trilhos da normalidade democrátic~

§ 69 Se o plebiscito rejeitar globalmente a Constituição aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte, esta iniciará de imediato o processo de elaboração de novo projeto.
§ 79 Ratlficado o Projeto através da consulta plebi~
citária, o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte convoc~
rá sessão solene para sua promulgação, no prazo não superior a dez
(10) dias após a proclamação dos resultados, devendo a Constituição ser assinada por todos os Constitulntes que o desejarem.

JUSTIFICAÇIlO

com uma Constituição duradoura e respeit~

Nossa preocupação com um plebiscito para decidir so~
bre o conteúdo e a vigência da nova carta constitucional vem desde a época da apresentação da Proposta de Emenda Constituicional
nQ 43/85, por parte do Poder Executivo.
Efetivamente, depois de instalada a Comissão
Mista
para dar-parecer-àquela proposta, apresentamos, perante a
mesma
comissão, uma sub-emenda, a de nQ 8, determinando o Plebiscito.
Indicato Relator o eminente DeputadclFlávio Bierre~
bach, PMDB/SP, ao elaborar o seu parecer, incorporou ao seu substitutivo a nossa proposta, alterando apenas o quorum que propunh~
mos, de 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia Nacional Constituinte para 2/5 (dols quintos).
A destituição do relator e o conseqUente atropelame~
to de seu substitutivo, determinaram o aniquilamento de nossa pr~
posta,à época.
As razões que motlvaram nossa posição, naquela oportunldade, permanecem hoje válidas; reforçadas ainda pelos últimos
acontecimentos que pretendem tirar a soberania da
Constituinte.
A Constituição para ser perene há de atender aos anseios e aos reclames do povo, legítlmo detentor da soberania nacional.
E preciso que ela tenha sempre em conta as necessid~
des da Vloa atual e que seja o retrato das aspirações maiores do
Povo Brasileiro, onde a norma fundamental seja a expressão do pr~
cesso de maturação da consciência popular.
~ preciso fazer
uma
Constituição para ser efetivamente aplicada.
Para que isso aco~
teça, é importante que se consulte de forma malS ampla possível os
realS interesses da população.
Nossa proposta é a oportunidade de reter nas mãos do
povo o poder constituinte origlnário, engajando num processo
de
discussão permanente e preservando a ele o direito de decisão final sobre o novo texto constitucional.
'
Sala das Sessões,
,..(.,~

/.: J/. ._ - Io'o_vo'

C7

,o&i-

~~&./~~

m;1.2 de

velo
Não tenhamos ilusões. Para que o povo r!
conheça na vindoura Constituição o código
político e jurídico das suas liberdades,
para que nela enxergue o estatuto
dos
seus direitos essenciais, é necessário que
o texto elaborado, antes de promulgado, s~
ja apresentado ao sufrágio dos
cidadãos,
mediante referendo."
Mantenho, por inteiro, o endentimento. To
dos desejamos urna Constituição durável. O referendo só poderá co~
correr para esse objetivo, ao conferir ã Constituição maior leg!
timidade.
Devo acentuar que li o texto da emenda que
ora ofereço na ante-projeto de Regimento distribuido às vésperas
da lnstalação da Assembléia Constituinte. Todavia, no avulso
i~
pressa posteriormente distribuido,esse texto se achava substituido
por outro em que se suprimia o referendo.
\,
Dai, a emenda apresentad~.
Insito em que se trata d~ matéria da mais
alta lmportância política.

~ue~ de i;:87.
-,,,"~~.

EMENDA N9

HERME ZANETI
.
DEPUTADO FEDERAL CONSTITUINTE.

o

590

artigo 279 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 279- Aprovada a red~ção'final do projeto, o
presidente fará publicar em todos os órgãos de
publicação
oficial do País e confeccionar em' folhetos para mais ampla
divulgação e convocará plebisclto de aprovaçáo com o prazo'
de(GO) sessenta' dias.

589
EMENDA (substitutiva)
Dê-se ao art. 27 a redação seguinte:

§ 19 - O plebiscito será univers~l e secreto, se~

do
"Art. 27 - Aprovada a redação final,
em
dois turnos, será o projeto mandado lmprimir com urgêncla
para
que o Presldente da Assembléia o remeta à Justiça Eleitoral, que
provldenciará a reallzação de referendo, através da manifestação
ele~torado

de todo o
"rejel.to ll

nacl.onal por meio das palavras naprovon

ou

rea~izado

no mesmo dias em todo Brasil.

§ 29 - A votação se fará em cédula única por qua-

drícula de SIM ou NÃO para cada capítulo, de tal forma que
apareça o número do capítulo e seu respectivo nome. Hav~rá
também a possibllidade de votação global do texto constitucional.

•

§ 39 - Aprovada plebiscitariarnente a
Constituição, o Presidente da Assembléia convocará reunião solene p~
ra promulgá-la. tI

JUSTIFICAÇÃO
Em meu nome próprio e no do Partido Socia
lista Brasileiro, cuja presidência tenho a honra de ocupar, man!
festei, da tribuna do Senado, em 16 de agosto do ano passado, es
sa preocupação:

JUSTIFICAÇ1i.O
A participação da população brasilelra é fundarne~
tal e a melhor forma d~assegurá-la será por intermédio de

-'206 um plebiscito. Corno observação, no projeto, o artigo 279
exorbita ao adiantar que será REPOBLICA FEDERAL do BRASIL,'
antecipando a discussão da forma republicana e, pior, do t!
po de federalismo a ser adotado.

593
EJ.Et()A NQ

Ao Projeto de Resolução NQ 2, de 1987

Sala das Sessões,
reiro de 1987.

o artigo

27 passa a ter a seguinte redação:

"Art. 27. Aprovado o Projeto, nos termos deste Capítu
lo, a Mesa tomará as providências necessárias para a realização de "r~
ferendum" destinado à aprovação ou rejeição do texto aprovado pela A~
sembléia Nacional Constituinte.
§ 12. A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte dete!.
minará à Justiça Eleitoral a realização do "referendum" devendo ser g~

591
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLfIA NACIONAL CONSTITUINTE

rantido o acesso paritário de todos os Partidos aos meios de comunica

---------~__-

ção,

EMENDA Nº

Se o Projeto de Constituição receber no "refere.!l
dum" a aprovação da maioria dos votantes, será promulgado imediatame.!l
te pela AsselliJléia Nacional Constituinte e entrará em vigor na data de
sua publicação, tornando-se a nova Constituição do Brasil.
§ 3º. Caso o Projeto de Constituição seja
rejeitado
pela Assembléia Nacional Constituinte ou, posteriormente, no "referen
dum", pela maioria dos votantes, não será promulgado e a
Assembléia
Nacional Constituinte convocará eleições para uma nova AsselliJléia Na
cional Constituinte.
§ fI!!. Após a promulgação da nova Constituição ou após
a rejeição do' Projeto ; pela população, a Assembléia Nacional Cons
tituinte encerrará suas atividades."
§ 22.

Ao artigo 27, seja dada a seguinte redação:
Art. 27 - A redação final será submetida a Referendum
Popular, 30 dias após a sua aprovação pela Assembléia Constituinte.
§ 12 - A Justiça Eleitoral se encarregará de proceder

à consulta popular.
§ 2º - Havendo rejeição à consulta, a Assembléia terá
60 dias para elaborar novo te_xtJl, -o qual deverá seguir a tramitação
prevista no artigo 26 e neste próprio.
§ 32 - Havendo aceitação popular, a nova Constituição
deverá ser promulgada, em sessão solene, 30 dias após o Referendum.

Sala das

sessões,

. >~/.!.-' .k.?..

em

...--

,....,..,.~

r-

:/-€"""'é

-c:

C<..("..___

JUSTIFICATIVA
A legitimidade da Constituição fica assegurada com a
participação do povo em sua aprovação.
A medida se impõe, principalmente, porque marca o c~
ráter democrático que inspirou a realização da nova Carta Magna.
Por outro lado, a expectativa do Referendum age como
fator extremamente positivo na condução dos trabalhos e, sem dúvl
da, como incentivo à observação atenta e cuidadosa de toda a soci
edade.
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Sala das Sessões,

594
NI
Su~st~tua-se,

"Repúbl~ca

592
EMENDA

AO

PROJETO

no caput do art. 27, a expressão
Federal do Brasil" por "Repúbl~ca

Federativa do

Bras~l".

DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987
JUSTIFICATIVA

Dê-se ao artigo 27 a seguinte redação:
Braz~l,

O nosso pais já foi
"Art. 27.

Aprovado o Projeto, nos termos deste capítulo,

será o mesmo promulgado em sessão solene corno lei fundaflental
do País e seu texto terá as assinaturas de todos os Constitui~
tes, principiando essas pelos membros da Mesa. 1I

Sala das Sessões, em

1'"
I

=_ ..-U::\..~~LI
SIMÃO

~ESSIM

//

A redação que ora propomos visa escoimar equívoco
no projeto, ao pressupor que esta Assemblêla
Constituinte . - . tenha poder de decisão quanto a modificar
ln-

manifesto

inse~ido

clusive a f::

ie organrzação do Estado.

com z; depols

fo~

quanto à Carta polít1ca,

d~versas denom~nações: Constitu~ção da Repübl~ca dos Estados
Unldos do Bras~l( 1891), que sucedeu à Constltuição polit~ca
do Império ( 1824 ), sendo essa denom~nação mantida pela CaE
ta de 1934. Já o Estatuto Básico de 1937 era denominado de
Constltu~ção dos Estados Unidos do Brasil, mantendo-se inal-

terado em 1946. Já em 1967 d1zia-se, apenas, que hav1a a con~
tituição do Bras11~A Emenda n9 1/69 promulgou a Constitu1Çâo

da

Repúbl~ca

Federatlva do Brasil.
Agora, propõe-se nova denomlnação. Não sou contra

qualquer dessas

JUSTIFICATIVA

depo~sl

Brasil,com s. Passou a ter,

caracter~zações

repub11canas. Apenas entendo

que se deve preservar a nomenclatura atual para, até mesmo, tOE
nar mais fác~l a sua asslmilação pelo povo.
Sala das Sessões, em
-:
. . /.. - ' -

.

' / I .'

~/

"/' I
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DEPUTADO BORGES DA SILVETRP
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EMENDA Nº
Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Intemo da Asserrbléia Nacional Constituinte"

EMENDA

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE

~987

Inclua-se o seguinte art. 27, renumerándo-se os demais:

Ao Art. 27, onde se lê:
...• "como Constituição da Repdblica Federal
Brasil" .•.•

do

leia-~e:

19. A consulta poderá ser feita apenas quanto ao texto

...... como a nova Constituição do Brasil".

integral ou também em-relação a quesitos que tenham provocado
maior polêmica durante os debates.

JUSTIFICAÇIlD
A primeira Constituição Republicana reza em seu
art. lº que a "Nação Brasileira adota como forma de Governo, sob
o regime representativo, a Repdblica Federativa, proclamada
a
15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua
e
indissoldvel das suas antigas próvíncias em Estados Unidos do
Brasil". Essa Constituição passou à História como Constituição
dos Estados Unidos do Brasil. Em 1934, a Assembléia
Nacional
Constituinte decretou e promulgou a "Consfituição da Repdblica
dos E~tados Unidos do Brasil".; a qual, em seu ar t ; 12 faz ref.ê.
rência expressa à "Repdblica Federativa". Em 1946; a "Mesa
da
'Assembléia Constituinte" promulgou a "Constituição dos Estados
Unidos do Brasil". Em 1967, o ;'congresso 'Nacional"
mutilado
"decreta e promulga a Co~stituição do Brasil". Essa Carta ~ons
titucional, em seu art. 1 2 , diz qu~ "o Brasil é uma Repdblica
Federati~a". Finalme~te, nos termos da "Emenda
Constitucional
nº 1", de 1969, imposta pelos Ministros Militares, a Carta
de
1967 p;'lssa a se~ conhecida como "Cónsti'tuição dá Repdblica Fed.ê.
rati va do Brasil". Agora, o art.' 27 do Regiment,o, ora emendado,
refere-se à futura Constituição como "Constituição da Repdblioa Federal do Brasil". Entendemos que compete à futura
Constl
tuição , e não ao seU Regimento, dar ao Estado brasileiro, ,a
denominação devida.
'

"'"~t~'~f;;;"
S
CHA~S

"Art. 27. Aprovado o texto, será o mesmo pub â.a.cado em todos os órgãos de publicação oficial do País e confeccionado em
folhetos para mais ampla distribuição, e submetido a referendo
popular antes de sua aprovação final.

29. Diante dos resultados da consulta prevista neste a~
tigo, a Assembléia promov~~á as necessárias alterações ao texto
final. "

A soberania que envolve a Assembléia Constituinte
decorre da delegação outorgada pelo povo-a seus representantes,
para que, decidam em seu nome. Poderia'p~recer redundante, por-tanto, me~id~ visando submeter essa decisão justamente a
quem
nos confiou a tarefa de resolver livremente, agindo, como deveremos estar, em total harmonia com suas legítimas aspirações.
Trata~do-se, no entanto, de,~omento tão imp~rtan
te na vida do País, em que transformações drásticas e urgentes
se fazem necessárias não so tendo em vista nossas peculiaridades

como também a interdeperidê~cia cada vez maior no contexto mundial, creio se~ legítimo que ainda uma vez, antes de tornar defini
tivas as normas'que regerão daqui pOr diant~ a vida d~ Nação,voi
temos a ter um contato específico c~m nossos eleitores, auscul-tando sua opinião p~ra termos certeza de que realmente conseeuimos expressar o mandato que nos foi éonfiadO.

RODRIGUES
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( Ao Projeto de

EMENDA N"
Resolução n"

, de 1987)

Dê-se ao parágrafo único
jeto a seguinte redação:

do art: 27

do Pr2

"Art. 27 •••••••••••••• , ••• , •• ; •••••••

parág~afo único. A C~nstituição

será

publicada cbrigatoriamente no'Diário

da

Assemblé1a e no Diario Oficial da União ,
nos órgãos de imprensa oficial dos
Estados, do Distrito Federal

e dos" Terr1tó-

rios, bem como nos órgãos de imprensa diá-

ria de todo o Pais."
JUS T I F I

C A ç Ão

de

Afigura-se bem mais eficaz assegurar a publicação da

de 1987:

Constituição em todos os jornais do Pais do gue cometer a sua d!
vulgação à confecção de folhetos, sem especificar de quem
a respondabilidade de sua

será

confecção e por conta de que verba

e~

ta se realizará.

Sala das Sessões, em

dê

de 1987

o

coroamento da construção democrática

da nova Constituição só poderá acootecer se obter o batismo
popular.

-208 A particpação ,do povo na nova lei
nificará ser obra sua, para se

si~

601

comprometer por ela e ex~

gip seu cumprimento.

A força do plebiscito definitivamente
valorizará e legitimará a Lei Bási~a do País.
'I
Acresce-se ainda, o extraordinário efe~

EMENDA AO PROJETO DE RESDLUÇAO Nº 2, DE 1987,
QUE "DISPDE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLI:IA NACIONAL CONSTITUINTE".

to político-pedagógico que tal medida propiciará, ampliando
a consciência crítica , política, de organização e expressão
d~nitica

do povo

Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:

brasile~ro.

A Constituinte é poder do povo e só este

"Art. 28.
ordinárias.

deve dar o veredito final.

As sessões serão ordinárias e extra-

§ 1º - As sessões ordinárias realizar-se-ão em
todos os dias úteis, exceto os sábados, terão a dur~
ção normal de seis ho~as, a part~r das 13 horas
e
constarão de:

NELTON FRIEDRICH

I. Pequeno expediente, com a duração 60 minutos, para uso da palavra pelos constituintes, no te~
po máximo de 3 minutos para cada um.
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EMENDA ao projeto de Resolução n 2 2
- O artigo 27 deverá ter a seguinte redação, com a'inclusão de §§§

" Art. 27 - Aprovado o prç>je'tõ em sua redação final, será o mesmp-publicado no Diário da Assembléia
Naciory~l Const~tuinte, e em avulsos para dis
tribuição e divulgação em todo territór~o n~
cional.
§ 12 - No ato de publicação do Projeto, o Pres~dente
da Assemblé~a Nac~onal Constituinte marcará,
para até 45 d~as, data para a real~zação de !
plebiscito, no qual a nação bras~leira man~ festará livremente sua ace~tação ou reJe~ção/
ao proJeto.
§ 2 2 - Aprovado o projeto pelo plebiscito, sera
o
mesmo promulgado em sessão solene da Assem
blé~a, como texto da Constitu~ção do Brasil,
contendo a ass~natura de todos os const~tuin
tes que part~ciparam da sua elaboração.
§ 32 - Reje~tado O proJeto pelo pleb~scito, será a
Assemblé~a dissolvida, devendo a mesa convocar novas eleições a real~zarem-se no prazo/
máximo de 45 dias, para formação de Nova Assembléia Constituinte com a função excluslva
de red~glr novo projeto de constituição.

11. Grande expediente, com a duração de 120 "minutos, destinado a debates, no tempo máximo de ~O m!
nutos para cada um.
111. Comunicações de Liderança, com duração de 60
minutos, para utilização dos Líderes, em
partes iguais, sem apartes.

IV. Ordem do dia,com duração de 120 minutos,para
discussão e votação.
§ 2º - Não havendo ordem do dia,
será acrescido ao grande expediente.

o seu tempo

§ 3º - As sessões extraordinárias poderão
ser
diurnas ou noturnas nos próprios dias das sessões or
dinárias, antes ou depois destas, nos sábados, domin
gos e feriados, e serão convocadas de ofício
pelõ
Presidente, por deliberação da Assembléia, a requeri
menta de qualquer dos Líderes dos Partidos.
-

§ 4º - As sessões extraordinárias terão a duração de três horas, ainda mesmo que excedam o dia da
convocação.

§ 52 - Qualquer das sessões poderá ser prorroga
da pelo tempo máximo de três horas, a requerimento de
líder'de Partido ou de 20 constituintes, aprovado pe
lo plenário, não podendo este requerimento ser dis~
cutido ou sofrer encaminhamento de votação.
§ 62 - O Presidente, sempre que convocar

ses-

Jushficação:

sDo extraordinária, fará a comunicação aos membros da

A forma ma~s democrát~ca de dec~são e aprovação do texto cons
titucional é a do plebiscito, pois perm~te ~ soc~edade man~festar-=
se l~vre e soberanamente sobre as ~nstituições politicas e organ~za
zação da Sociedade e Estado estabelecidos no texto do proJeto.
-

Assembléia, sem sessão, pessoalmente ou em publicação no Diário da Assembléia.

Com isto procura-se compatibilizar mecanismos da democracia re
presentativa com os da democracia direta, e principalmente atribuir
O mais alto grau de leg~tim~dade à nova oonstituição.
Caso a nação reje~te o projeto, hipótese que não pode ser des-

cartada, o texto não pode ser promulgado, o que importa

d~zer

que!

não corresponde às aspirações da sociedade, não possu~ legitim~da
de, e que a Assemblé~a frustrou as expectativas, passando a caré -

cer de legitim~dade, razão pela qual, deve ser dissolvida.
Esse contrapoder da sociedade, por sua vez, limita leg1timamen
te a soberania da Assemblé~a, e contr~bu~rá sens~velmente para
~
aperfeiçoamento do processo de discussão do projeto, por reter em
favor da nação a poss~b~l~dade de dissolução do colég~o constitui~
te.
Sala das Sessões da Assemb1é~a Nac10nal Constitui~
te, em 10 de

fevere~ro

de

7

~o~stituinte

Brasília, 10 de Fevereiro de 1987
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PROJETO DE ~ AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSnTUINTE

Dispõe sobre: "Altera o art. 27 da proposta base do Regimento Internou.
~ropõe:

" ... CABERÁ AO Plenário da Assemblé~a Nacional Constituinte, com ou sem parecer de Comissão, determinar o nome do
País n •

TITUINTE

JUS T 1 F I C A T I V A

A emenda visa disciplinar o tempo destinado às sessõ~s, distribuindo-o à semelhança do que dispõe o Regimento Inte!,
no da Câmara dos Deputados. No nosso entendimento, as
sessões
devem iniciar-se às 13 horas e terão 6 horas de duração.
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Justificativa -A ressalva afigura-se necessária de,modo a evitlDl
se estabeleça a balbÚrdi,a e virtual imp:eativabilida-

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

de ou impossibilidade material de funcionament<3- seja

--

\

da Assembl~ia Nacional Constituin'fie,e das suas Comissõe'l\
e Sub-comissões,em momen'fios não coincidentes,seja da
~

Inclua-se, no capitulQ-III do Titulo III, corno
primeiro artigo, da seção 1- Das sessões, o seguinte d~spos~t~vo, numerado como seu art. 28,
renumerando-se os subseqüentes:

dos

Depu~âdos

e do Senado

tamente,de igual modo,em momentos' não coincidentes,en'fi:;:-e
suprimirá ,contra:t'iando a Constituição em vigor,a existên-

Das Sessões

1-

câ-

ou conjun-

si.Do contrário,e provável ou fatalmente,na prática se
cia do Congresso Nacio

SEÇÃO

Fe~eral,msolada

e das suas Casas ,de per si cone

deradas ,no momento em

#;:'

Art. 28. Havendo número para a abertura, o Presidente declarará aberta a sessão,

proferindo as seguintes palavras: "Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos

trabalhosll~

604

JUSTIFICATIVA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
Somos um país cristão e sempre defendemos,

esmag~

doramente, doutrinas esp~ritualistas. Assim, devemos invocar a
proteção de Deus quando cuidamos da elaboração da futura Constituição.
SALA

DAS SESSÕES, EM

PROJETO DO REGIMENTO INTERNO

JI/J/ t r

EMENDA Nº

°t~"~

mo

Art. 28 - A Assembléia Nacional Constituinte trab~
lhará sem recesso até a data da promulgação da nova Const~tui ção do Brasil.
Art. 29 - Durante o processo constitucional o Congresso Nacional somente se reunirá, excepcionalmente, para deli
berar sobre proposições de relevante e urgente interesse nacional, mediante iniciativa do Presidente da República.ou de,
no
mínimo, um terço dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Inclua-se, como art. 28 e renumerando-se os se-

a

segu~nte,

§ lº - Enquanto não promulgada a nova
do Brasil somente funcionará no Congresso Nacional
são Mista,integrada por deputados e senadores/para
cer sobre as proposições de que trata este artigo,
tivadas as demais.

disposição:

Art. 28.

O

Pres~dente

abrirã as ses-

sões can as seguJ.ntes palavras: "Sob a protecão

de Deus

~n~ciamos

JUSTIFICAÇÃO:
atuação parlamentar.

os nossos trabalhos".

Deus deve sempre

No Título 111, Capítulo 111, Seção I, inclua-se c~
disposições as seguintes, renumerando-se as poste-

riores~

603.

gu~ntes,

prime~ras

~nspirar

Constituição
uma Comisemitir pareficando des~

§ 2º - Todos os partidos políticos participarão da
Comissão Mista mencionada no parágrafo anterior, proporcional mente às suas representações na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, assegurada a cada bancada a indicação de, pelo me-

a nossa

nos, um representante.
§ 3º - O Congresso Nacional, em reunião conjunta
das suas duas Casas, baixará Resolução Regimental institutiva da
mencionada Comissão, estabelecendo as suas prerrogativas e atri.
buições.

SALA DAS SESSÕES, em

~,-c--e{y~
ALCÃNTARA

_.-l-="--'~OCIO

Art. 30 - Fica suspensa a tramitação de proposições
fundadas nos arts. 29 § lº, 46, inciso I e V, 47, 48, 49, 51
e
§§ e 5~ da atual Constituição da República Federativa do Brasil.
§ lº - As medidas de emergência (art. 155 da Cons tituição) somente serão executadas mediante prévia autor~zação da
Assembléia Nacional Constituinte ou por sua iniciat~va.

G04-A

Emenda ao Projeto il!é Resolução n 2 2, de 1987.
Inclua-se,onde 'melhor couber,um Artigo com a seguinte redação:
Art. - As sessões da Assembl~ia Nacional Constituinte e as reuniões
das Comissões e Sub-comissões

cpmli%m'~

realizar-se-ão

em dependências das Casas do Congresso Nacional.,~

OI:ilIJ[Jil,,::r ••d"lI

com prioridade sobre as sessões isoladas

das respectivas

Cas~ou

doS/ não coincidentes.

§ 2º - O estado de sítio ou o estado de emergência
(arts. 156 e 158 da Constituição), na mesma data-da sua decretação, será submetido à ratificação da Assemblé~a Nacional Consti
tuinte, que poderá alterar ou revogar as normas da sua execução.

la

conjuntas,e em dias e horas prefixa-

Art. 31 - A realização das sessões da Câmara
dos
Deputados, do Senado Federal e da Comissão Mista,Instituída de
acordo com O art. 29 supra,§ 3º, será compatibilizada com as da
tas e horários do prevalecente funcionamento da Assembléia Na cional Constituinte e das suas comissões institucionais.

-210 JUSTIFICAÇAO

606

As disposições propostas para serem introduzidas no
capítulo referente à Ordem dos trabalhos da Constituinte visa a
conciliar 'a realizaç~o prepoderante dos seus trabalhos com o
processo legislativo ordinário do Congresso Nacional, quando tal
processo se tornar imprescindível.
E' translúcida a impossibilidade de funcionarem pe!
manente e simultâneamente as Comissões da Constituinte e as das
Casas do Congresso Nacional integradas pelos mesmos congressist~s.
Então a Çonstituinte, como Poder maior,deve orientar a dl~
ciplina que tornará possível o desempenho das suas atribuições,
sem prejuízo das atividades substanciais do Congresso Nacional.
A Emenda respeita a existência e atribuições
Legislativo Ordinário, limitando-se a reduzir o seu ritmo
adequá-lo ao exercício do Poder Constituinte.

do
para

Tanto a convocação extraordinária do Congresso,qua~
to Q emendamento da Constituição moribunda, prestes a desapare cer, assim como o 'abusivo decurso de p r azo e o decreto-lei torn~
ram-se ilegítimos em relação à Constituinte, cujo funcionamento
não pode ser obstaculado por normas legais que perderam o conteúdo,
completamente esvaziadas.

,oI 1./

!

<'

«:

1'('

o

§ 19 do artigo 28, secção I, capítulo-III do Projeto de Resol~
ção que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembféia Nacional'
Constituinte, passa a ter a seguinte redação:

Art. 28
§ 19 - As sessões ordinárias serão diurnas e realizar-se -

ão de 2i! a Si! feira no horário das 14 às '19 horas e 6i! feira das
8 às 13 horas, se antes não se esgotar a metéria indicada na o~
dem do dia, encerrando-se a discussão ou faltando número legal '
para as votações.
JUSTIFICATIVA

A aplicação dos dispositivos constltucionais
por
ela imobilizados realmente não se justifica durante a elabora ção constitucional, por se referirem a iniciativas incompatíveis
com a função constituinte.

~l,'

EMENDA N9

I,/,J /

o Congresso Nacional, por suas duas casas, reconhecem tradicionalmente a necessidade da ida do parlamentar às suas bases,
tanto que fornecem a cada um quatro passagens mensais de ida
e
volta a seu Estado.
Na decorrência da Assembléia Nacional Constituinte, a prática parece-nos mais necessária, a fim de que Q Constituinte si~
'ta mais amiúde a opinião de seus coestaduanos sobre seu trabalho
e assimile melhor suas aspirações.
As sessões das sextas-feiras, ~l~ando-se pela manhã ,e~
sejará maior mobilidade para a viagem do Const
nte que poderia,
sem perder nenhum momento dos trab
const1 tucionais, viajar na
sexta-feira à tarde e regres
segunda-feira pela manhã.

J

I

J

~~~

Aécio de Borba
Constitulnte POS - Ceará

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçAo QUE DISPOE SOBRE O
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA

N9

6QL
607

(Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento

Art. 19 - Dá-se ao parágrafo 19 ~o artigo 28 do projeto
de resolução a seguinte redação:
"As sessões ordinárias serão diurnas e noturnas,
realizando-se em todos os dias úteis. As segundas-feiras, iniciarse-áo às 16 horas e terminarão ã~ 20 horas e 30 minutos; de terça
a sexta-feiras, começarão às 14 horas e terminarão ãs 19 ho:as; e
aos sábados, começarão às 9 horas e termlnarão às 14 horas. Caso

Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

Acrescénte-se o seguinte

antes do horário previsto para o encerramento da sessão esgobar-

Art.

- Somente matéria referente ã discussão e

votação do projeto de ConstitulÇão e emendas a ele oferec!

se a matéria indicada na hora do dia, concluir-se a discussão ou
faltar número lega~ para as votações, a sessão ordinária poderá
ser suspensa antes /I11sse periodo".

das, poderá constar da Ordem do Dia das sessões da AssemJUSTIFICATIVA

bléia.
parágrafo Único - Exceçã01 será feita ã norma
deste artlgo, apenas no que dlZ respeito'ã eleição
Vice-Presidentes, secretários e Suplentes da Mesa da
sembléia.

dos
A~

Não seria exagero afirmar-se que,toda a Nação aguarda ansiosamente a nova Constituição do Pais.-Os meios
de comun1cação cobram, diariamente, maior pressa no desen-

volvimento dos trabalhos da Assembléia Nacional Constitulnte. O regimento interno deverá assegurar, senão a fixação
de um prazo para a conclusão desses trabalhos, o que poderia tornar-se contraproducente, ao menos um ritmo lntenso
de atividade na elaboração da nova Carta Magna.
~ por essa razão que propomos a realização de sessões ordinár:a.as também aos sábados, além dos

'.l

teis. A medida proporcionaria de imediato um a<..~~, ~.'-'flO correspondente a 20 por cento das horas semanai, 1~ Jedicação
dos const1tu:a.ntes a esse trabalho. Seriam mant:a.das a:a.nda

sessões ordinárias de segunda a sexta-felras.

- 211Por outro ladc t reconhecemos a necessidade de que
os

const~tu~ntest

detentores de um mandato que

va~

além da

elaboração ãa Carta Magna, mantenham-se em contato com suas
ba~es.

Afinal, delas é que emanarão as demandas que, na a-

tlv~dade

parlamentar, eles deverão atender. Por essa razão t

propomos ~m horário especial para as sessões do sábado e
da segunda-felra. Esse horário

proporc~onar~a

aos constl-

tUlntes tempo suflClente para VlaJarem a seus Estados e territórlOs de or~gem, neles permanecendo ao menos um d~a por
semana.

Emenda N9

§ 29. As sessões ordinárias começarão
às 14:00 horas e terminarão às 18:30 horas ou
quando se houver esgotado a matérIa indIcada
na Ordem do DIa, ou ainda quando se houver en
cerrado a discussão e não houver número legal
para as votações.

~

§ 39. As sessões ordinárias terão
a
duração dividida em dois expedientes, de uma
hora cada um, e a Ordem do Dia com duas horas e meia. As parcelas de tempo do prImeiro
expediente não utIlizadas serão ocupadas pelo
segundo expediente."

o Parágrafo Primeiro do Art. 28 passa a
a ter a seguinte redação:
§ 1~ - As sessões ordinárias serão diurnas / noturnas e realizar-se-ão às terças, quartas e quintas-feIras,
em dois turnos, começando o primeiro às 09:00 horas e terminendo às
13:00 horas e o segundo começando às 15:00 horas e terminando às 19:00

horas, se antes - em ambos os turnos - não se esgotar a

matéri~

da na Ordem do Dia, encerrando-se a discussão ou faltando
gal pare ns votações;

indic~

número le-

JUS T I F I C A ç A O
O texto do § 1º está obscuramente redIgido. A
emenda sugerida lhe confere clareza, pelo desdobramento do parágrafo
em dois e por uma linguagem tecnicamente precisa. Propõe-se
reduzir
o tempo da sessão em meia hora. No parágrafo 3 9, que subStItui o § 2~
reduz-se de três para duas horas e meia a duração da Ordem do DIa ,
para que fique melhor dividIdo o tempo da sessão.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1987 . .

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

~~~~~~7

Sen

.~~ """-

Deputado

~~~ID-SALDANHA

DERZI

""'-----,

MESSIAS SOARES

JUSTIFICATIVA

As emendas aOs parágrafos 19, 2 9, 4 9, 69 e a criação de
um parágrafo oItavo ao Art. 28, pretendem moralizar o funcionamento da
AssembléIa Nacional Constituinte, uma vez que trata-se de uma Casa co~
posta por Deputados e Senadores que também são cidadãos comuns, com
família, problemas pessoais, eleitorais e políticos em seus Estados
de origem.
A permanecerem como estão, tais dispositivos forçarão os
Parlamentares a faltarem as sessões das segundas e/ou das sextas-feiras, sempre que precisarem resolver problemas em dias úteis em suas
respectivas regiões.
Sabemos que bancos, repartIções públIcas e outros mecanismos da nossa organização administrativa e social, funcionam,
em
sua grande maIorIa, nos dias chamados úteIs.
Entendemos, aInda, que mantendo a redação atual dos referidos parágrafos, teremos um RegImento utópico e Clnlco; numa hora
em que a socIedade brasIleira reclama de todos nós um diálogo franco
e verdadeiro.
E melhor assumirmos a condição de meros mortais e cIdadãos comuns, numa posIção honesta e prática, do que mentir para nós
mesmos e para a Nação, que espera de todos nós uma dedIcação sincera
e um trabalho ordeiro, Justo e profícuo.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

../Y..----.
Deputado
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Ao Projeto de RegImento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte

Dê-se a05 ~ 19 e 29 do art. 28 do proj eto
seguintes redações:

as

"§ 1º - As sessões ordinárIas serão

das nos dias
início às 14
antes não se
Ordem do Dia

realizaúteIs, exceto aos sábados,
com
horas e térmIno às 19 horas, se
esgotar a matéria constante
da
ou faltando número legal para as

votaç5es. 1I

"§ 29 - O tempo das sessões ordinárias será
dividido em período do primeiro expediente, de
uma hora, do segundo expediente, de duas

ho-

,ras.e período da Ordem do Dia, de duas horas.
A parcela de tempo do prImeiro expediente não
utilizada será ocupada pelo segundo
expedIente, não se admitindo a prorrogação do tem
po do 29 expediente."

JUSTIFICAÇÃO

c

MESSIAS

EMENDA N9

SOARES
A redação que propomos para o § 19 do Art. 28,
visa dar maior clareza ao texto.

609
emenda n9
Desdobre-se o § 19 do art. 28 com as segulntes redações;
tl§

12. As sess5es ordinárias serão di

urnaS e se realizarão todos os dias úteis, ex
ceto os sábados.

No parágrafo 2º consideramos adequado aumentar 60 minutos no 29 expediente a fim de retirar da Ordem do DIa o
tempo destinado às LIderanças constantes do § 4º do Art. 45,
que
também sugerimos modificar
Sala das Sessões,
~~
~_',(c_., (
Se~~dor JUTÃky MÃGALHÃES

-212 mento de 56 (clnquenta e_selsl Constltui~
tes ou de Líderes de Partldos que representem esse número, não podenão

esse

re

querJ.roento ser dlSCutldo ou sofrer encaroi

(Ao projeto de Resolução nº 2, de 1987 - Reglmento

nharnento de votação ll

•

Interno da Assemblé,a Naclonal Constltulnte)

Aos §§ l' e 2' do Art. 28

JUS T I F I C A

No § lQ, onde se lê "19 horas", leia-se

de uma hora cada

uro u ,

le~a-se

Ã O

Tem, esta Emenda, por escopo aprlmorar a

"18 hor-as" ;

No § 2', onde se lê

ç

lI

em dois expedlentes,

lI

um expedlente de uma

redação dos §§ 19, 49 e 69 do artlgo 28 do Projeto de Resolução
n9 2/87, da Assemb1éla Naclonal Constitulnte.
Com a nova redação que apresentamos, as
sessões ordlnárlas passam a ter o seu prazo de duração

hora"

fixado

em 5 (cinco) horas, as sessões extraordinárlas podem ser convo-

cadas de ofíClO pelo Presldente ou por dellberação da
Assembléla, a requerlmento de 56 (clnquenta e sels) Constltulntes ou
de Líderes que representem esse número, aSSlm como a

prorrog~

ção das sessões quer ordlnárlas, quer extraordlnárlas.

Subtra2rnos, portanto, a prevlsão de
vocação de sessão extraordlnárla ou proposlção de prorrogão

Co~

de

sessão medlante requerlmento de qualquer Constitulnte ou Líder,
por entendermos que, para a Assemblé~a pronunclar-se acerca de~
sas matérlas é necessário que haJa a adesão ã proposta de,
mínlmo, dez por cento dos Sonstituintes, sob o risco de a

JUSTIFICAÇÃO

no
Asse~

bléla ter que deter-se, a todo momento, na apreclação de requeTodas as atenções da Assembléia devem estar
voltadas para a grande tarefa: elaborar uma nova

r~mentos

de sessões extraordlnárias ou de prorrogação.

Con~

Sala das Sessões, em

titulção.
É lnadmissível que Subslsta o chamado "Pinga-

Fogo", que se justifica durante o funclonamento ordináSenador ALFREDO CAMPOS

rlO da Câmara dos Deputados.
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N9
/87 (de Plenárlo)
Ao ProJeto de Resolução n9 2 de 1987,
que "dlspõe sobre o Regulamento Inte~
E~~NDA

EMENDA Nº
AO PROJETO DE
REGIMENTD DA ASSEMBl~IA NA
CIONAl CONSTITUINTE.

no da Assemblela Naclonal Constitulnte ll

Dê-se aos §§ 19, 49 e 69 do artigo 28 do
ProJeto de Resolução n9 2/87 da Assembléia Naclonal Constltul~
te, a seguinte redação:

Dê-se ao § lº e ao § 4º do art. 28 a seguinte redação:
Art. 28 - ....•••.....•...•.•••..••..•..••...•••..•.....•...••..•••
§ lº - As sessões ordinárias serão diurnas e realizar-se-ão

exceto aos sábados, in~Clando-se às 14 h~
ras, tendo a duração de 5 {cinco}
horas,

todos
os dias úteis, exceto os sábados e as sextas-feiras, começando
às
14 horas e terminando às 19 horas, se antes não 'se esgotar a matéria indicada na Ordem do Dia, encerrando a discsussão ou faltando
número legal para as votações. às sextas-feiras, as sessões
serão
realizadas das 9 horas às 13 horas.

2B
§ 19 - As sessões ordlnárlas serão
lIArt.

..
dlur-

nas e rea12zar-se-ão todos os dlas úte2s,

salvo se se esgotar a matérla lndlcada na

§ 2Q -

Ordem do D1a, encerrar-se a dlscursão, 1-

§ 3Q -

nexlstlr IIquorurn" para sua sustentação ou

§ 4Q

faltar número legal para as votações.

nos próprios dias das sessões ordinárias, antes ou depois
destas,
nos sábados, domingos e ferianos, e serão convocadas de ofício pelo
Presidente, por deliberação da Assembléia a requerimento de grupos
de pelo menos vinte (20) de seus membros ou pelas lideranças de pa~
tidos cujas bancadas, juntas ou isoladamente, somem esse número de
constituintes.

§ 49 - As sessões extraordlnárias poderão
ser diurnas ou noturnas, nos

própr~os

dlas das sessões ordlnãrias, antes ou

d~

p01S destas, nos sábados, dornlngos e ferlados, e serão convocada de ofíC10 pelo

Presidente ou por deliberação da
Assembléla, a requerlmento de 56 (clnquenta e

-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

..

As sessões extraordinárias poderão ser diurnas ou noturnas ,

§ 5º § 6Q -

§ 7º -

sels) Constltulntes ou de Líderes de Par-

Sala de Sessões,

tidos que representem esse número.
§ 69 - Qualquer das sessões poderá

ser

prorrogada pelo tempo máxlmo de três
ras, por deliberação da Assembléla,

h2
me-

dlante proposta do Presldente , a

reguer~

de fevereiro de 1987

JUSTIFICAÇIlO:

o horário de funcionamento das sessões ordinárias nas sextas
feiras, optando-se pela parte da manhã, é pleito da ampla maioria

-213 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

dos membros dessa Assembléia. Leva-se em conta que essa pos2çao diz
respeito às necessidades de mobilização da sociedade brasileira para que participe das discussões dos temas em debate na Constituinte,
o que é feito das hases de cada membro, aos sábados e domingos pri~

615

c pa Iment e ,
í

A convocação de sessões extraordinárias da Assembléia

Dê-se ao § 29 do art. 28 esta redação:

deve

ser bastante criteriosa, evitando-se que tal fato ocorra desnecessariamente. Daí, estabelecer-se a necessidade de os requerimentos
de
convocação serem assinados por grupos de vinte (20) ou mais consti tuintes ou pelos líderes de partidos cuja bancada seja superior a es
se número, isoladamente, ou de mais de um partido até atingir
esta
soma.

Art. 28 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 29

As sessões

ord~nár~as

terão a

sua duração div~dida em Expediente, com duas h2
ras de duração, e Ordem do D2a, com três horas.

JUSTIFICATIVA
Neste, e em outras emendas dela decorrentes, pro-

Emenda Nº

curo alterar a s~stemática constante do projeto: dois Expedie~
tes, de uma hora cada um, sendo o prime2ro destinado à discussão e votação da Ata e leitura do expediente receb~do. É certo
que se poderá util~zar o t~po não utilizado para os oradores
que falarem no Segundo Exped~ente. Parece-me, todavia, um absurdo que se preveja uma hora para Ata e exped~ente, matéria

614

das mais simples, e que pode, perfeitamente, ser rea11zada em
poucos minutos, mormente ~ando tudo será, posteriormente, pu-

o

parágrcfo Segundo do Art. 28 passa a

ter a seguinte redação:
§ 2º - As sessões or d i nár as terão a sua
duração dividida em dois expedientes, de uma hora cada um, e a Ordem
exped2ente
do Oia com duas horas. As parcelas do tempo do primeiro
não utIlIzadas serão ocupadas pelo segundo expedIente, e as paicelas
do segundo expediente não utIlizadas serão a~rescenta~Ds a Ordem do
í

blicado.

Sal~adas Sessões, em fi / ~ I<f
r~
/v /l~L~l
V
AD~ J~GE
A~~GE

DEP

Diaj

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

616
Depütado

MESSIAS

SOARES

Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Emenda ao Projeto de Resolução nº 02 de

JUSTIFICATIVA

1987. Reg2mento Interno

da

Assembléia

Nacional Constituinte.
As emendas aos parágrafos 1º, 2º, 4º, 6º e a criação de
um parágrafo oitavo ao Art 28, pretendem moralIzar o funcionamento da
AssembléIa NacJonal Constituinte, uma vez que trata-se de uma Casa co~
posta por Deput?dos e Senadore.s que também são cidadãos comuns, com
famílIa, prohlemas pessoaIS, eleitoraIS e polítICOS em

seus

Estaous

de origem.

A par das forças políticas que se articulam para
transmltir ao povo uma imagem distorcida dos nossos trabalhos, objetivando desabonar os Constituintes,

A permanecerem como estão, tais dlSpOSltlVOS forçarão os
Parlamenlares a faltarem as sessões das segundas e/ou das sextas-feIras, sempre que preclsarem resolver problemas em dl~S úteis em suas
respectIvas Teglões.

prlncipa1me~

te através dos meios de comunicação;
Entendendo que as Sessões Ordinárias, em se rea_zando de Segunda à Sexta-Felra, contrlbuem negativamen -

Sabemos que bancos, repartições públIcas e outros mecanismos da nossa organJlaç§O adffilnis~ratlva e SOCIal, funcionbrn,
em
sua grande m8JOrJ8, nos 018S chamados úteis
Entendemos, ainda, que Aantendo a redação atual dos referirias parágrafos, teremos um Regimento utÓPICO e CinlCOj numô hura

em que a socIeoade brasileira reclama de todos nós um dIálogo

fr&nco

e veldadeJro

d~os

AUTOR: Deputado Paulo Ramos - PMDB - RJ

te, acarretEndo explorações e a veiculação de notíclas
constrangedoras;

ConSlderando que as atividades do Constituinte '
não se restringem às Sessões no Plenário, nelas jncluído o

árduo trabalho nas Comissões e o necessário contato com as
bases - por exigênciô das própias bases - para o indispen-

E melhor assumirmos a condlção de meros mortais e cldacDmuns, nulli3 pDSI~&O honesta e prática, do que mentIr para nós

Illesmas e para 6 Naç§o, que espera de todos nós uma dedicaç§o

e um trabalho ordelro, justo e profícuo.

slncpra

sável debate e recolhimento de sugestões;
Considerando, por último, ser preciso estabele cer e afirmar a credibi1ldade e a respeltabilidaGe do Po der ConstItuinte, responsabilidade daqueles que o integram.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

Proponho, Senhor Presidente, a presente Emenda'
ao Projeto de Resclução nº 02, de 1987, Reglmento Interno'
da Assembléia NaCIonal Constituinte, dando aos parágrafos'

/~_c:

Depulado

III SSlAS

sonnrs

2º e 4º do Artlgo 28 a seguinte redação:

-

214EMENDA Nº 618

Artlgo 28 - § 2º - As Sessões Ordlnárias reali7arse-ão de Terça à Quinta-Feira, começando às 14:00 horas

e

terminando às 19:00 horas e terão a sua duração dividida

em

dois expedlentes, de uma hora cada um, e a Ordem do Dia

com

três horas. As parcelas de tempo do primeiro expediente

não

Ao § 3º, do Art. 28, seja dada a segulnte redação:

§ 3º - Caso não haja matéria na Ordem do Dia,

utilizadas serão ocupadas pelo segundo expediente.

o

tempo do segundo expediente poderá ...

Artigo 28 - § 4º - As Sessões Eytraordinárias se rão realizadas a qualquer dia e hora e poderão ser convoca das, de OfíC10 pele Presldente da

Asse~bléla

Nacional Consti

tuinte, ou por deliberação da Assembléia, a requerimento

JUSTIFICAÇAO

de

qualquer dos Líderes PartldárlOs.
A Ordem do Ola é a parte da sessão destlnada
discussão e votação das matérias da Assembléia Nacional Cons

Assembléia Nacional Constltulnte, 12 de fevereiro de 1987.

tituince. Caso não haja ressalva da condição em que o segun,)

/

_ Lt.',( { ( o

".

c ;- c:

c {

do expediente pode ser prorrogado,a um só atendimento da Me-

.<

./

sa, poderá generalizar-se a prática, em prejuízo dos

Deputado Paulo Ramos - PMDB-RJ

lhos de discussão e decisão da Assembléia Nacional

trabaConsti-

tuinte.

Sala das sessões da ANC, em 12 de fevereiro de 1987

Emenda nº 617 , de 1987

I

Constituinte DOMINGOS JUVENIL

.r>:

Ao Projeto de Resolução nº
,de 1987, que
dispõe sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Naclonal Consti tumte ,

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Fica assim redigido o §3º do Art. 28:
Art. 28 -

.

619
Suprima-se o § 39 do art. 28.

§3º - Não havendo Ordem do Dia designada ou quE.
i:!d[rl para deliberação, o tempo do segundo expediente poderá ser prorrogado
para uso da palavra pelos Constituintes inscritos na forma do disposto no
Art. 45.

JUSTIFICATIVA

Justlficação

Este df.spos i.t.avo coLa.de , frontalmente, co-

Praxe parlamentar, para que a sessão possa

jetada

pross.€.

norma do art. 31, § 69.

guir, ensejando discussão dos di versos temas constitucionais.
Brasília (Sala das Sessões), em

Sala das Sessões, em

de fevereno de 198'.

E ME N D A

(' r. , r ~

r

I

III'""~I'""

~

-

~

620

(Ao ProJeto de Resolução nº 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléla)

supríma-se o § 3º do Art. 28, que d,Z

E.

p~'c

§

3' - O tempo do Segundo Expediente poderá

ser prorrogado para uso da palavra dos Constitulntes de

215a Ordem do Dia, com três horas. As parcelas de tempo do primeuo

exp~

díente não utilizadas serão ocupadas pelo segundo expediente."

forma que todos que desejarem possam se manlfestar.
sala das Sessões. em

JUS T I F I C A

ç ÃO

Alem de mal redigldo e prejudicial à tramltação
do proJeto de Constituição, o indigltado parágrafo colide
de frente com o § 6' do Art. 31, que determlna :

623

§ 6' - A hora do Expedlente é improrrogável.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

EMENDA Nº

621
Suprimam-se, nos art. 28, § 39, art. 30, §§
39 e 49, art. 31, §§ 39, 49 e 59, art. 32,.a
referência a 19 Expediente ou 29 Expediente
por "Expediente ll

•

Emenda ao Projeto de Resolução nº
de 1987, que dispae sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
JUSTIFICATIVA
SupTlma-se o § 3º do artigo 28.
Esta emenda decorre de outra emenda, por mim apresenta, que suprime o Primeiro e o Segundo Expediente, unificando-os.
JUS T I F I C A ç Ã O
Sala das Sessões,

em)J ) J. /

~ 1-

+~/~~

Não nos parece apropriado estendermos o tempo I
das duas primeiras horas das sessões que só tratam de discursos
sem deliberações.
As três horas da ordem do dia devem ser garant!
das integralmente, pois é a hora de dlscussão e votação de mat~
rias.
Além disso o § 6º do artigo 31, parece contrar!
ar o disposto neste que pretendemos suprimir, ou, quando menos,
dá margem a esta interpretação.

EMENDA NO

624

Ao ProJeto de Resolução nO
de 1987, que "dispõe sobre o Regimento I!!
terno da Assembléia Nacional
oonstitui!!
teu.

Art. 28
o parágrafo 42 passa a ter a

seguinte re

dação:
§ 4' -

NQ 622
Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987
eelJA

As sessões extraordinárias poderão

ser diurnas ou noturnas, nos próprios dias das sessões
e feriados, e serão convocadas de ofIcio pelo Presidente

Suprime o § 3Q dõ art. 28, renumerando-se os demais
subsequentes e dá a redação que se segue a seus par~
grafos lQ e 2º:
As Sessões ordinárias serão diurnas e
real I
zar-se-ão às 3ªs, 4ªs e Sªs feiras, das 14 às 19 horas e às 6ªs feiras,
de 9 às 12 horas.
,,§ js,

§ 2Q. Excetuando-se os casos em que este
Regimento
determina o cumprimento de um rito especial, as sessões ordinárias te
rão a sua duração dividida em dois expedientes, de uma hora cada um e

o~

dinárias, antes ou depois destas, .ou nos sábados, domingos
f

por deliberação do plenário, a requerimento de, no minimo,
20 constituintes ou lideres que representem esse número.
Sala das Sessões, em

de

de 1987

/

- 216EMENDA n9

em que a sociedade brasilelra reclama de todos nós um dJálogo
e verdadelro.

625

8

é: melhor assumirmos a condição de

dã

Dê-se ao art.49 do art.28 do ProJeto de Resolução,

s

CQ10UnS, nVIi? p0C;JÇ80 honesta e

mesmos e para

que d~spõe sobre o Reg~rnento Interno da Assemblé1a Nac10nal
Const~tuinte,

o

p

á

r

t

r

r-a

TílelOS

mortais e cida-

do que r-en

,

í

í

r

p a r

Naç2o, que espera de todos nós uma dedlc8ção

õ

frõnco

a

nós

$lnCpra

e um trobalho ordelro, Justo e profícuo.

a seguinte redação:
Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

"Art.28:
§49 As pessões extraord1nár1as poderão ser
d1urnas ou noturnas nos prôpr10s d1as das sessões ord1nár1as,
anées ou depois destas, nos sábados, dam1ngos e fer1ados,

serão convocadas de ofício pelo
Assembléia, a

requer~mento

Pres~dente,

por deliberação

de qualquer dos Líderes de

/y--c

e

Deputado

MESSIAS

SOARrS

da

Part~dos

NJ rmJI::O DE RESOLUçAO N9 2, DE 1987

ou de vinte Constituintes. tI

Di-se ao

§

~9

627

~c.

d:. arT.

A emenda é de 1nte1ra procedênc1a, porquanto
se deve valorizar mais os Const1tuintes, confer1ndo-lhes a facuIdada de requererem, em caso necessár1o, a rea11zação de se~
sões extraord1nãr1as, desde que o requer1mento seJa subscr1to

~ ~.

UP.l.. 't ,

8

~ç.

o..... .

'"

A~ ~~~~2~:

.

th~rdordinárias poderão ser diurnas ou

noturnas nos FrÓrr:or dlãS ~2E sessões ordinárias, antes ou
pois destas~ nc~ sê~~d~5~

= rl~gos

por ~inte Congressistas. Há determ1nados assuntos que eX1gem

de ofício Pelo Pr-e s de r t e :

maior número de debates.

querime~~o de

J

í

qU~:~u~l

de-

e ferias, e serão convocadas

;'or deliberação da Assernbléia,a re-

é~ 2ê~:

membros, com apoiamente de 20 ou-

"Eros COr'stíTuir"':es,1l

Sala das Sessões, AA de fevere1ro de 1987.

~)"

SeSSÔe2., em

Deputado \}A..CY DEITOS

626

Emenda Nº

o Parágrafo Quarto do Art. 28 passa a
ter a seguinte redação:

As sessões extraordinárias se
rão noturnas nos próprios dias das sessões ordinárias e diurnas nos
sábados, domingos e feriados, e serão convocados de ofício pelo pr~
sldente, por deliberação da Assembléia, a requerlmento de qualqupr
dos Líderes de Partidos;
§ 4Q -

?ara

J. ....:::u:.l'

2.

6.':;":'':::.1-'

derrt e " e "por G-.=::.J....'eré.'?à'J 1t

s.-::'va

~

entre as palavrasnpresi--

t c r-nendo claro que a

convocação

de

seSSâO extraorclPária ?0GerÕ ser deliberada pela Assemoléia

se

,

o PresiaenTe nãc o fl=er ãe ofício e ainda substituindo o requ~
r~mer.TO de

Líde~eE

pé:7 dE çualquer Constituinte.

628
EMENDA

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

(Ao Projeto de Resolução nº 2 de 1987)

Deputado

MESSIAS

ffDispõe sobre o Regimento InterNac~onal
Constituinte".

no da Assembléia

SOARES

JUSTIFICATIVA
Dê-se a seguinte redação ao art. 28, § 4º do Projeto:

As emendas aos parágrafos 1º, 2º, 4~, 6º e a criação de
um parágrafo oitavo ao Art. 28, pretendem moralizar o funcionamento da
Assembléia Nacional Constitulnte, uma vez que trata-se de uma Casa co~
posta por Deputados e Senadores que também são cidadãos comuns, com
famílIa, problemas pessoals, eleitorais e políticos em

seus

Estapos

de origem.
A permanec~rem como estão, tais dispositivos forçarão os
Parlamentares a faltarem as sessões das segundas e/ou das sextas-feiras, sempre que precisarem resolver problemas em dias ateis em suas

Art. 28 ••••••••••••••.••..•••••••••••••••.•••••..••
§ 4º As sessões extraordinár~as poderão ser
diurnas
ou noturnas nos próprios dias das sessões ordinár~as
antes ou depois destas, nos sábados, domingos e
fer~a

dos, e serão convocadas de oflc2o pelo Presidente,

por

del~beração

da Assembléia, a requerimento de
qualquer
dos Lideres de Partido, ou, ~ndependentemente de del~be
ração, a requerlmento de 1/4 dos Const~tuintes.

-

respectIvas regIões.

Sabemos que bancos, repartições pablicas e oulros mecanismos da nossa crgbnj7aç§o admlnjstrativa e SOCI?l, funcionam,
em
sua gr8nde maioria, nos dIDS chamados úteis
Entendemos, alnda, que mantendo a redação atual dos Jeferidos parágrafos, teremos um Réglmento utápicc e cínicoj numa

h8Iê

JUSTIFICAÇÃO
A proposta

dest~na-se

a suprir uma falha

na atual redação do ProJeto de Regimento. Na atual

existente
situação

-217 as se5soes extraordinárias 50 podem ser convocadas pelo

sidente ou por requerimento de qualquer dos lideres,

-se neste caso a deliberação da Assembléia. Numa situação
emergênc~a,

Pre

sessões ordinárias, antes ou depois destas,nos s~
bados, domingos ou f~iados, e serão convocadas,
de ofício, pelo Presidente da Assembléit, a requ~
rimento de qualquer dos líderes de Par~ido ou de
vinte (20J_ Constituintes."

ex~g~ndo

de

quando não for possivel a del~beração,fica ao ex-

clusivo alvedrio do Presidente C0nvocar ou não a

Assemblé~a.

Com a modificação que pretendemos ~ntroduzir poder-se-á
rea
lizar a convocação pelo requerimento de 1/4 dos Const~tuintes,
a'l.be r-na.ti.va

que

democr-atn aa

e aperfeiçoa o funcionamento

1. O poder concedido pelo povo aos Constitulntes deve ser exerci
do, em sua plenitude, nos limites da Emenda Constitucional n2
26, de 27.11.87.

Assembléia Constituinte.
Sala das Sessões, em

de

"

de 1987.

/

JUS T I F I C A ç A O

da

2. Ademais, a função dos líderes nesta Assembléia há de ser adml
nistrativa, não lhes competindo, exclusivamente, decidlr sobre a necessidade de sessões extraordinárias. Tal discernimen
to deve ser competência geral, condicionando o requerimento '
de~convoéação de sessão extraordinária à deCl~ão de vinte (2D)
Consti tuintes.

"

';'- //, /
Deputado VALTER PEREIRA

Sala das

de 1987.

629

vn

Emenda ao Projeto de Resolução

o §4 2

22,dàl987.

do Art. 28 passa a ter a seguinte redação
ElelJA N2 631
Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987

Art. 28

§4 2 - As sessões extraordinárias poderão ser diurnas ou noturnas nos
próprios dias das sessões ordinárias,antes ou depois destas,nos

saoados,do~n~os ou fe~ados,e

serão convocadas de oficio pelo

O § 49 do art. 28 do Projeto de Resolução
n9 2, de 1987, passa a ter a seçumte redação:

I

Presidcnte,ou por deliberação da Assembléia,a requerimento de l{der de

Part~do

Justi~icativa -

ou por,pelo menos,20 Constituintes.
Objetiva-se asagurar maior franquia e participação aos Consti~ntes quanto ao poder de iniciativa,tol~ando a Assemblé~a mais aberta e democrá-

,,§ 42.

As sessões extraordinárias serão

realizadas

em hora ou dia di versos das pré-fixadas para as ordmár.ías t e serão con

vocadas pela Mesa, ou por requerimento que contenha a assinatura de, no
mínimo, 20% dos Consti tumtes,."

tica,no particular.Demais disso,repete-se disposição que autorlza a 20 Constituintes pedir a

~ror

Sala das sessões, em

l

rogação de sessão,por igual prazo de duração de

uma

,

sessão extraordinária,ou seja tres horas,como

limite-é o que está consignado nos §§6 2 e 52 do
Art.28 do prOje~o~ Resolução.Deve-se,pois,por
senso e~a ~ógi a,conferir-se o mesmo tratamento •

./r

~ -IJEl'l/p9/J1J-8111-IiA.

~ C<u.~

PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENJO INTERNO DA ASSEMBlEIA NACIONAL CONSTITUINTE N2

630
EMENDA N2

632

Permite a vinte (20) Constituintes requererem a convocação de sessões extr~
ordinárias •
Acrescente-se ao § 49 do Art. 28 a expressão

segul~

te:
Do DEPUTADD JORGE lEITE

"0'

Artigo 6nico - Dê-se a seguinte redação ao § 49, do art. 28, do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constit~
inte:

"§

49 - As sessões extraordinárias poderão ser di-

urnas ou noturnas, nos próprios dias

das

ou de 11 Constituintes.

JUSTIFICAÇAO

Onze Constituintes é o n6mero mínimo de

Represen-

tantes dos Estados (8 Deputados e 3 Senadores), que,no

meu

-218 EMENDA N2 635

entender e para determinados casos, devem éer pelo menos o p!
so de um Líder de Partido.

Ao Projeto de Resolução n2
de 1987, que "dispõe sobre o Regimento I!!,
terno da Assembléia Nacional
Constitui!!,

Sala das Sessões da ANC, em 12 de fevereiro de 1987

teu.

/1

Art. 28

• ,f{tttl'l

Constituint~/

OOMINGjS JUVENIL
/

~--.--

I

-----

O parágrafo 52 passa a ter a segUinte

re

dação:
§ 52 - As sessoes extraordinárias
terão
a duração de três horas, ainda que excedam o d~a para
o
qual foram convocadas.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Sala daS Sessões, em

de

de 1987

633
Acrescente-se ao § 4~.dó art. 28 a seguinte expressão final" ~que"represente, no mínimo,
20
(vinte ) constH:uintes".
Emenda Nº
JUSTIFICATIVA

o Parágrafo Sexto do Art.
A ressalva proposta é significativa no sentido
de que a convocação deve atender a uma parcela dos constituintes.

I

Sala das Sessões, em /1

1

§ 62 _ Qualquer das sessões poderá ser
prorrogada pelo tempo máximo de uma hora, a .requer~mento de líder
de partido ou de 20 const1tuintes , aprovado pelo plenário, não p~
dando este requerimento ser discutido ou sofrer encaminhamento de
votaçílo;

1/f f
I

1!vI·~

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

.A-4I"-""-""----'""

Depufádó' MESSIAS

634

EMENDA N9 04

Reg~mento

Interno da Assemblé1a

"D~spõe

so-

Nacional

Const~tuinte")

Acrescente-se ao § 49 do art. 28, 1n f1ne, a seguin-

te expressão:
" •.. ou de 20 (vinte)

SOARES

JUSTIFICATIVA

(Ao Projeto de Resolução, que
bre o

28 passa a

ter a seguinte redação:

As emendas aos parágrafos '2, 2º, 42, 62 e a criação de
um parágrafo oitavo ao Art. 28, pretendem moralizar o funcionamento da
Assembléia Nacional Constituin~e, uma vez que trata-se de uma Casa co~
posta por Deputados e Senadores que também são cidadãos comuns, com
família, problemas pessoais, eleitorais e políticos em' seus Estados
de origem.
A permanecerem como estão, tais dispositivos forçarão os
Par1amentares a faltarem as sessões das segundas e/ou das sextas-feiras, sempre que precisarem resolver problemas em dias úteis em ~uas
respectivas regiões.
Sabemos que bancos, repartições públicas e outros mecanismos da nossa organização administ~ativa e social, funcionam,
em
sua grande maioria, nos dias chamados úteis.

Const~tuintes".

Entendemos, ainda, que mantendo a redação atual dos referidos parágrafos, teremos um Regimento utópico e cínico; numa hora
·em que a sociedade brasileira reclama de todos nós um diálogo franco
e verdadeiro.
Sala das Sessões, de

//VrJ

/Óeputado ADY

/

fi

/l

de 1987

~ ~elhor assumirmos a condição de meros mortais e cidadãos comuns, numa posição honfsta e ~ráticaJ do que mentir para nós
mesmos e para a Nação, que espera de todos nós uma dedicação sincera
e um trabalho or~eiro, justo e profícuo.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

,../Y....--. .::::
Deputado

MESSIAS

~

SOARES

-

219-

637

EMENDA Nº

Seja feita a supressão das expressões: 20

Constitu~

tes, 10 Constituintes e 25 membros da Assembléia, respectivamente, por -~~:J _Consti tuintes.

Ao ProJeto de Resolução nº
de 1987, que

"d~spõe

sobre o Regimento In

terno da Assemblé~a Nacional Const~tuln -

JUSTIFICAÇAO

te".

Art. 28

o

parágrafo 6 2 passa a ter a segu~nte

re

dação:

(8 Deputados e 3 Senadores) de um Estado da Federação.

Pode
uni-

dade da Federação tenha que se posicionar em defesa de um

ou

objet~vo.

ser
Nesta situação, os aludidos Constituintes

prorrogada pelo tempo máx~mo de três horas, a requerimento

de 20 constltulntes ou lideres de partldo que

política

existir caso durante os trabalhos da Constitulnte que uma

de outro
§ 6º - Qualquer das sessoes poderá

Onze Constitulntes é a menor Representação

representem

esse número, aprovado pelo plenár~o, não podendo este

devem ter

direitos que lhes permitam tomar determinadas posições.
Assim, ao invés de números aleatórios, 20, lO,

re

25,

etc, que seja estabelecido um critério racional, como o que

querimento ser dlSCUtldo ou sofrer encaminhamento de vota-

çao ,

ora

apresento, que inclusive, valoriza os Constituintes de um Estado
pequeno.
Sala das Sessões, em

de

Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 12
fevereiro de 1987.

de 1987

!

de

/ //

)"1" .

/;c(,:" .... /

/r:

vr

(

/

Constituinte DDMINGOS;3UVENIL
!~,'

....:---

j ---

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

640
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO

I~TErtNQ

Subst~tua-se, no § 69 do art. 28, o prazo de
três horas pelo de uma hora.

638
DÊ-se ao

69 ão

hr"'2..

ar~&

28

28

es~e

_

texto:

_

JUSTIFICATIVA

..

A prorrogação da sessão, por três horas, ê
ceSSlvaa A praxe parlamentar é de que essa

e~

prorrogação seja de urna hora.
a

.:-eq .... e.rc.merrco de Y_r.:.e. CC:'S-:'2T.U_ni;eS ou de

lIõe:::- :::'e par t adc que cc,:-.g~egue cs se ou maa.or
::1':';-'e~o,

cabendo ao PresJ.C:e::li:.e t:e:::erlr o pedi-

ÕO, ãe o:f:icío, ou med2ante dellDeraçáo ào pl~

ná r

10,

nâc pod endo esse r eque r m.entio sofrer

:L.S-::'.lSS20

ou er.cerr a.r-hen.en t.o ãe vot.açâo ,

Este. er·,enê.a a!l~==E:lçGa c. r.e ... 1:":- àc pzo j e co e I
à~sso,

l~rrlta

melhc=

9~~xe pê~larneD~a=.

em

UTI3

Dora o ;razo de pror=oqaçãc, conforme

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

alérr.

a

641
art. 28, § 69, seja fixado em uma hora
limite para a prorrogação'da sessão.

No

JUSTIFICATIVA:

O proJeto propõe que seJa

o

f~Kado

o limite de três horas, para a prorrogação da sessão. Parece-

EMENDA NQ

639

me demaSlado. Se há tanta matérla assim a ser apreclada l

cinco horas de

reun~ão,

após

nada mais plausível que se convoque

outra sessão, sob pena de asslstirmos ao desagradável espetáculo de um plenár~o vazio.

Proponho que:

a) No § 6Q do Art. 28
b ) No Art. 35 e
c) Na letra

Ile"

do Art. 52

-220 JUSTIFICATIVA

642
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Ex~stem

inúmeros meios de comunlcação de uma

sessão extraordinárla além dos que o proJeto, casuísticamente, enumera: aV2SO pelo slstema de som das Casas Legis-

lativas; telefonemas, telex, comun2cação por memorando ou

Substitua-se,
ti

no,~

três horas 11 ,põr

11

69 do art. 28, o

l~m '?

telegrama aos

de

Gab~netes

Parlamentares, etc.

urna hora 11 •

Sala das Sessões, em

/n,VYVW~\M L~

JUSTIFICATIVA

rt

I

J// :J
l.-

'

/q ~

lv~7/l-"
l

~ por demais exagerado o l~m~te de três horas
para a prorrogação da sessão. A praxe parlamentar é de que

essa prorrogação não ultrapasse a uma hora, o que tem se

EMENOA Nº 645

revelado saudável.
/

Sala das Sessões, em , <:-17',

.",!,

-i!?~"'~-;rz.';:--1 n.";.
,i.Q.

j. ,,>,,;r

Proponho a supressão da palavra CONVOCAR no § 7º, do
Art. 28, colocando-se no lugar a expressão FOR CONVOCADA.

JUSTIFlCAÇAO
EI'IENDA N2

643
O poder de convocar sessão extraordinária é do Presi

Ao Projeto de Resolução n 2

dente e, nas diversas formas, dos Senhores

de 1987, que "dispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional

Constituintes.

Entende-se, assim, que a redação seguinte é a mais '

Constitu~!l

teU.

próxima da realidade: O Presidente, sempre que for convocada •
sessão esxtraordinária, fará ...

Art. 28
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

o parágrafo 72 passa a adotar a mesma re
dação do art. 6 2 , parágrafo 2 2 da Resolução n" 1, de
que estabeleceu normas prel1m1nares para o

§ 22

funcionamento

Constitu~nte:

da Assembléia Nacional
-

12

de fevereiro de 1987

1987

I

A convocação da sessao extraord1n~

I

Constituinte

r1~ será comunicada aos const1tu1ntes em sessão ou através

de

publ~cação

no Diário da

Const~tu~nte

e, quando de

ter urgente, assim cons1derado pelo Presidente, por

quer outro

me~o

de comun1caçao, 1nclus1ve pelo

car~

qual-

s1stema de

d1vulgação interna das Casas do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, em

de

de 1987

Emenda

Nº 646

Acrescente-se ao Art. 28 um,Parágrafo

Oi

tavo:

644
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

§ 8º - O Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, quando por ocasião do funcionamento da Câmara ~os
Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, que serão conv~
cados somente em casos de extrema necessidade no período de vigência
da Assembleia , se entenderá com os presidentes das mencionadas Casas,
cedendo os tempos necessários para que estas possam se reunir.

Dê-se ao § 79 do art. 28 esta redação;
Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987
Art. 28 •••••••••••••
§ 79 O Pres1dente, sempre~gue convocar sessão
extraordinár1a, fará a Comun1cação aos rre~ros da Assemblé1a,

em sessão,ou mediante outro meio idôneo.

~---===-.::.....---;:.

Deputado

MESSIAS

SOARES

-221-

648

EMENDA

JUSTIF'ICATIVA'

As emendas aos parágrafos 1 9 , 2 9 , 4 9 , 69 e a criação de
um parágrafo oitavo ao Art. 28, pretendem moralizar o funcionamento da
Assembléia Nacional Constituinte, uma vez que trata-se de uma Casa co~
posta por Deputados e Senadores que também são cidadãos comuns, com
família, problemas pessoais, eleitorais e políticos em' seus Estados
de origem.
A permanecerem como estão, tais dispositivos forçarão os
Pariamentares a faltarem as sessões das segundas e/ou das sextas-feiras, sempre que precisarem resolver problemas em dias úteis em suas
respectivas regiões.

Ao artigo 28 do Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal

Const~tuinte

acrescente-se o seguinte parágrafo:

"Art. 28

.

Constituinte não haverá recessos parlamentares".

Os Trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
devem sofrer solução de continuidade, dada

Sabemos que bancos, repartições públicas e outros mecanismos da nossa organização administrativa e social, funcionam,
em
sua grande maioria, nos dias chamados úteis.
Entendemos, ~inda, que mantendo a redação atual dos referidos parágrafos, teremos um Regimento utópico e c~n~co; numa hora
em que a sociedade brasileira reclama de todos nós um diálogo franco
e verdadeiro.
( melhor assumirmos a condição de meros mortais e cidadãos comuns, numa posição honesta e prática, do que mentir para nós
mesmos e para a Nação, que espera de todos nós uma dedicação sIncera
e um trabalho ordeiro, justo e profícuo.

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 1987

MESSIAS

ca e

magn~tude

a sua

relevânc~a

não

históri

de seus objetivos.
Os recessos parlamentares, não obstante suas final ida

des de

~dentif~cação

zes, uma queda de
com o

r~tmo

na atividade parlamentar que não se

objetivo da magna Assembléia: dotar a Nação

nova Constituição que
mação

com os anseios populares, representam, por ve -

refl~ta

nossos ideais

de

coaduna
de uma

brasile~ra

l~berdade

e de

af~r-

h~stórica.

Daí a presente Emenda que objetiva assegurar a continuidade dos Trabalhos da

Assemblé~a

Nzcional Constituinte.

Sala de Sessões, em
Deputada

~_<::::

Deputado

Nacional

§ 89 - Durante os Trabalhos da Assembléia

RITA CAMATA •

SOARES

EMENDA

,~

649

647
Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre
E'IENDA ao Projeto de Resr lução nº 2

o Regi

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

- e acrescentado o § 8º ao artigo 28, com a sr-gu i nt e redação:
Art. 28 -

Incluam-se os seguintes § 89 e § 92 no art. 28:
• • • • • • • • • • •.,1·

§ 8º

.

§8 9 A Assembléia Constituinte realizará

ainda

Sessões Plenárias Especiais destinadas a ouvir as 10 (dez)

princi

pais representações nacionais da sociedade civil, dentre as

quais

- Os debates e as discussões em geral, nas
sessões devem versar exclusIvamente assun
tos e matér1as const1tuc1onaís, cabendo 7
ao PresIdente cassar a palavra do Consti-

tUlnte que desvlar-se do tema, ou censu rá-Io pela v~olação desse d~Srosltivo.

incluir-se-ão obrigatoriamente:

- O artigo 49 deverá ter a seguinte redação:

a) as entidades representativas nacionais

exped~entes, quanto
na ordem do dIa, somente serão debatIdos e

Art. 49 - Tanto no período dos

dos

trabalhadores urbanos e rurais;
bl as entidades representativas nacioanis

discutIdas matérias constltucl0nalS e Vln-

culadas aos trabalhoi; da Assembléia".

do

e~

presariado urbano e rural;

Justif~cação:

c) a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

As atrIbUIções da Assembléia, em sua função s=berana, ~e-

a elaboração de um t ex t

sumem-se

o cons t

â

tuc i ona.l par-a

a

naç a ~

/

§9 9 As Sessões Plenárias Especiais referidas

brasile~ra.

A

oportun~dade

é de rara

poss~b~l~dade

de

Sé

oar ao país,

pela vez prImeira, uma constItuIção que instltuclonal1ze ae forma defln1tiva a democracla no pais, e malS, que perrnlta que
' a
ação do poder públ~GO em todos os níveis seJa submet~oa ao con -

trole e

determ~nação exclus~va

da

soc~ed~de.

Estaremos organlzan

parágrafo anterior terão normas específicas de convocação e

no

proc~

dimento a serem baixadas pela Mesa, que deliberará igualmente sobre
o período e os horários da sua realização.

do as estruturas polítlco-Juríjlco-lns~ltuclonalsda nação.
Para que ~sso seJa felto em cllma de absoluta exclus~vida

de, não se pode perm~tir que temas conjuntura~s, episódlCOS, par
tidár~os e de ~nteresses menores desv~em a atenção dos trabalho;;
e disperbem o esforço dos constitulntes. ae outro lado, não

JUSTIFICATIVA

se

pode permltlr que, em face da magnltude da lmportâncla da constl
tut~nte, temas menores possam d~mlnu~r o papel da Assemblé~a Co~~
t~tuinte.

Para aquelE2 assuntos eXlstem outros foros.
Sala das Sess~es da Assembl~la Naclonal Constirulnte,
em 10 de fevere~ro de 1987

~)r'
~e

A proposta

é

auto-explicativa. Ela visa

tura da Constituinte para que se manifestem, ao vivo, os
setores da sociedade, provocando,
cipação de todos os

~ssim,

o debate direto

a abe~
diversos
com parti

Constituintes, em nível mais global que aquele

-222 que deverá ocorrer nas Comissões e Sub-Comissões, distinto

porta!:!.

§

ÚNICO: A LISTA DE PRESENÇA ASSIM ORGANIZADA SERÁ

ENTRE

GUE À MESA PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO NÚMERO NECESSÁRIO A

to, em sua natureza, estilo e finalidade.

ABERT!:!.

RA DA SESSÃO E DE SEU FUNCIONAMENTO.
ART. 30 - A MESA JUSTIFICARÁ, PARA TODOS OS EFEITOS,
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

ATÉ

SEIS FALTAS DO CONSTITUINTE ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS, A CADA MÊS, A FIM
PERMITIR SUA PRESENÇA NO ESTADO DE ORIGEM OU ÀS CONCENTRAÇÕES

QUE

VISEM AO DEBATE DO PROJETO DA CONSTITUIÇÃO.
ART. 31 - A ANOTAÇÃO DA LISTA DE PRESENÇA E DA
çÃO ÀS FALTAS A QUE
RO SECRETÁRIO.

JUSTIFICA

"O" , """ "~'" "'" "~'O ""'!
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EMENDA AO PROJETO DE RESDLUÇ~O Nº 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE".

O OBJETIVO DA
Inclua-se no art. 28, onde couber, um parágrafo com a
seguinte redação:

EME~OA

É MELHOR SISTEMATIZAR A PRO-

POSTA CONTIDA NO ARTIGO 29 E SEU PARAGRAFO PRIMEIRO DO

PROJETO

DE RESOLUÇÃO OFERECIDO PELAS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS.

"§

- As sessões ordinárias das

sextas-feiras

O ABONO DE SEIS FALTAS ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS

serão realizadas no período matutino, com quatro horas

de duração, sem Ordem do Dia."

A

CADA MÊS, JUSTIFICA-SE PELA IMPORTÂNCIA DO CONTATO DO

CDNSTI-

TUINTE COM SUAS BASES ESTADUAIS, OU DE SUA PRESENÇA A

EVENTDS

QUE OS DIVERSOS SETORES DA COMUNIDADE ESTEJAM PROMOVENDO

PARA

DEBATER O PROJETO DA CDNSTITUIÇÃO.

JUS T I F I C A T I V A

SERÁ PENOSO AO BOM CUMPRIMENTO 00 MANDATO, SE
CONS,ITUINTE FOR OBRIGADO A ENCLAUSURAR-SE O MÊS TODO EM
A exemplo do que ocorre na Câmara dos Deputados,
sessões das sextas-feiras se realizam no período da manhã,

as

O

BRASÍ

LIA E NO RECINTO DO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA NAÇIONAL.

a flm

de permitlr eventuais vlagens dos parlamentares a seus Estados.
SALA DAS SESSÕES, 09 DE ~IRD DE 1987.

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 1987
I

íf

1!

1.... l

v •

(

':

',

Deputado JOSE ~UIZ MAIA
DEPUTADO

RUBE~RÓ
6SI-A

EMENDA DE PLENÁRIO AO PROJETO

.

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

651

"Art.

- Ao Constituinte que deixar de comparecer a
qualquer sessão plenária, incluslve de Co-

EMENDA Na

missão que integre, será descontado,

INCLUA-SE NO CAPÍTULO 111, SOB O TÍTULO DE SECÇÃO 11,
RENUMERANDO-SE OS DEMAIS SECÇÕES E ARTIGOS.

falta, o equivalente a um trinta avos

pela

do

subsídio mensal."

SECÇÃO II
JUSTIFICATIVA

DA PRESENÇA

ART.

2~

- A PRESENÇA DO CONSTITUINTE EM PLENÁRIO SERÁ ANO-

TADA POR UM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA,

QUE

FICARÁ NO RECINTO.

Há necessidade de previsão regimental para

orientar o desconto, no subsídio mensal, das faltas dos

-

223-

constituintes que não comparecerem às sessões plenárias,

19 - Haverá na entrada do Plenário um funcionário
regado de anotar as presenças dos Const~tuintes

e às das Comissões.

àS

encaE

quais serão en-

tregues ã Mesa para efeLto de verificação do numero"necessario

Sala das Sessões,

ã

abertura da sessao.

JUSTIFICAÇÃO
Esta emenda tem por objeto dar uma redação mais clara

aO

Artigo e suprimir da seu final 1 par ser desnecessaria,a aíirmação:
110

encarregado da lista de presença apresenti-la-i,

diariamente

finda a sessão, ao Diretor-Geral da Secretaria da Assembléia". Tr.,!
ta-se de mera rotina de procedimento que não precisa fazer
do

parte

Regiment~.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

652
EMENDA N9
/87 (de Plenãr~o)
Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "d~spõe sobre o Reg~mento
Interno
da Assemblé~a Nacional Constitu~nte."

654
Suprima-se o § 19 do art. 29.,

JUSTIFICATIVA
Inclua-se na Seção 11 do capítulo
111
do Título 111 do projeto de Resolução n9 2/87 da Assemblé~a Nacio
nal Constitu~nte, o seguinte art~go:
"Art.

-. QuandQ não houver

prev~são

de

"quorum" especial, as. dec~sões da Asse!:1!
bléia serão tomadas por ma~or~a de
v~
tos, presente a maior~a de seus
me~

Sala das Sessões', em : I

bras".

\IMfV1,Vi;
~
. I

JUS T I F I

CA ç

Ante a inex~stência dessa prev~são
no
Projeto de Resolução que estabelece o Regimento Interno da Asse~
blé~a Nac~onal Const~tu~nte, oferecemos a presente Emenda
v~sai
~

.

I

!l J í 7

Jú-'~~~'
JJ/~.' c-:
I'

I

\

i

v

Ã O

~ ind~spe~sável que Ó'Reg~mento Interno
da Constituinte preveJa o "quorum" segundo o qual as votaçõe", em
geral, se real~zarão;

do ã inclusão, na Projeto de norma

É matéria puramente administrativa, da alçada do
Presidente, a co~statação do número de const~tuintes presentes. Adema~s, o texto é evidentemente arcaico, ~al como se eg
contra proposto, ~lêm de não existir a figura, do Diretor-Geral
da Secretaria da Assembléia.

referJ.do,

655

EMENDA N2

do "quorum" de

maioria simples que regerá as votações na Assemblêia
te.

Const~tu~~

EXCLUA-SE

lH

TOTUM O §

1~,00

ARTIGO 29, 00 fROJETO

DE RESOLUÇÃO DE AU10RIA DAS L1DERANÇAS PARTIDÁRIAS,

RENUM~

RANOO-SE OS PARAGRAFOS SEGUINTES.
Sala das Sessões, 'em

i(~wC._C!..-I.(.·~"

Se~ador ALFREDO.CA}WOS

O TEXTO DO PARAGRAFD PRIMEIRO JÁ ESTÁ SISTEMATIZA-

653
.DO NA EMENDA ANTERIOR.DE MINHA AUTORIA.
EMENDR N9

Projeto de Resoluçio 09 2, de 1987 que I'Disp~e sobre o Regimento Interno fta Assembliia Nacional Constituinte ".

SALA DAS SESSÕES, 09

SENADOR MEIRA FILHO
Art. 29

.

DEPUTADO

-224 ASSEMBLSIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO
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EMENDA
Suprima-se o § 19 do art. 29

(Ao Projeto de Resolução n9

, de 1.987)

Dê-se ao § 29 do art. 29 do projeto a seguinte redaJUSTIFICATIVA

ção:

matér1a puramente adm1n1strat1va. Aderna1s, o

"§29 Achando-se presentes noventa e quatro
(94) Const2tuintes, o Presldente declarará aber
ta a sessão proferindo as seguintes palavras: "sob a proteção de Deus e em nome do povo bras i

texto proposto reflete o do Reg2mento de 1946,

leiro, iniciamos nossos trabalhos."

O controle de frequênc2a dos const2tuintes é

-

sendó anacrônico.

JUSTIFICAÇÃO
Sala da

Sessões, em

e

da tradIção bras21eira que nos trabalhos legIslativos

se invoquem, isolada ou conjuntamente, o nome de Deus e ou o poder

representativo outorgado pelo pov~ aos legIsladores. Exemplo d2sso
são os preâmbulos das Constituições de 1.824, 1.891, 1.934, 1.946
e 1.967. Outro não é o sentido do costume estatuldo no art. 97,§29,
do atual Regimento Interno da Câmara dos Deputados, segundo o qual,
na al:ertura de suas sessões, devem ser pronunciadas as pa Lavr as ;

rr

Sob a proteção de Deus, 2niclamos nossos trabalhos".
~ certo que uma tradição não deve ser mantida tão-some~

657
EMENDA AD eRDJETD DE

RESDLU~~

te pelo fato de sua habItualidade, mormente em se tratando de uma
assembléia soberana como o é a Constituinte. O costume em apreço,
contudo, revela um profundo respeito às convicções religiosas de no~
sa gente e ao mandato de que fomos por ela investIdos. Daí porque
entendermos que aludIda trad2ção deva ser preservada nos trabalhos
constituintes com a adoção da fórmula prevista nesta emenda.
Sala das Sessões, em

Emenda ao Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte

constituinte~~~lJt,{~~~;~J1

Dê-se ao Art. 29, a seguinte redação:
Art. 29 ...............•..............
§ 19
.
§ 29 - Achando-se presentes 94 (noventa e
quatro) Constituintes, pelo menos, o Presidente iniciará os trabalhos proferindo a seguinte expr~ssão:"Sob a proteção de Deus e em
nome do povo brasileiro, declaro aberta a sessão".
Sala das Sessões, em 09 de fevere,iro de 1987.

~~~.<-c-

659
EMENDA n9 9

JUSTIFICATIVAI . ,
Dê-se

ao §29 do art. 29 do ProJeto de Resolução,

que dispõe sobre o Regirnentp Interno da Assemblêla
Const~tu1nte,

o nome de Deus ao ser usado no início das
atividades legisl~tivas no Parlamento Brassileiro, já se tornou
uma tradição claramente comprovada nos preâmbulos das Constitui
ções de 1824 até a vigente, também constatada nos
regimentos
internos do Poder Legislativo.
.
Sabe-se,também, que todos os paises cri~
tãos começam suas atividades parlamentares invocando a proteção
de Deus. Assim sendo , no exercéio da resposabilidade maior de
elaborarmos a Lei Régia da nossa Pátria, mister se faz
refletirmos melhor sobre os princípios de sabedoria e de justiça, o que
certamente acontecerá ao invocarmos a proteção Olvina para o po
vo brasileiro, como representantes seu que somos.
Já que todo o poder emana do povo e
em
seu nome será exercido, nos trabalhos da Constituinte não poderíamos deixar de citar a expressão proposta: "Sob a proteção de
Deus e em nome do povo brasileiro declaro aberta a sessão."
Considerando que o Brasil desde a
sua
descoberta tem suas raizes ligadas ao Cristianismo, legado que
foi pelos Jseuitas, religiosos catequistas que aqul aportaram,
e, considerando ainda, a afirmação das Sagradas Escrituras
de
que:"Bendlta é 8 Nação cujo Deus é o Senhor" e, também, que:'Se
Deus não .9':l8:dar a cldade,' em vão guardará o sentinela", é

devemos lnlClar os nossos trabalhos protegidos por Deus e
nome do povo brasileiro.
Sala das

s;:'~;2~em

que

em

09 de fevereiro de 1987.

~=rE~~

Nac~onal

a segu1nte redação:

"Art.29:
§29 Achando-se em Plenár2o,pelo menos 94
Pres~dente

(noventa e quatro) Constituintes, o

comunicará o

número aos presentes e declarará aberta a sessão, proferlndo

as

segu~ntes

palavras: IIS o b a proteção de Deus e em nome

do

povo brasile1ro, 1níc1amos nossos trabalhos".

Trata-se de

confer~r

ao §29 do art.29 ames

ma redação correspondente ao §29 do art.89 da Resolução n91,
que estabeleceu as normas

prel~m1nares

para funcionamento da

Assemblé2a Nacional Constitu2nte e que nos parece ma2S

a~ro

priada.
Sala das Sessões,

ft~

Deputado

de.feverelro de 1987.

l-~rl:.J.
D~RCY

DEITOS

- 225EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO
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EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

substitua-se, no § 29 do art. 29, a expressão
"94 (noventa e quatro ) Const~tu~ntes" por
" um

déc~mo

dos ConstJ.tuJ.ntes

ll

Substitua-se, no § 29 do art. 29, a expressão
" noventa e quatro ( 94 ) Constituintes" por
" cinquenta e seis (56 ) Constituintes".

•

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

o

comparecimento efetJ.vo deve ocorrer na Ordem

do Dia, quando serão votadas e dJ.scutl.das matérJ.as

O quorum para abertura dos trabalhos 'deve ser,
conforme tem,s1do a praxe parlamentar, em 1/10
dos parlamentares. Saliente-se que a prime~ra
hora do Expediente será dedicada à leitura da
Ata e do exped~ente receb~do, segu~ndo, no Segundo Exped~ente, as breves comunicações. Creio
que o projeto fixou número elevado que, pode,

J.rnporta~

teso Parece-me que o numero propsto pelo proJeto , correspondente a 1/6 dos Const~tuintes, é dema~s elevado. O que
se propõe é razoável e atende às f~nal~dades do Exped~ente.

/2/çf

,~ J
k&-'VíVv )

Sala das Sessões, em

lIJVv\,w{,\ ~

"-·1"

U

,iv'J-v, :1"/

até mesmo, inviabJ.IJ.zar a realização da sessão.

l'

,j

Sala das Sessões,em

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

/JiJ

~

DEPUTADO

661
Acrescente-se ao art. 29, § 29, a seguinte expressão fJ.nal

11

I

~~v

~~

com as segul.ntes palavras: Sob

a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos Tl

664
•

EMENDA NQ
Ao Projeto de Resolução nQ 2. de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"

JUSTIFICATIVA
~o

É da melhor tradição brasileira a invocação do
santo nome de Deus quando' da abertura das sessões. Precisaremos, e mUl.to, dessa proteção quando estl.vermos elaborando

a nova Constituição.

art. 29, § 2º, onde se lê:
....."noventa e quatro (94)"

Leia-se:
"cinquenta (50)".

JUSTIFICAÇAO

Sala das Sessões, em

~~

Para abertura da sessão não se deve exigir maior nú
mero de Constituintes, visto que somente com a presença de 280 Con~
tituintes, pelo menos, dar-se-á início às votações. (art. 32, § 2Q
do Projeto).

D 7 BORGES DA SILVEIRA

662

1987
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Acrescente-se ao
pressão f~nal
~n~c~amos

11

art~

29, § 29, a

d~zendo:

segu~nte

ex-

Sob a proteção Cie Deus

665

nossos trabalhos" ..

E~~NDA N9
187
(de Plenár~o)
AO ProJeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "d~spõe sobre o Reg~mento
Interno

JUSTIFICATIVA
Agora, quando elaboramos a nova

Const~tu~ção

do

da

Brasl.l, neceSSl.tarernos de mUl.ta proteção de Deus

Assemblé~a

NacJ.onal Constl.tul.nte" ..

para que possamos corresponder à expectatl.va de

todos aqueles que nos

env~aram

a esta Casa

Leg~~

lat~va.

Dê-se ao § 39 do
Sala das Sessões, em

de Resolução n9 2, da
te redação:

art~go

29, do

Assernblé~a Nac~onal Const~tu~nte,

ProJeto
a

segu~~

Art. 29 .•.•......••..•..•....••.•...•.
§ 39 - Não estando presente o número de

DEPUTADO

ONOFRE CORRÉA

representantes prev1sto nO § 29, a

Pr~ __

s~dente,

com tolerância de 3D

da

§
45 - Esgotado o prazo de tolerância, e persistindo
a jalta de quorum, o Presidente declarará que não pode ha ver sessão, registrando-se o motivo e consignando o nome dos
constituintes presentes.

m~nutos,

declarará que não pode haver sessão
designará a Ordem do DJa

226

sessão

e
se

gu~nte."

JUSTIFICATIVA
JUS T I F I C A ç Ã O

A 1mportânc1a da matér1a que é
da e votada numa Assembléia Const2tu2nte não adm2te que se
ra um prazo de tolerâncla de apenas 15

m~nutos

O óbvio justifica a presente Emenda.Quem cu~
pre a sua obrigação não pode pagar por quem não a cumpre.

discut1
conf~

para a abertura da

sessão, na hipótese de não haver Const~tu~ntes em número 5uflclen

te no Plenár10.

1987.

CAMARA DOS DEP
com a

prese~

te Emenda, o elastec1mento desse prazo de tolerânc1a de 15

para

MOtlVO pelo qual propomos,

30 nu.nu to s ,

Emenda ns 668, de 1987

·Ao Projeto de Resolução ris
,de 1987, que
-dispõe sobre o Regimento Interno da Assem bléia Nacional Constituinte.

Sala das Sessões, em

~ r

Senador

...

-

AJ,FREDO

CAMPOS

Redija-se assim os §§ 35 e 45 dó Art. 29, acrescentando-se §5 5:

EMENDA Nº I 666
_
Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regi~to Interno da Asseabléia Nacional Constituinte"

Art. 29 - .............................•...

.... .
~

.

~

§35 - A hora do iníc.io da sessão, estando no
Plenário menos de 94 constiLuintes; o Presidente fará
acionar
as compaInhas durante 15 minutos, para aguardar a complementa ção do quorum.
§45 _ Se, findo este prazo, permanecer a inex1stência de número, a Presidência encerrará def1nitivamente
a sessão, despachando, antes, o expediente, 1ndependentementede
leitura, e designa~do, se for o caso, a Ordem do DIa da sessão
ordinária seguinte.
§5º - No curso da sessão, verificada a pr~
sença de constituintes em número i"ferior ao estabelecido no §
3º, o Presidente encerrará os trabalhos ex ofício ou por pruv~
cação de qualquer Constituinte.

Ao art. 29, § 3º, onde se lê:
com tolerância de 15 minutos ......
Leia-se:
...... com tolerância de 30 minutos".

JUSTIFICAÇIlO

o prazo de 15 minutos é muito curto. A emenda apenas
reproduz o prazo previsto no § 35 do art. 75 da Resolução n 5 1, de
1987, que "Estabelece normas preliminares para funcionamento da A,!!.
sembléia Nacional Constituinte",

- Justi ficação
Procura-se, pela adoção dos procedimentos
estabelecidos nos Regimentos das Casas, maior clareza e exatidão.

1987

Brasília (Sala das'sessões), em

c:
EMENDA

Nº 667 de 1987.

"<,

.-

,,

Modific~

a redação do § 3º e do § -42
do art. 29 do projeto de Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Consti tuinte.

--

------

'-------

I

:\\
\

r

••

1
/

/

./ , ./

;._,4< o-

9/2/87

/

"

I
V ••

"'

/--

(
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ARI. 29 § 35
- Não sendo constatada a presença do número legal de constituintes, referido no parágrafo anterior, o Pr~
sidente solicitará que os presentes declinem seus nomes ao
microfone orra que se efetue obrigatório registro. Após,

concederá 30 minutos de tolerância, quando se processará no
va verificação de quorum.

Ao artigo 29 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte acrescente-se parágrafo (§ 5º),
guinte redação:

"Art. 29 -

.

com a se-

-227 -

o

Constituinte que tiver faltado a uma
sessão, além da perda do jeton correspondente
à mesma, estará impedido, nas três sessões segUlntes, de levantar questões de ordem, inscr~
ver-se para falar e apresentar proposições".

§ 5º -

JUS T I F I C A

§ 39

será conslderada aprovada, fazendo-se o reglstro
das ressalvas apresentadas.

JUSTIFICATIVA

ç ÃO

As ausências injustificadas e

A discussão da Ata, em hipótese

alguma, excederá de quinze rnlnutos, após os qua~:

Não se justiflca que a leitura da Ata,

desnecessárlas,

cussão e votação possa ser

além da quebra de continuidade dos trabalhos, sobrecarregam

as

fe~ta

~ua

dlS-

em urna hora, quando tantas

matérias urgentes devem ser tratadas.

tarefas dos demais membros da Assemblé18 NaClonal Constituinte.

A presença física do Constituinte é

fundamen-

tal para o sucesso dos debates e todos devem estar presentes.

o

Constituinte que não comparece

sistematica-

mente às sessões, que não acompanham os debates, conclusões e

liberações, encontram-se lnabilitados de interferlr mais
dadamente nos trabalhos,

672

d~

aprofu~

através de questões de ordem e do uso

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLIlIA NACIONAL CONSTITUINTE".

da

palavra.

Além'disso,~devem

des a serem aplicadas

ser aumentadas as

penalida-

aos ausentes contumazes, inclusive a per-

Substitua-se a redação do art. 31 e seu § 19 pela redação

da do jeton.

abaixo apresentada, procedendo-se ã renumeração
para trás dos demais parágrafos:

..

Daí a presente Proposição .

Sala das Sessões, em

!lArt. 31. Aprovada a ata, o PrlmelTo

Senador GERSON CAMATA
EMENDA

N"

670

Se

cretário fará a leitura, em resumo, da

cor

respondência recebida e que a juízo do

Pr~

sidente deva ser levada ao conhecimento' do
Plenário, encaminhando:a a seguir para

os

respectivos destinos."

(Ao ProJeto de Resolução n" 2, de 1987 - Regimento Interno
da Assembléla Naclonal Constltulnte)

\,

I

Suprímam-se as referênclas a 111Qll ou 1I2º" Expedlentes,

~

no texto do ProJeto.

~(

Sala das Sessões, 12/02/1987

,

-./ /
/ '

l~

o

,(y~

Procurou-se "enxugar" os dois textos \ aqul

(\, ti, corporados, propiciando um melhor entendlmento desta fase
!

y~

do processo legislativo.

;' .\ »: ·1·1:-' ,../'1

-~\",",,"

\

JUSTIFICATIVA

" - / \.

~'I,'-

./

,,'
Líder do P

I

J -,,/;'I~/

ç' \ .\"I\.'

.>

JUS T I F I C A ç Ã O

,<

;::.'/

,·1'.,
... ~~;

Sala das

'. '<;2-~~::J~~ -.~. # F=~--__..
'V"

JfI;F~ v~l,~ ~,( 'C[_'"~

'.jÕ1'~~;j~'~

,

Expedlente deve ser um 80, de uma hora, para que se

672-A

nao desvlrtue a lmportâncla da elaboração da nova Constltulção.
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Emenda n9

Ao ProJeto de Resolução n9
,de 1987
que dlspõe sobre o Reglmento Interno da
Assembléla Naclonal Constltulnte

Dê-se a segulnte redação ao § 39 do art. 30 e
suprima-se o § ~9 do mesmo artlgo:

Art. 30.

• de 1987

Inclua-se onde couber:

-228 - ~ facultado"ao Constitu~nte encaminhar
ã Mesa, para publ~cação no Diário da Assemblé~a, discursos so
bre matéria constitucl0nal.
Art.

674
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Dé-se ao § 39 do art. Jl' esta redação e
o § 49 do mesmo artigo:

Se é certo que deve ser facultada ao Constituinte
de expor suas ~déias, representante que é dos
anseios populares, de mane2ra absolutamente ampla, também
é
exato que não hã tempo sufic~ente para que todos os Constitui~
tes d~scutam, oralmente, em plenár10 1 à exaustão, os assuntos
a

Art. 31. ••••••••••••••
§ 39 A le~tura do Exped~ente serã fei
ta dentro do prazo máximo de qu~nze m~nutos.

poss~b~lidade

const1tuc10nais que os preocupam. O envio de discursos
pub11cação imed1ata no 01ár1o da Const1tu1nte é a

mane~ra

supr~ma-se

para

JUSTIFICATIVA

ef2-

caz e rãpida de supr~r a lacuna •. Aliás, esse proced~mento
Jã
é, regimentalmente, adotado, há tempos, na duas Casas do Congr~
so Na ca.ona.L,

Não se Justifica gastar meia hora com a le~tura
do expediente, quando tudo será publicado no Dlãrlo da Asse~
bléia, no dia posterior. Deve-se resguardar ma~or tempo para
os oradores que desejam tratar de matérias constituciona~s

I

relevantes.
(Sala das Sessões), em

Brasília,

Sala das Sessões, em ((

t~l/\~ ~ J~'1 L'--1
V ti
EMENDA

If !~ 1-

.LI, L,v- J
{

NO

675

(Ao projeto de Resolução nO 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assemblé~a Nacional Constltu~nte)
ASS~MBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

673
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 2, DE 1987

supríma-se o § 50 do Art. 31

lIDispõe sobre o Regimento Interno

da Assembléia Nacional cons ta t.uarrce , "

EHEllDA

Dê-se ao § lO do art. 31 a seguinte redação:
JUS T I F I C A ç Ã O
It§ 12
O 1º Secretário, em seguida,
mencionara, em resumo, os oficios, represent~
ções, petições, memoriais e demais documentos

env~ados

à

Assembléia, dando-lhes,
devido encaminhamento. "

o parágrafo trata de requerimentos, indicações,
ou resoluções (?) e,sua fundamentação,

também, o

muito favor, que no 2 0

Exped~ente,

os

adm~t~ndo,

por

Constitu~ntes

Ilpoderão ocupar-se de assuntos const~tucionaisll.

Este, s~m, é um atentado à soberan~a e à

.JUS'll':n:F:I:CAÇÃO

seriedade do trabalho de se elaborar uma nova Carta
Magna para o BraSll.

Dado o caráter solene de que se reveste a matéria tratada pela Assembléia Nacional Const~tuinte, havemos
de convir que ela não conhecerá p~is, mas sim

documentos,

676

qualquer que seja a forma que estes assumam. Assim, até mesmo a carta de um eleitor deverá ser considerada "documento".

EMENDA NQ

,DE 1987

Dai a emenda de redação que propomos.

Sala. das Sessões,

e~,~

4d~--f/~:aO

consti~~~ALTER PEREIRA ,-~ ~

A

Ao Projeto de Resolução n Q OZ,que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituínte.
Ao artlgo 31, suprima-se o § 6º.

-229 -

679

JUSTIFICATIVA
O § 6Q citado dispôe:"A hora do expediente él
improrrogável".Ora, tal preceito contradiz literalmente o previsto no
artigo 28 § 3º,"verbis":"0 tempo do Segundo Expediente poderá ser I
prorrogado para o uso da palavra dos Constituintes de forma que todos I
possam manifestar-se~

EMENOA

Projeto de Resolução sobre o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Oeve,portanto, ser supr1mido o § 6Q do artigo 31
Sala das sessôes ,em 12 de fevereiro de1987

i----L~

DEPUTA~ ANTÔNIO

Acrescente-se paragrafo 3º , ao artigo 32, renumerando-se os
demais, com a seguinte redação:
" § 3Q As deliberações serão aprovadas com o voto favorável de,
no mínimo I 280 Constituintes "

MARIZJ

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA

677
Dê-se ao § 19 do art. 32 esta redação:

Embora o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 26 estabeleça '
que o quorum para deliberação é a maioria absoluta dos Menbros da Assembléia '
Nacional Constituinte, no Projeto de Regimento não consta essa exigência.

Art. 32 ••••••••••••••••••.•
§ 19 Não se passarã à matéria da
Ordem do Dia se o que se houver de d~scutir
ou votar não se achar dkstr~uído em avulso.

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 1987.
7

JOS'l'IFICATIVA
Pelo texto constante do projeto, suprime-se
o avulso e bastará a le~tura, pelo 19 Secretár~o, para que
a matéria possa ser debatida ou votada. Isso representa um
evidente retrocesso e ~mperfeição do processo leg~slativo.
Sala das Sessões, em /

J.; !(t

J

~"'" ~'v jJhlV
680
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

678

Dê-se ao § 39 do art. 32 este texto:

Dê-se ao § 39 do ar-t; 32 esta redação:

Art. 32 •••.•..•••••.•••.•••
§

39

Se,durante uma vatação,a hora

da sessão estiver por se encerrar, o Pres1den-

Art. 32 • • • . • • • • • • • • • • • • • • •
§ 39 Presentes 280 const~tuintes,

te a prorrogará, de ofíc~o, para que se
te o processo de votação.

compl~

pelo menos, dar-se-á ~nicio à votação, cons~

derando-se aprovada a matér~a que obtiver o vo
to da maioria absoluta dos const1tu~ntes.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

A votação é dos atos mais ~mportantes. A s9lução
apresentada pelo proJeto em exame parece-me des~
lentadora.

Em momento algum o proJeto refere-se ao quorum
para deliberação do texto constituc~onal, aliás refer~do no
art. 39 da Emenda Constituc~onal n9 26.

Sala das Sessões, em )

l/L I si-

I~ 9-.a /JVV-- /Li-?~,
V

fi
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681

683

(AO projeto de Resolução, que "Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional
Constituinte" )

,EMENDA AO PROJETO DE
( REGIMENTO INTERNO

Dê-se ao § 59 do art. 32 esta redação:

Ao art. 32, § 49

Art. 32 .....•••••••••..
§ 59 A votação não será lnterromplda,
alnda que finda a hora a ela destlnada, prorroga~
do-se a sessão atê que a mesma termine.

Onde se lê: " ••• interromper ••• "
11 • • • encerrar •.. ,..
L~!a-se:

Sala das Sessões,

de

de 1987
JUSTIFICATIVA
Não há sentido em interromper uma votação apenas
pelo fato de que terminou a hora da sessão. É preferlvel haver
Uma pequena prorrogação a
oda a votação.

682
PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE Nº

EMENDA Nº

Modifica dispositivos sobre votações na
Assembléia Nacional Constituinte.

684

Ao § 5º do Art. 32 seja dada a seguinte redação:

§ 5º - a votação, uma vez iniciada, não será interrom

Do DEPUTADO JORGE LEITE

p da,
í

Artigo único - Os parágrafos 4º e 59, do art. 32, do Regimento da
Assembléia Nacional Constituinte ser~o assim redigidos:

"I

49 - Logo
ção,
que estiver
proceder às

que houver número legal para deliber~
o Presidente aguardará o Constituinte
na tribuna encerrar seu discurso para
votações.-

JUSTIFICAÇ110

Entende-se que o processo de Votação é o ato conc1usivo de todo um processo. Assim, o avanço na hora, para

concl~

ir a votação, é prática perfeitamente aceitável.

"§ 59 - A votação não será interrompida, mesmo

se
terminada a hora a ela destinada, prorro gando-se a sessão até a proclamação do resultado
da matéria votada."

Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 12 de
Fevereiro de 1987

JUS T I F I C A ç

~

O

1. Impõe-se a modificação do § 49, do Art. 32, do Regimento

Inte~

no, pois interromper o discurso do Constituinte na tribuna não
ajuda à celeridade nos trabalhos, mas representa dispersão de
tempo, visto que o Constituinte voltará à tribuna para defen der seu pensamento.
2. Sob o mesmo fundamento sustenta-se a modificação do § 5º,

vez
à
que a interrupç~o da votaç~o obrigará o retorno da matéria
deliberação, com evidentes prejuízos. aos trabalhos da Constituinte.
Sala das SeSsões,

J2

!

685

de ferere~de 1987.

<-i,
JORGE t ~f'EIT

DEPU~A~O

EMENDA

(Ao ProJeto de Resolução nº 2, de 1987 - Reglmento
-l Â.

Interno da Assembléla Naclonal Constltuinte)

CO STITUINTE

Redíja-se asslm, o § 5º do Art. 32

-231§ 5" - A votação nao será interromplda,

JUSTIFICATIVA

mesmo que termine a hora da sessão ou sua prorro-

gação.

Intentou-se aperfeiçoar o texto do

parágr~

fo, a ele adicionando-se componentes indispensáveis, pelo me

Lider do PL
JUS T I F I C A ç Ã O
Chega às raias do absurdo, mas o texto original
determlna exatamente o contrário : "A votação não será i~
terrompJ.da, salvo se termlnar a hora a ela destinada."

688
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

686
O § 59 do art. 32 passa a v1goar com este texto:

Acrescente-se ao § 79 do art. 32 a segu1nte expressão final n. 6bservada a norma do § 2C? do art.
29" ..

Art. 32 •••••.••••••
§ 59 A votação não será interromp1da,
prorrogando-se a sessão, se necessárlo.

JUSTIFICATIVA: votação é fase muito importante
dos trabalhos parlamentares e não deve ser interromp1da pelo
simples motivo de haver term1nado o tempo a ela destinado. É
preferivel prorrogar-se a sessão.

Sala das Sessões, em

ti /.2

JUSTIFICATIVA
A falta de número pode impedir a fase de votação,
mas é necessário que estejam na Casa aqueles parlamentares 1ndispensáveis à abertura dos trabalhos. Sem esse número mínimo,
os trabalhos não podem continuar.

J.( f-

\~""r1'~lL~! ~
'J

MENDA

NC? 689
Ao ProJeto de Resolução n.C?

de 1987, que IIdlspõe sobre o Reg.l.-

mento Interno da Assembléia Naclo-

nal constitu1nte n •

687
Art., 32

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPQE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLllIA NACIONAL CONSTITUINTE".

o

§ 8C? passa a ter a segu1nte redação:

§ 89 - Os Relatores, ou seus subst1tutos, deverão apresentar ao Plenãrio da Assembléia, pelo
menos uma vez a cada duas semanas, Relatório Parcial dos
trabalhos e proposições de suas respectivas
Com1ssões,
uti11zando, para esse fim, no máximo 3D minutos
dentro
da Ordem do Dia.

Acrescente-se ao § 59 do art. 32 a expressão a segu1r:

87
o •• ,

e não houver a sessão sido

proTT~

gada , no limite estabelecido no § 69 do art.

28."

-232§ 89 - O Presidente fará constar da Ordem do Dia -

690

lITrabalhos das Comissões Cons tu.t.uc.í.onaa s?", para sua discussão

EMENDA
Ao Proj"to de Resolução que "Dlspõe
sobre o Reglmento Interno da ~ssem
íüéia Nacr.ona.L Constltulnte".

quando não houve~ rnatêrJ.a a ser votada.

Dê-se a segulnte redação ao §89 do Art. 329:
"§89 - Não havend,? matéria para a Ordem do Dla
não se real~zará sessão ordinár~~, devendo o horár1o ser ocupado

por reuniões das Cornissões

Líder do PL

ll

JUSTIFICATIVA
EMENDA Nº

Urna vez que estará a cargo dap Comissões a elaboração
do Projeto de Constituição é importante que disponham elas de
tempo para ampliar as discussões a respelto, evitando-se a desnecessária abertura do Plenário que, vaz2o, depõe contra a

693

~ma

Emenda ao Projeto de Resolução nº
de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

gem da Constituinte ••
Sala

Acrescente-se § 9º ao artigo 32º:
§ 9º - Oentre todas as proposições, terão priorid~
de de discussão e votação os Projetos de Resolução Constitucional,
considerados necessários a prevalência da Sooerania.

JUS T I F I C A ç Ã O

691
PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
DE 1987.
( PROJETO DE REGIMENTO INTERNO )

dando a
tuintes,

mod~ficando

e suprimindo artigos que conslderam ferir

a

soberania da Assembléia Nacional Constituinte.
Consideram estes CQnstituintes esta questão preliminar e a nossa emenda busca dar a oportunidade da decisão im~dia
ta sobre esta questão tão relevante.

EMENDA Nº

Substitua-se o art. 32,

Inúmeros Projetos de Resolução Constituclonal, mude 1967, foram apresentados por vários Constl

Co~stituição

§ 89

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

pelo seguinte:

,~~~

§ 8º - O Presidente incluirá na ordem do dia matéria relativa aos trabalhos das Comissões Constitucionais para serem di~
cutidas, quando não houver, proposições a serem votadas.

Constituinte

JUS T I F I C A T I V A
EMENDA N9'

A emenda é de redação. Trata-se de substituir "tiver
posições t' por
houver proposições".

pr~

Ao Projeto de Resolução n9
,
de 1987, que "dispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional
Constituin
te".
-

II

Sala das Sessões, em 12

de fevereiro

de

694

1987.

~~tL

Art. 32

OEPUTADO PAULO MINCARONE
PMDB/RS

Acrescente-se o §99, com a seguinte reda-

ção:

§ 99 - O tempo restante da Ordem do
EMENDA

N9

692

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Reglmento
Interno da Assembléla Nacional Constltuinte)

RediJa-se assim, o § 89 do Art. 32

Dia

será reservado aos oradores que se inscreverem para debater

o Relatór~o Parcial, tendo preferência aqueles que não per
tençam ã Comissão em questão, observando-se os crltérlos e~
tabelecidos nos artigos 45 e 46.

-

233-

695

697

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE".

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE".

Dê-se a segu1nte redação ao caput do art. 33.

Dê-se ao

§

19 do art. 35 a seguinte redação:
"§

19. Deliberada a sessão secreta,

o

Presidente fará sair da sala das sessões,das
"Art. 33. Bxa s t Lndo matéria urgente

a

ser votada e não havendo número legal, o Pre
sidente suspenderá a sessão por tempo prefl
xado, não superior a trinta minutos, até

formação do quorum necessário para a

a

tribunas, das galerias e das outras

depe~

dências todas as pessoas estranhas,

inclu

sive os responsáve1s pelo serviço de

taqul

grafia e os demais funcionár10s da Casa."

vota

ção."

JUSTIFICATIVA
-,

,.

Pretendeu-se, com a presente emenda,

• "">,

JUSTIFICATIVA

.'
A natureza da emenda procura limitar e
cii11n~~~lutilização do

tempo de trinta

m~nutos

corri

gir ligeiras distorções quanto ã terminologia adm1nistrativa ,

Sala das

dis

para a for

~rã~ '~O' quorum necessário para as votações.

,

-:

'"
r\

,,

\\"

o~!

\ L"I \./
'-

{/
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1 987.

v

I

!)

EMENDA N!!

698

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre

o Reg!

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Redija-se assim o art. 35:
n Assembléia Constituinte poderá, excepcionalme~

te, realizar sessões secretas, desde que

seja~

requeridas

por

ci~

quenta Constituintes ou por dois Líderes de Partidos, cabendo

696

ao
número

Presidente submeter o requerimento ao Plenário, presente
legal para as votações.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA
Suprima-se, no caput do art. 33, a palavra urgente.
A realização de sessões secretas deve ser restr!
JUSTIFICATIVA

ta a casos realmente excepcionais. Por isso propõe-se um

nível de

exigência bem mais rigoroso para a sua aprovação do que o que
Entendo que todas as matér1as são urgentes, na

votacão da Constituicão futura. Não deve haver prevalênc1as
sob pena de compromet1mento dos próprios trabalhos da Asse~
bléia.

sug~

re o Projeto.
de fevereiro de 1987.

-234 -

701

699

EMENDA N9
/87 (de Plenário)
Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987,
que "dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Const~tuinte"

EMENDA Nº
AO PROJETO DE
REGIMENTO DA ASSEMBLÉIA
NA
CIONAL CONSTITUINTE.
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação:

Dê-se ao art~go 35 do Projeto de Re~olução
n9 2/87, da Assembléia Nacional Constituinte, a segu~nte redação:

Art. 35 - A Assembléia Constituinte poderá realizar sessões se eretas, desde que sejam requeridas por cem (100) Constituintes'
ou líderes de partidos cujas bancadas, isoladamente ou em conju~
to, somem essa quantidade, cabendo ao Presidente submeter à decl.
são do Plenário, presente o número legal para votação. A sessão'
secreta não terá caráter deliherativo, exceto para decidir se as
informações nela colhidas serão ou não divulgadas, hem como
o
teor das discussões travadas.

"Art. 35 - A Assembléia

Constitu~nte

pode-

rá real~zar sessões secretas, por deliber~

ção do Plenário mediante proposta do Pres~
dente ou a requer~mento de 56 (cinquenta e
seis) Constituintes ou de Lideres de Part~
dos que representem esse número".

!' 1º § 2º -

JUS T I F I C A

ç Ã

O

.§ 3º -

li 4º -

Atrelados à mesma idéia que expusemos para
justificar a alteração, por nós proposta, aos §§ 49 e 69 do art!
go 28 do Projeto de Regimento Interno da Const~tuinte, oferecemos esta Emenda cUJo obJetivo é o de estabelecer que as sessões
secretas serão dec~didas em Plenário, mediante proposta do Pres~
dente (v. Emenda nossa ao art~gu 39) ou a requer~mento de 56 (~

§ 5º -

de fevereiro de 1987.

Sala de Sessões,

JUSTIFICAÇIlO:

quenta e seis)

Const1tu~ntes

ou de Líderes que representem

esse

número.

As sessões secretas devem ocorrer para proteger informações que sejam fornecidas ou discutidas. Não se justificaria •
das caráter deliberativo à essas reuniões, pois este fato
iria
de encontro ao caráter democrático e transparente que se pretende das a essa Assembléia. As sessões secretas devem apenas poder
deliberar sobre o destino a ser dado às informações obtidas
na
própria sessão ou as discussões ali ocorridas, que poderão
ser
di vuJ gadas ou não segundo esta rCiSãO. , / '

Sala das Sessoes, em

f / .. .8.'

..<5':

700

702

emenda H •

Ao
Pr oi e t:o de Resolu.;"EI.I) N.
de t' e v ere i ro de
19S7~
que
d13pí1e
,5(lbre
P
Retomentel
l n i ern o
da
A:~3~mbléla
Na':J.cJTlal c on s r s t u s nt:e ,

EMENDA ao ProJeto do Regimento Interno

EMENTA

altera o Artigo 35.

Ao Artigo 35 do Projeto de Resolução dê-se a seguinte redação
"Ai' i i q» 3!3 - A Assenb Lê i « Naclllnal Ct)fI:S i: i tiu 1 fi te
pllderá
re a i zssr
3e:S3'(1e_~
secretas
p or
s ere cêuv
di'
Pl ercàri I' ne d s: an te or op os t:e do Pr e s s dan te f
ou a requer .m e» to
e scrs e.,
de
t.s aer p ert s dé r i o (lU de VInte
Con s t s t u z n t e-s ,
s p l s c sndo-r s e ,
flcl ,-/ue couber,
i~_~ d}_-:::pt\~lçí!e3 (:li I Capitulo 111 do
Tttul(' 111 de' Re q : men '1.-(' In1:err:l) da Cjmar~ do s [Jepl..lta.dt)3~
l

de

l

Art. 35 - A Assembleia Constituinte poderá

real~sar

sessões

b

secretas, desde· que
const~tu~ntes

requer~das

ou lideres de

por 50 (

Part~do,

c~nquenta)

cabendo ao

f,

Pres~dente

submeter o

ped~do

à decisão do Plená-

rio.
~

U S

T

r

I

c A

I

C

~

o
JUS T I F I C A ç Ã O

E

re p or t~rm(l-no~

ae st. ec e s s ér 1 c'

ai

à3

Fer s e r

JJ~uaç~es que Justificariam a reallzaçât' rle 3e3s~e5 5ecreta5 pvr
de l s oor oc'so do Plenárltl v 3t)1Jrelevdndo as qu e s t e s que i n i ere s s esr
õ

ê

A emenda, mesmo admitindo a realização de sessões secretas,

segurança raciunal.

qualquer

l.l

Aams r zr-r s e cue a
s n s c s e t s ve p os s e p er t s r
de
de p ti i d»
li t
por pequena que
sua
é uma decorrértCla dt) r e s p e i t o que S~
v

Justifica-se pelo grande interesse

A

tuinte que devem o quanto possivel ser abertos ao público quer di-

âer

e r

no

z

c o ,

s

apl1caç~v

5ub51dl~rla

dtl

Re a s tsen t:«

Ir:ternlJ

Deputados
é
tic()flselháJlel
p or e s t er á
e x eu s t i vemen t:e
d s sc s o l s c ed e
fll) c ep i t u Lvv 111 do
Titulo
c s i ado Re(111?erttl'_

Ctl r.-:a. r a

âos

ca~ ls~es,
,'-==....-.c.,.,,,.;-é

em

C,'_~ta

dif~culta-a

e exige sempre, para isso, a deliberação do

da

matér l a
111

d(l

públ~co

dos trabalhos da Consti-

retamente, quer através dos órgãos de comunicação de massa.

Sala das Reuniões, 09 de

- PNDBI AL

Plenãr~o.

e r e

bancada
na C()flstltulflte
deFe ter à3 1"'lfll)rl~.5.

fevere~ro

de 1987.
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703

E

o § 52 do mesmo artigo fique assim redigido:

5º - As atas das sess~es secretas ser~o redigidas pelo

(Ao Projeto de Jlefiólução, que "Dispõe sobre o
Regimento Intern9<á~ Assembléia Nacional Constitui~
te")

22 Secretário, antes de levantada a sess~o, assinadas p~
la Mesa e, Jl'ntamente com a sua 9ravaç~o, fechadas em In

v~lucros lacrados e rubricados, com a respectiva data,
e a Indicaç~o do prazo durante o qual o

5191

lo deva ser

mantido, e recolhida ao ArqUIVO da Assembl~ia, que ser a

confiado ao ArqUIVO da C~mara dos Deputados.

Ao caput do art. 35

Justificação

Substitua-se a expressão "la ConstJ.tuintes l1

por "20

Constitu~ntes".

Sala das Sessões,

de

Vivemos, recentemente, experiencla de uma grande decepç~~
quando, rompendo os lacres por vezes centen~rlos de sess~es secretas da Câmara, encontramos nas respectivas atas registros totalrncn
- te vazios de conte~do. S~ para exemplificar. No dia 22 de abri I d;
1910, a C~mara dos Deputados debatia o Parecer ao Tratado de
L,mi
tes entre Brasl I e Peru. A ata reglstra:"Ora o Sr. Mel lo
Francoque sustenta longamente seu voto favor~vel ao Parecer, sendo applau
dido ao deixar a trIbuna". Em 1897, est~ em exame o projeto
qu~
aprova o Tratado do Amap~. O Secret~rlo da sess~o secreta do dld 4
de novembro registra: "obt~m a palavra o Sr. Cal~geras, que defende o projeto e em extensas conslderaç~es aprecia a quest~o
pelo
seu lado hlst~rlco e cartogr;fico".

de 1987

N~o fossem os trabalhos escritos deixados pelo grande especial ista em qucst~cs de nossas fronteiras que fOI Cal~geras e as
gl~rlas do Legislativo, por culpa do segredo Imposto a essos debates, que I hes vedou a I nscrç~o nos Ana I 5, estar Iam tota I mente .vc~
das, em ~ont"d~T~ ~om a (lfll~catnc literatura dClxdda P"ll\ Fdr~o do
R 10 Branco, (.."11 n omv do l t emer-e t I

AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
EMENDA Nº 704
CAPÍTULO rrr
Secção lU

/

Art. 35 - onde se lê "requeridas por dez Constituintes
ou por Lideres de Partidos"
Leia-se: "requeridas por escrito e declaração do obj~
to especifico da sessão, por sessenta Constituintes ou por lideres de Partido ou Bloco que
os representem" ...
Sala das Sessões,

~~~e

Constituinte

EMENDA Nº

706

PPOCEDA-SE AS SEGUINTES ALTERAÇOES NO PROJETO DE REGIMENlOINTERNO
fevereiro de 1987

~;;::
Art. 35 - SUBSTITUA-SE:

"10 Constituintes"

por

"58 Constituintes",

JUSTIFICAÇÃO
Não se nos afigura de boa prudência que
apenas
dez
Constituintes possam requerer a rea11zação de uma sessão secreta da
Assembléia, por outro lado, a redação proposta exige, além de um número mais qualificado, também a menção do objeto para a sessão pretendida.
Sala das Sessões,

~~de fevereiro de 1987

§ 1º - Em nenhuma hipótese se apreciará em sessão secreta mate-

ria constitucional.
§

2º - As sessões secretas tratarão exclusivamene de matéria
disciplinar que aprecie o comportamento dos Senhores
Constituintes.
\,

~./
ConstituiR~e

Euclides Scalco
DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS~LEONELLI

705

Emenda ao Art. 35, § 12

D~-se ao § 1 2 , do Art. 35 a seguInte redaç~o:

Brasilia, 12 de fevereiro de 1987

"§ lQ - Para iniciar-se a sess;o secreta, o~Presidente,
apos as providências necessárias para que seja gravada,

JUSTIFICAÇIlO

far~ sair da sala das sessões, das trIbunas, das galerias e demais dependências anexas ao reCinto, as

soas estranhas aos traba Ihos,
da Casa."

I

pes-

nc Ius I v e os func I on~r I os

As sessões secretas se ocorrerem deverão se cons

tituir em fatos absolutamente excepcionais da atividade constituinte.

Se pelo menos 10% dos Senhores Constituintes não
considerarem justa a s~a solicitação é evidente que não deva nem
ser colocada em di~cussão.
Vindo a ocdrrer necessário limitá-la a assuntos
de ordem disciplinar, deixando explícito que em nenhuma hipótese ne
las se tratará de matéria constitucional.

236-

709
EMENDA NQ

Projeto de Resoluçio n9 2, de 1987 que "Disp~e sobre o Re
gimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte".

SENADOR MEIRA FILHO
Suprirn~r

soes Secretas,

a Secção III

do

Capítulo 111, que

constituída pelo Artigo 35 e

Se~

trata das

seus parágrafos, e

re-

numerar as dema~s Secções e Artigos.
JUSTIFICAÇÃO

Deputado Federal DOMINGOS LEONELLI

Não vemos necessidade de haver Sessões Secretas numa Assem

bléia Constltuinte.

707

EMENDA NQ

Se estamos
mos

aqul

sob a

respeito da Constituinte:

Proponho, no Art. 35, a supressão da expressão: DEFE-

e

luz da dlscussão e

aqui procuradores do povo bra5ileiro~ que

dos

debates

e

s~

tudo deve saber

a

por que Sessões Secretas? A Constituinte

soberana, mas nao pode e nem deve esconder nada do povo brasilei

TO.

RIR ESSE REQUERIMENTO, SE ASSIM JULGAR CONVENIENTE, OU·

JUSTIFICAÇAD
Emenda nO

710

Em se tratando de Sessão Secreta, modalidade de sesAo Projeto de Resolução nO
, de
de fevereiro de 1987, que "dispõe sobre
o Regimento Interno da Assembléia Nacio-

são discutível no presente momento, o mais viável é o Plenário
decidir soberanamente sobre a sua conveniência.
A exclusão proposta torna a redação mais precisa

nal Constituinte".

e

direta, transferindo ao Plenário a exclusiva decisão.
Su~ri~a-se,

adantando-se os demais artigos que se re

ferem aos pontos suprimidos:
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 12 de
" a Secção III,

fevereiro de 1987

q~e

cuida das Sessões Secretas,

com

p seu art. 35";

i

11

I

I,'

/ :ld.V_\./

o item IId", do art. 54".

Constituinte'! DOMINGOS JUVENIL _-'
' /

~/

~

...

l*KlA N2

...
~

-

~-

.>

JUS T I F I C A

Ã O

Referidos dispostivos cuidam das sessões secretas
do voto secreto.

708

Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987

Que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
cional Constituinte.

ç

N~

e

Em nenhuma hipótese deve ser admitido o voto secreto.
Para o cidadão, o voto secreto é uma conquista, porque renrese~ta
a proteção que deve ter o cidadão no e~ercício do seu direito fu~
damental, o do voto. Para o parlamentar a situação é diversa. Os
constituintes não votam por si, mas em nome de seus eleitores
O voto secreto isenta de compromissos assumidos com as bases elei
torais.

A ponulação tem o direito de acompanhar os passos de

seus representantes.
Suprima-se o art. 35 e seus parágrafos, do Projeto de
Resolução nQ 2, de 1987, rem.merando-se os demais.

A presente Emenda foi elaborada com a assessoria do

DIAP - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA

PARLA~ENTAR.

Sala das Sessões, em

/

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.
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714

EMENDA io PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

711

PROPOSTA DE EMENDA AO REGIMENTD INTERNO
NACIONAL CONSTITUINTE

S\1?.!""!..mam-se a alínea "d " do ~ do art.

DA

ASSEMBL~IA

54

e o art. 58.
SUPRIME, em seu inteiro teor, a Secção 111 da proposta original de Regimento Interno e intitulada "DAS SESSOES SECRETAS!

É ~nacelLável a reallza~ão ãe votações S8cre
-:'as

em t...:rla }~:sE-P1blél.a

~~ac~c!1al

Con s t.i.t.u i.n t.e ,

pOlS Loõas as nossas aT.1.-:uces ãeverr ser claras
e ~ransparentes. Fomos elel.tos para que possa
o povo, pOSl:erJ.ormente I Julgar nos sa s a t a t.ude s .

JUSTIFICATIVA

Sob nenhuma hipótese, a Assem~léia Nacional Constituinte haveria
de se reunir em "SESSOES SECRETAS". A simples perspectiva destas Sessões, em se tratando da absoluta transP?rência através da qual devem ser pelo povo brasileiro fiscalizadas as atividades constituintes,
já se nos afigura inconveniente.

Sala das Sessões, em

SALA DAS SESSOES, EM 06 DE FEVEREIRO OE 87

<u; c:

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

712

TADEU FRANÇA
PMDB - PR

Suprima-se a Seção 111 do Capítulo 111 do Título
111, que trata das· Sessões Secretas.

JUSTIFICATIVA: É 1nconcebível que uma Assemblé1a
Nacional ConstltUl.nte efetue sessões secretas. O que receamos?

rv

Sala das Sessões, em

~~

L

IJ/ J.) ~ t

AO PROJETO DE REIMENTO INTERNO
EMENDA Nº 715

flltv,~/

CAP ÍTULO II I
Secção III

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

713
Suprima-se a"Seção. ríI- Das Sessões Secretas" do
Capítulo III AÓ"Título III.

Acrescente-se onde convier:
Art.
- Nas sessões secretas nãose votará qualquer m!
téria referente ao texto da Constituição em elaboração pela Assembléia
Nacional Constituinte.
Parágrafo un1CO - Poderão, porém, ser discutidos assu~
tos que , por sua natureza, devam ser reservados. Se, no entant~ pr~
dominar o entend1mento'de que devam figurar no texto constitucional,
a sessão retornará à condição pública de imediato.
Sala das Sessões,

/'de fevere1ro de 1987

~//

Constituinte Euclides Scalco

JUSTIFICATIVA

A Nova RepUbl1ca deve ser transparente. Os trab~
lhos de nossa Assembléia não podem ficar resguardados por uma
sessão secreta. Seria um atestado de l.neflCiêncl.a ou de

Aia, totalmente inadmissível.

Sala das Sessões, em

JUSTIFICAÇIlo

cova~

Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte devem
ser cristal1nos, transparentes, não se podendo conceber que alguma
parte da nova Constituição seja discutida e votada em sigilo. Melho~
pois, que se vede qualquer votação de texto constitucional em reunião
secreta, permitindo-se, no máximo, que o exame de determinados documentos oficiais, sigilosos por sua natureza, assim como a audiência
de depoimentos que, pelo mesmo motivo, devam ter caráter reservado,
se faça com essa precaução. No momento, porém, em que tais temas devam figurar no corpo da Constituição, o debate e a votação sobre eles
devem vir à plena luz do conhecimento público.
Sala das Sessões, f/de fevereiro de 1987

~/

Constituinte Euclides Scalco

-238 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

718

716

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Inclua-se, no Titulo III, o seguinte Capítulo VI,
renumerando-se os subsequentes:

Subst~tua-se,

capitulo VI
Das propos~ções

f~nal

tituc1onal, requer1mentos e pareceres.

no art. 35, § 19, a expressào

~nclus~ve

dE debate e de

os encarI:egados dos serVl.ços

taqu~graf~a

dos da Casa 11 pela segu1nte

Art.
propos~ção é toda matér~a sujeita ã del~
beração da Assembléia.
parágrafo único. As popos~ções poderão constar
de proposta de norma const~tuc~onal, emenda ao projeto cons

Art,

TI

vJ.dores

e os
11

dema~s empreg~

l.nclus1ve os ser-

fi

JUSTIFICATIVA:

A emenda torna o texto

ma~s cl~

ro e sucl.nto. A terminologia do proJeto está ultrapassada.

Os constituintes apresentarão às Comissões

e Subcomissões, referidas no art. 15, suas propostas de norma

constitucionaL
parágrafo

ún~co.

Sala das Sessões, em

É permit~do ao const~tuinte of~

recer proposta de norma const1tucional

a~nda

que não seja

m~

bro da Comissão.
Art.

O projeto constitucional, apresentado pela

Comissão de Sistemat1zacão, poderá receber emenda em plenár1o.

719

JUSTIFICATIVA

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

o projeto em debate, lamentavelmente, não dispõe
sobre
proposições. Creio que se deve adotar uma term~nologia
a fim de que não haja confusões, princ~palmente quanto'às su-

No § 39 do art. 35, apõs a palavra secretos
inclua-se a seguinte expressão " e por quanto

gestões que os constituintes irão encaminhar às COID1ssões pre
,V~StdS

no art. 15.
Sala das

t.empo ";

JUSTIFICATIVA: É de bom alv~tre que a própria
Constituinte fixe o tempo em que os debates devam f~car s~
eretos.

Sala das Sessões, em

717

PROJETO DE RESOLUçnO Nº 720
( PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

de 1987.

Emenda ao ProJeto de~Resolução nº 2, de 1987, que

dispõe sobre a Assembléia Nacional Constituinte.
EMENDA Nº
Substitua-se

do parágrafo 1. do art. 35 a

expre~

No artigo 35, § 4 9 , substitua-se:

sao "empregados ll por IIserVldores".

&/3~1

" Aos constituintes que houverem tomado parte
Por:

----;>

~~STITUINTE

O BENEVIDES

n

Aos constituintes que tiverem tomado parte ...

n

JUS T I F I C A T 1 V A
Jus

t

~

f

i

A expressão "empt'egado ll
ce Le t

i

c a

t

~

v a

Emenda de redação.

é utilizada apenas

para

s t as , isso posto} dever-à ser adotada a expressão "servl.dorll

por encampar todas as classes e

categor~as

func~onais

das

duas

Casas, abrangendo Estatutár~os, Celetistas ou Prazo Determinado.

Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 1987.

_~J7ú..9{.{L/(/l?~
DEPUTADO PAULO MINCARONE
PMDB/RS

-

239
Daí a presente proposição, que objetiva delimitar

721

o

âmbito das sessões secretas, que, indubitavelffiente, não podem resolEMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLl3IA NACIONAL CONSTITUINTE".

ver sobre matéria constitucional.
Sala de Sessões, em
Deputada

Ao

----" /'c
<::.-l.--

RITA ICAMATA

59 do art. 35, dê-se a seguinte redação:

§

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO
59. As atas das sessões secretas serão Te

"§

723

digidas pelo Segundo Secretário, aprovadas
pela Assembléia antes do levantamento
sessão, assinadas pelos membros da Mesa,
por quantos Constituintes desejarem

Acrescente-se ao § 59 do art. 35 a seguinte expressão final " fixando-se data para sua abertE,

da
e

ral!.

fazê-

lo, fechadas em invólucros lacrados e rubri

JUSTIFICATIVA, A própria Assembléia deve ser a
juíza do tempo em que as atas devem permanecer secretas.

cados com a respectiva data, e recolhidas
aos arquivos da Assembléia Constituinte, que
será confiado ã conservação do Arquivo de u

Sala das Sessões, em

ma das Câmaras do Parlamento nacional."

/U~
'.-.
.

.- ,

i"

~/'SLlA
/.(i:r; ,,\.

I

i) 1/

/'"

f

I '

>

Destina-se a presente emenda a pequenas

..

<r.:

&~ t:~'~
11 , .

I

,.----:.i

JJ

co~

po~

'-----_~

~,~~~,-~~"-_.

~rl-

-0\.í

724

Acrescente-se ao artigo'359 :
" § 69 - Em nenhum caso será apreciada matéria que
direta ou indiretamente diga respeito a elaboração constit~

cional. 1I

V

JUSTIFICAÇÃO

S imperioso que fique. muito claro se vedar a possi
bilidade de realização de sessão secreta ã assunto que diga
respeito a matéria constitucional.

722

E ME N D A

~~J

...0J.

-----

EMENDA N9

~

suas assinaturas nas atas das sessões secr!

Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 1 98 ,

lr.C -.

~.,,~')~"
F

1
/ , l~/\r~ções gramaticais e a permitir que os Constituintes

,/j;0.'0...

./ I

\-\

, "'\ ,

Ü" -,
l"c/
).L -c.] ,/ JUSTIFICATIVA

I '/

ro de 1987.

Ao artigo 35 do Projeto de Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte acrescente-se parágrafo, que tomará o número Sº, renuffierando-se o 5º para 6º,'

"Art. 35 § 5º - Não

, .•. ,
pod~rá

'

, •.. , .•

ser objeto de votação secreta matéEMENDA Nº

ria constitucional •
§ 6º -

. 725

, .. , •..•..•. , .•.... " .. ,', .. , .. , ...••.. ,", .. "
Acrescente-se o § 6º ao artigo 3S com a
te redação:

JUSTIFICAÇi\D

As sessões secretas são excepcionais e destinam-se a delibera-

segui~

§ 6º - Nas sessões secretas não poderão ser v2
tadas matérias para inclusão ou exclusão na Constituição.

ções sobre matérias não atinentes ao texto constitucional em elaboJUSTIFlCAÇAO

ração,
Cada artigo da Nova Carta deve passar pelo crivo
vontade papular, expressa, em

princíp~o.,

pelos, representantes

da
do

povo eleitos constituintes, devendo os debates terem ampla e inte gral divulgação, para que a vontade e os anseios pupulares não
frustem nem se desvirtuem.

A votação das matérias constitucionais
devem
ser públicas para que os eleitores possam tomar conhecimento da
posição da cada constituinte.

se
Deputado Federal LUIZ ROBERTO PONTE

-240EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

726

ASSEMBL~IA

728

NACIONAL CONSTITUINTE

Dê-se ao art. 36,'§ 29, a seguinte redação:
PROJETO DO REGIMENTO INTERNO
Art. 36

.

Não havendo sessão, será lavra
do termo de ata dela constando o expediente de~
pachado.

EMENDA Nº

§ 29

Onde couber, diga-se:
JUSTIFICATIVA:
ra, objetiva e têcnica.

" Diário da Constituinte ", em lugar de
" Diário da Assembléia "

A

l~nguagem

proposta é

ma~s

cl~

JUSTIFICAÇAO
De acordo com as Norm3s Provisórias está sen~o
publicado o Diário da Constituinte, denominação evidentemente mais expressiva para refletir a identidade da Assembléia.
Convém, pois, manter o atual e mais ajustado ti
tulo.

Sala das Sessões, 10 de

'L"-G.t.- . . "
.

f.L.

Fevere~ro

de 1987

--""~

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

<,

Oep. Aluizio'~;mpos

729
Substitua-se, n~..~art:· "37, a expressão." com os

727

detalhes dos re'spectivos trabalhos" pela segui.!!
te

11

com a íntegra das notás taqu1.gráfJ.cas. 1I

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,

QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE".

Acrescente-se ao

§

JUSTIFICATIVA_ A praxe parlamentar é que o órgão oficial publ~ue os debates na integra, med~ante o apanhamento taquigráfico.

19 do art. 36, logo, após a palavra

/

tros, suprimindo-se as demais, a seguinte expressão:

"§ 19.

~a das Sessões, . : II 4< .,.d'--t"1?"'~P<:e.,.4 jJ?7:

. :

ou-

'

I

~4V'~?;'~~

ausênc~a

• •• Constituintes, na

desses."

JUSTIFICATIVA
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO
Também no texto ora cogitado para

modif!

cação, deixou-se de fazer a previsão para a hipótese da

au

730

'sência dos do~s Secretários.

//'--__

caEU~

Substitua-se, no

~~'.b
,~ -;

da s Se s sô e s ,

""

n

.

r.:

»>:

'I

,

-

. o'

n~ d."",r7~~'
"")\G

-,,' ---! -

,/(I.)~

-',
XT. _,/I'pTJ?>
1/ ./,

de f evere

L'

....

\l

:!. ') n .

~-----

,

~/j/~

do art. 38, a palavra

"manuscrl.ta 1T •

JUSTIFICATIVA A
evidentemente, ultrapassada.

da Constituinte de 1946.

terminolog~a

Fo~

empregada está,

cópia infeliz do

Reg~mento

-241EMENDA AO PROJETO DE
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EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

731

734

Dê-se ao § 29 do art. 38 este texto:

?\r-'t.

38. _

Suprima-se, no art. 39, a palavra manuscrita.

.

As informações e os documentos
não oficiais, lidos peio 19 Secretário, à hora
§ 29

do Expediente, em resumo, serão

publicados no órgão

JUSTIFICATIVA-

Não há que se falarem ata manus

crita, nos tempos atua15.

~ntegralrnente

of~cial.

/

Sa~ldas Sessões, em
/

/

)
1/

JUSTIFICATIVA

Estamos vivendo um momento

h~stórico.

Por

~sso

mesmo, devemos legar à posteridade a integra da documentação
enviada à Assemblé~a.

ÉMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

732

735

Dê-se ao § 59 do art. 38 esta redação:
Art. 38

Acrescente-se ao art. 40 o segulnte parágrafo

..

único:

Será licito a qualquer constituinte fazer inserir na ata as razões escri
tas de seu voto, obedecidas as d~spos~çóes r~
gimentais.
§ 59

JUSTIFICATIVA Náo se deve cercear a liberdade
de expressão do const~tuinte, principalmente quando deseJa
ele manifestar as razões de seu voto.

~I-

J1 tt 1qJ J;.,t.y/

hr

Sala das Sessões, em

Art. 40

parágrafo
de fumo na

der~vados

.
ún~co. É

vedado o uso de

tr~buna.

JUSTIFICATIVA- O ideal seria proibir o uso de
C.1.garros, charutos e der~vados de fumo em todo o recinto do
plenário. Todav.1.a, o min2mo é que o orador não fume na trl.-

buna.
Sala das Sessões, em

í '~'

(Jí.
, - - - - _--)lA..c..-e.." C--tX..(...t.:'N"<JJE:Pt1T'ADO- LÚ~O ALCÂNTARA

\
EMENDA AO PRqJETO DE
RECIMENTO INTERNa

733
Substitua-se, no texto do § 59 do art. 38, o
prazo de três horas pelo de uma hora.

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLI1IA NACIONAL CONSTITUINTE".

JUSTIFICATIVA
Creio que a prorrogação só.se justifica por um
pequeno espaço de tempo. Se a sessão normal já
dura cinco horas, creio que se houver muita m~
téria a se debater é preferivel~convocar-se uma

736
Substitua-se o último período do caput do art. 41. pela

red~

çào abaixo indicada:

outra sessão.

Sala das Sessões, em

"Art. 41.

..• 11 obrigatório aos

res, na hora do Expediente ou nas

orado
discu~

sões, o uso da tribuna, podendo ser concedi
DEPUTADO Jost CARLOS SABOIA

da licença para falarem das bancadas."

-242EMENDA AO PROJETO DE
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JUSTIFICATIVA

o

739

objetivo da emenda ao artigo é tão-somente

Suprima-se, no caput do art. 44, a palavra' só

JUSTIFICATIVA Há outros casos em que o const!
tuinte poderá falar, como, por exemplo, para levantar questão de ordem , fundamentar proposições, corrigir ata, etc.

Sala das Sessões, em

EMENDA AO PROJETO DE '
REGIMENTO INTERN9

Senhor Pres1dente.

740

737
Substitua-se, no § ~9 do art. 42, a expressão
"convidá':lo-á a sentar-se" pela seguinte "coE.
vidá-lo-á a acatar a decl.são tl

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÂO QUE
DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO =
DA ASSEMB~IA NACIONAL CONSTITUINTE

•

JUSTIFICATIVA- Além tle ser mais polida, a fÓE
mula sugerida contorna a notória 'falta de acomodações no pl~
nário.

Dê-se

ao parágrafo 19 do art. 45 a seguinte reda-

ção:
"§ 19 - A ~nscr1ção de oradores para a hora do 29
Expediente será feita no dia em que O Const~tuinte preten der ocupar a tr~buna, quando usará da palavra por la m~nu~

Sala das Sessões, em

tos.

11

JUSTIFICAÇÃO
E!1ENDA

738

N9

A

presen~e

Emenda visa tornar mais clara a

redação com referência a l.nscrJ.ção de oradores para a

(Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento

do 29

Ex~edl.ente,

no dia em que o

hora,.

estabelecendo que a mesma deve ser feita=

Const~tu~nte

pretender ocupar a

~ribuna.

Interno da Assemblé1a Nac10nal Constitu1nte).

Redíja:~e assim, o Art. 4~
Art. 44 - O

Const~tu~nte

Objet1va, ainda, com a redução para la ~
nutos o tempo de ocupação da tr1buna a que, ao ~nvés de
quatro, seJa poss~vel o uso da palavra a se~s Constitu;ntes.

só podérá falar
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

a) para retificar à ata ;

.,/./

~

b) para apresentar requerimentos ou emendas sobre

JULIO

a matéria constituéional

,

~;S;~~AN .

'1

c) pela' ordem, ou para reclamação
d) para discutir o proJeto de Constituição
e) para ,encaminhar a votação"qu~do permitido por
este Regimento ;
EMENDA N!!
~)

741

no Expedl.ente, ou em expIlo cação pessoal,

Ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

havendo tempo disponível:

Dê-se ao § 4!! do Art. 45 do projeto, a seguinte redação:
"A Mesa reservará os dltiwl
do segundo expediente para comunlLu~c.~ d~ Liderança, dividindo o tempo entre . _íderes que
t,

Líder do PL

solicitarem a palavra."
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V - aos autores de

da
~retendemos com a presente emenda retirar
Ordem do Dia est~ fase de comunicações das Lideranças, que fica melhor ~osicionada no último período do Expediente.
Para tanto propusemos alteração também no Art.
28, a fim de conciliar os dois dispositivos.

-"

-

VII - ao Constituinte contra.

JUSTIFICATIVA

Buscou-se, com a presente

Sala das Sessões,

c-~~

emendas;

VI - ao Constituinte a favor;

J~_jL -f ---{
'-"""I

~

Senador JUTAHY MAGALHÃES

EMENDA

N9 07

742

(Ao Projeto de Resolução, que "Dispõe sobre
o Regimento Interno da Assemblé~a Nac~onal Constituinte")

744
PlIIlDA AO JIIlOJETO DI RISOLUÇRO NI 2 DI 2117

DlIpO. .obr. O Reg1lllnto Int.mo da
A• ..-bl'i. Naoional Constituint.
Dê-se ao art.

4~,

§ 49,

a redação que se segue:

Regull I concll.lo d. pIllvrl
qu.ndo ••1. d. u. Constituinte p.dlr, .1.ult.n••••nt. •
p.l.vr••

"Art. 45 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
§ 49. A Mesa reservará os prime~ros 60 (sessenta) minutos da Ordem do Dia para comun~cação de L~d~
rança, d~vidido o tempo entre os líderes de Partido,
que o poderão delegar a seus liderados".

ARTIGO "8 •••
o••• letr•• A. B e C do ertlgo 48 e ••gulnte r.d.çlot
Sala das Sessões,

de

de 1987

A) .eprl••1ro lug.r ••0 .utor
B) •• .egundolug.r .os•••••tor••
C) •• t.re.lro lug.r .0 .utor de voto e. .ep.redo .eguldo
do. autor.. d. e.dnd.. de .el. Con.tltulnte.. tras • r.vor c trai contr.. .ltarn.d••an
te!
.rii:rI'ICATIVA

Nlo •• pode torn.r o Líder p.rtld'rloo u~ ConstItuinte
co. ..10r.s poder.. • pr.t.nd.-se e.pll.r • p.rtlclp.oto no
P1.n'rl0 do ••101' "~e.ro d. • ••bros da ASI ••b1.1a Neclonal
constitulnt••

Sala da. ses.De. ••

743

d.

de

1981

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLllIA NACIONAL CONSTITUINTE".

745
Dê-se ao caput do art. 48 e seuS incisos a seguinte redação:
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

"Art. 48.

Quando mais de um Constituin

te pedir a palavra, simultaneamente,

sobre

Dê-se à alínea c) do art. 48 esta redação:

um mesmo assunto, o Presidente concedê-la-á
Art. 48 • .. . . . . . . . . . . .. .
'c) em terceiro lugar, aos líderes,

na seguinte ordem:
I - ao autor;

11 - ao relator;
111 - aos líderes;
IV - ao autor de voto em separado;

seguidos:
1. do autor de voto em separado;
\

2. dos autores das emendas;

3. de um constituinte a favor;
4. de um constituinte contra.

-244JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICATIVA t emenda puramente redacional,
aperfeiçoando a técn~ca legislat~va.

A redação do Projeto de Resolução é a meSma do Regimento da Assembléia Constituinte de 1946 (art.59 da Resolução
n9 1, de 12 de março de 1946).
,~
O dispositivo do Regimento citad~stificava, vez
que a Constituinte de 1946 criou a chamada grande Comissão -~
t Comissão da Constituição (art.22), composta de 33 constitu-

Sala das sessões?J:km
'/);f/
/'"- k'l' VlV'eJl iA..:,
A

~

DEP

DO BORGES DA SILVEIRA

intes.

Razão porque, enquanto a Comissão da
incumbida de elaborar o

~rojeto

Constituicão

desenvolvia seus trabalhos,os

demais constituintes, enquanto aguardavam o projeto da Consti
tuição , discutiam toda e qualquer matéria na hora do Expedi-

746

ente, na Ordem do Dia, etc.

ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE

Como o atual Projeto de Resolução prevê a
ção de todos os constituintes nas mais diversas

particip~

comissões, o

espaço de tempo disponível nas sessões plenárias deverá

ser

todo ele dedicado as matérias, projetos e questões de princíEMENDA N9

, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

P i o s suscitados nessas comissões .~-

, DE

';;1..,-7: L

_

;J

,"......

,_-Jtl.-<.Ã-.
,,1..."\-j'
~

v.:1I-A-/i.... ~ -'""'rt <J

DE FEVEREIRO DE 1987, QUE DISPÕE SOBRE O REGlllliNTO INTERNO DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE.

O

49 passa a vigorar com a seguinte

art~go

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

redação:

Tanto na hora do

Expedie~

te como na Ordem do 01a, só serão

adrn1t1-

"Art. 49

748
Suprima-se o art. 49 do projeto

dos pronunciamentos acerca de matéria cans

titucJ.onal."

JUSTIFICATIVA:

Esse

art~go

não diz o que se deve

entender por matéria constitucional e, assim, causará grandes

polêmicas pois, em tese, todas as matérias serão constitucionais durante o trabalho da Assembléia.

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em
Parece-me_de-inteiras oportunidade e proce-

dência estatuir' a
con~titucionais

supremac~a

e

exclusiv~dade

das

questões.·

sobre os assuntos genér~cos, ~J.nda

estes se reconheça grande
semblé2a Nacional

o

~mportância,' no

que

Plenârio da

a

AsEMENDA

Const~tu2nte.

art~go,

tal como está red2gido,

abordagem de qualquer-tema, garantindo tão-somente

perm~te

N9

749

a

preferê~

eia aos de ordem constitucional, corno a ignorar que eX1stem,

(Ao ProJeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento
Interno dà Assemblé~a Nacional Const~tu~nte)

para aquela finalidade, tempo reservado nos Plenârios da câ
mara dos Deputados e do Senado Federal.
Suprima-se

o Art. 49

SALA DAS SESSÕES. em 12 de fevereiro de 1987

Lider do P
Deputado

OSMAR

LEITÃO

PFL - RJ
Emenda n9

JUS T I F I C A ç Ã O

747
o

Ao art. 49 seja dada a redação seguinte:
"Art.49 - Tanto na hora do Expediente Como na Ordem do .Dia, os
oradores tratarão de matéria de natureza constitucional".

texto

orig~naJ:

assegura

l1preferênc~all

aos

oradores que se propuserem tratar de matér~a constit~
c~onal

na hora do Expediente e na Ordem do Dia.

-245 Quanto à hora do Expediente, a providência
é 1nviável ; quanto à Ordem do Dia, desnecessária,

a

Assemblê~a fo~

p015

convocada exclusivaMente para elaborar

a nova Carta Magna.

EMENDA Nº

O itinerário é simples e preciso. A Constituinte, r~
correndo a sua legitimidade, a empres~ará ao Chefe de Estado,
referendando-lhe o mandato. A ordem jurídica e constitucional,
também, será conflrmada, escoimando-se-lhe, nesta
preliminar,
tão-somente, de seu excesso autoritário e dotando-a da versat!
lidade de' mecanismos próprlos a um sistema político de
garan
tia.
E, nessa confirmação, cuidar-se-á de solver a danosa dI
cotomia entre Constituinte e Congresso Nacional.

750

Ao enunciado do Capítulo VI, seja dada a seguinte red~
ção, acrescentando-se um artigo e renumerando-se os demais:
CAPITULO VI
Da Resol~ção e Dos Requerimentos

Feito isto, seguramente, toda a área política estará
descongestionada e o Executivo poderá se voltar para os graves
problemas da área econômlca e social. Então, o Presidente da Re
públlca estará revestido da votante política que, naturalmente,
defluirá da legitimidade que lhe será conferida pela Nação, por
intermédio da Assembléia Nacional Constituinte.
Não ver isto é assumlr as virtudes da topeira.

Art.
- A resolução sobre matéri~ constitucional se
rá promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos
de discussão e votação, pela maioria absoluta dos Membros da As
sembléia Nacional Constituinte.

Em verdade, esse será o grande pacto e não
lo é uma insanldade.

concertá-

Sala·das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.
JUSTIFICAÇAO

Com a emenda, procuramos ordenar os trabalhos da As
sembléia Naclonal Constituinte, ensejando-lhe a discussão e a
votação de matéria constitucional, além da específica elabora
ção da nova Carta.

momento
te.

A questão é relevante e se mostrou polêmica, logo no
trabalhos preparatórios de instalação da Constituin

do~

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

~ ~videhte, porém, que os debates sobre a matéria
as
sumiram conotações emocionais, urgindo conjurá-las, a fim de
que se possam abrlr os caminhos para o desenho do novo Estado,
tão necessário à modernização do País e à superação dos entr~
ves a ~eu desenvolvimento e ao bem-estar da sociedade.

Tomàndo-se, como referêncla histórica,
a eleição de
Tancredo Neves, em 15 de janeiro de 1985, Vlmos que o regime au
toritárlo foi transposto e que, a partir daquela data, desembo
camoS em um período de liberalização, sem que, todavia, o Esta
do se encontre munido de instrumentos próprios ao exercício de
uma democracia.
Passamos a viver, para usar a expressão c~nhada
historiador Hélio Silva, "uma democracia de fato".

751
Suprima-se a alínea "g)" do caput do art. 51.

JUSTIFICATIVA

O ped~do de ver~f~cação de votação pode ser fo~
mulado por qualquer const~tu~nte mas, a meu ver, deve tér o
apoiamento de, pelo menos, v~nte pares. É da praxe parlamentar
e tem por final~dade ev~tar desnecessár~a obstrução dos trabalhos.

pelo
Sala das Sessões,em

O Chefe de Estado, a quem as contradições do processo
não conferiram a legitimidade de origem, debate-se em um limbo
estéril, sem mecanismos próprios ao exercício da democracia,não

tendo, assim, como dar solidez a suas ações, no campo político
e, porque não se pode dissociar o institucional do econômico ou
social, toda a administração do Estado resulta indetermlnada e
anárquica, numa constante e perlgosa instabilidade.
O regime autoritário tinha seus mecanismos que, inde
pendente de juízo de valor, que não cabe na oportunidade, fun
cionavam e serviam para tocar a administração. Exaurido o auto
ritarismo, cumpria a substituição dos instrumentos que lhe eram
próprios por institulções adequadas a um clima de
liberaliza
ção. Isto não se fez, salvo de maneira inciplente e
superf!
cial, pelas emendas constitucionais nºs 25 e 26.
Como resultado e já decorridos dois anos, o País vive
à matroca, com instituições rotas, uma economla sem rumo e filo
sofia e uma sociedade perplexa e órfã.

Emenda ao Pr~jeto de Regimento Interno n9

Acrescente-se ao art. 51 as segulntes alíneas no seu

"caput" e parágrafo aba1.xo, que terá numeração de 19,

renumerand~

-se os demalS.

"j) informações

oficiais"~

"§l9. O requerimento de informações oficials a
se refere a alínea

i

deve ser encaminhado pelo 10

que
S~

cretãrio da Assembléia Nacional Constituinte ã autoNesse quadro, nada mais ajuizado do que recorrer à
Constituinte, recém-instalada, para por em ordem as
institu!
ções, com o que se estará criando as condições mínimas

condução da administração.

para

a

ridade competente no dia segulnte ao da sua apresentação, devendo ser respondido no prazo mãx~mo de

dias, sob pena de responsabilidade.

30

-246 JUSTIFICATIVA

Exclue a h1pótese da cr1ação de Comissões Espec1ais,
não especJ.fJ.cada sua natureza, e que

A presente emenda repete

a que foi oferecida às no!

mas preliminares ao Regimento Interno que se pretende definitivo.

VJ.r1arn

desvJ.ar a atenção

da Assembléia, 1mportando ainda em perda de tempo. (alínea
E. do § 39).

Visa igualmente manter o 1nstrumento fiscal1zador dos atos do Po-

A eX1gência de apoiamento (§ 39) deve necessariamen

der Executivo, não podendo a oposição ficar privada de seu exerci

te explJ.cJ.tar o número de ConstituJ.ntes que preencherão o

cio quando o Congresso, a Câmara e o Senado não est1verem reuni -

qU1sito.

r~

dos.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de I 987.

754

EMENDA N!!

Ao projeto de Resolução que dispõe sobre

o Regi

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte •

.,

-

/.

~ /;'/

- ---------,-

/1,1

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 51 al

-

terando-se a numeração dos demais:

'I

"§ As decisões sobre os requerimentos
nas alíneas
EHENDA

N9

a,c

previstos

e D comportam recurso do autor do Plenário."

753
\
JUSTIFICATIVA

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Reg1mento
Interno da Assemblé1a Nac10nal Const1tu1nte)

A mesma da Emenda ao inciso 8!! do art. 3!!.
Ao Art. 51

sões, 12 de fevereiro de 1987.
Acrescênte-se o segu1nte 1nciso

j) permissão para falar sentado.

Supríma-se

o § 19

No § 39, J.nclúa-se, após lIapol.amento" a expressão
"por 20 (v1nte) Constituintes"

No Mesmo § 39, suprima-se a alínea ~

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

755

EMENDA N9

, AO PROJETO DE
DE 1987,

ÇlUE

RES9LU~ÃO

APROVA O

REGIMEN~O

N9

; DE

DE

INTERNO DA ASSEM-

BLtIA NACIONAL CONSTITUINTE.
Líder do PL
do artigo

O §

passa a vigorar com a

se-

guinte redação:
J li S T I F I C A

ç Ã O

"§
A emenda 111de a poss1b11idade da aprovação de

- Serão escritos, su:ieitos a apoiame.!l

to e discussão e só noderão ser votados com a presen-

votos de regoslJo ou pesar pela AssembléLa Constituinte

ça de 60

(§ 19 do Art. 51).

querimento sobre: "

(sessenta) Constituintes, no mInirno, os

Re-

-247 -

75R

JUSTIFICl'l'ÃO

EMENDA N9
/87 (de Plenãr~o)
Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "dispõe sobre o Reg~mento
Interno
da Assembléia Nacional Const~tuinte".

A exigência do número de 280 Constituintes para a
votação, por exemplo, de Requerimento para a nomeação
Comissão Especial ( letra "

de

" do parágrafo), torna o di5-

positivo indesejave1mente'restritivo.

~

Com efeito, tal como está redigico, admite

apenas urna agremiação partidária, das muitas representadas na
Assembléia, a possibilidade de, contando com apenas os

Inclua-se no artigo 51 § 29 do Projeto
ali
de Resolução n9 2/87, da Assemblé~a Nac~onal Const~tuinte a
nea Uh" com a segu~nte redação:
Art. 51

votos

de seus integrantes, criar um órgão da elevada importância de

§ 29 •••.••.•••••••.•••••••••••••••••••

urna Comissão Especial.
h) retirada de proposição com
favorável ou ã qual se haja
A redução desse

~,

como quer a Emenda, abre

a

parecer
oferec~do

emenda. \l

outras legendas o leque das oportuni0ades de participação nos
trabalhos, compatibilizando o dispositivo emendado com a efetiva composição partidâria da Assembléia e tornando-o eviden-

JUS T I F I C A ç Ã O

temente mais democrático.

6

SALA DAS SESSÕES, em

de fevereiro de 1987

A Emenda que ora apresentamos visa
dar ao Projeto de Resolução n9 2/87 da Assembléia Constituinte

a
a

coerênc1a lóg~ca-Juríd~co.sistemát1caque se faz necessár1a em to

da norma

Destarte, na medida em que o Parâgrafo
único do artigo 64 se refere ao requer~mento de retirada de prop~
s~ção com parecer favorável ou ã qual se haja oferecido
emenda,
estabelecendo o que deverá ser aprovado pela Assembléia,
faz-se

PDT-SP

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº
( PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

EMENDA Nº

de 1987.

756

'Suprima-se a alínea a) do
do-se as demais.

§}Q

Jurid~ca.

necessárJ.o que o mesmo seja l.ncluído no capítulo liDos
tos ll

,

RequerimeQ

que a esse respeJ.to é omíssa.

Sala das.Sessões, em

do artigo 51, renumeran

;/'

,

"

.. " ~ 1Lt·c. ( '.. í: (-L- '- = (
Senador ALFREDO CAMPOS

JUS T I F I C A T I V A

J

~/
I

A natureza das atribuições da Assembléia Nacional Consé incompatível com manifestações de pesar e regoz~Jo que
devem ficar reservadas as duas Casas do Congresso Nacional.
t~tuinte

Sala das sessõjf'

.e~_

12

de fevereiro

de 1987.

~
7U~
DEPUTADO PAULO MINCARONE
. PMDB/RS
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

757

EMENDA Nº

7';9

Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Canstituinte"

Ao art. 51, § 2 Q , letra "a".
Suprima-se a letra "a".

Suprima-se a alínea "a)" do § 19 do art. 51
JUSTIFlCAÇAO
JUSTIFICATIVA
Não vejo qualquer sent~do em se aprovar voto
ou de louvor, durante os trabalhos da Assemblé~a

de regoz~Jo
Nacional Constitu~te.

Sala das Sessóes, em

Renúncia de membro da Mesa, como qualquer renúncia,
é questão de consciência e é direito assegurado a qualqu~r pessoa.
Não se pode condicionar renúncia de membro da Mesa a requerimento
que "s6 poderá ser votado com a presença de 280 Constituintes, no
mínimo".

-248 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

ça da maioria absoluta da Assembléia, no mínimo, os
tos sobre:

requerime~

a)

o. o o •• o • • • • • • • o o • • • • • • • • • o o o • • • • • • • • • • • • o ••• o o • • • • • • • • •

f)

•

760
Suprima-se a alinea "g" do § 2<;> do art. 51

o' o •••••••••••••• o •••••••••••••••••• o ••••••• o ••• o •••••

Sala das Sessões, em
JUSTIFICATIVA
Na citada alinea, fala-se que serão escritos e
não dependem de apoiamento os requerimentos de urgência. Já
o art. 52 é explic1to ao exigir o apoiamento para esse tipo
de requerimento.

SIMÃO

SESSIM

/
JUSTIFICATIVA

Para estabelecer o quorum

aos requerimentos discriminados no

de apoiamento

39 do art. 51, o qual

§

fi

xamos em 20 Constituintes.

763
EMENDA NQ
AO PROJETO DE REGIMENTO
DA ASSEMBLtIA NACION~L CONSTITUINTE

761

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Suprima-se a alinea "c)" do § 39 do art. 51

Dê-se ao § 3Q do art. 51 a seguinte redação:
"Art. 51 -

JUSTIFICATIVA

§ 3Q - Serão escritos, sujeitos a apoiamento e discussão e só pod~
rão ser votados com a presença de 280- Constituintes, no mínimo, os
requerimentos sobre:
a) informações solicitadas ao poder Executivo, ou por seu intermédio;
b) Inserção, no Diário da Assembléia, ou no Anais, de
documentos
não oficiais;
c) nomeação de comissões espe~~ais;
d) reunião da Assemblé,a em Comissão Geral;
e) sessões extraordinárias;
f) sessões secretas;
g) quaisquer outros assuntos, que se não refiram a incidentes
s~
brevindos no curso das discussões ou da votação.

A aud~ênc2a de pessoas estranhas ao corpo con~

tituinte já está prevista na fase de trabalho das Comissões
e Subcomissões. Não vejo por que o Regimento deva fazer esse
tipo de prev1são.
Sala das Sessões, em

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUCAo QUE DISPCE. SOBRE O
REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA NACÍONAL CONSTITUINTE

764

JUSTIFICAÇAO:
O tratamento a ser dado à questão das informações solicitadas ao Poder Executivo deve ser igual ao dado a outros requerimentos que merecem destaque especial na proposta orig;nal de Projeto'
de Regimento.

Sala de sessões,

Dê-se ao § 42 do art. 51 a seguinte redaç§o:

"§ 4Q - Em se tratando de pedido de informações a enti
dades públicas, os requerimentos deverão ser apresentados ao Pr~
sidente da Assembléia, que os encaminhará ao Presidente da Rep~
bIica no dia seguinte ao de sua apresentação".

JUSTlFICAÇ1l0

762
EMENDA
Dê-se ao

§

AO

P~QJETQ

DE

~SQLUÇ~Q

N?

2?

DE lSS7

Pela emenda procura-se seguir o mesmo rito consagrado
pelo art. 26, parágrafo único, da Resolução n2 1/87, que estab~
Ieee normas preliminares para funcionamento da Assembléia NaciQ
naI Constituinte.

39 do art. 51 a seguinte redação:
Sala das Sessões.- 12

de

fevereiro

"Art. 51.
§

39. Serão escritos, sujeitos a apoiamento de 20 Cons-

tituintes e a discussão e só poderão ser votados com a presen-

Deputado FLORICENO PAIX1l0

de

1987.

-249 EMENDA N9
/87 (de Plenário)
Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1 987,

EMENDA Nº

765

que "dispõe sobre o

Reg~mento

Interno

da Assembléia Nacional Constituinte".
Proponho ao § 4º do Art. 51, o acréscimo 9a expressão:

'767-

PRESENTE A MAIORIA DE SEUS MEMBROS.

Acrescente-se ao artigo 51, do

Projeto

de Resolução n9 2/87 da Assembléia Nacional Constituinte, o
guinte § 59:

JUSTIFICAÇAO

se

Art. 51 ••••••••.••••••••••••••••••.•.•

A expressão proposta completa o pensamento da redação
dada ao § 4º do Art. 51, uma vez que

§ 59 - Em se tratando de afastamento do
exercício das funções de
Const~tuinte
por motivo de doença ou para tratar de
interesses particulares, o requerimento
deverá ser formulado por escrito ~ será
votado com qualquer número, independe~
temente de a?o~amento e de discussão."

qualquer matéria deve ser

decidida com a presença pelo menos da maioria da

Assembléia

Nacional Const1tointe.

Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em 12

de

fevereiro de 1987

JUSTIFICAÇl!i.O

o ProJeto de Resolução n9 2/87 da Asse~
bléia Nacional Constitu~nte nada prevê no que diz respeito ã
li
cença do Constitu~nte por mot~vo de doença ou para tratar de
~n
teresses part~culares.

Constituinte DDMINGOS/ JUVENIL

Ante a probabilidade de
acontecerem
tais hipóteses, propomos que ao artigo 51 do Regimento Interno da
Constitu~nte seJa acrescentado o § 59 que estabelece sobre o
re
querimento de l~cença, a ser votado com qualquer número.

EMENDA AO PROJETD DE RESOLUÇÃO, que

766
Dispõe sobre o Regimento Interno da Assem
bléia Nacional Constituinte.

dação

a~

Sala das Sessões, em

Acrescente-se alínea d e § 3º ao art, 51, dá nova re
seu § 4º e acrescenta o § 5º.

"j - informações oficiais"
" § 4º - O requerimento de informações oficiais deve
ser encaminhado pelo Presidente da Assembléia Nacional Const!
tuinte ao Presidente da República no dia seguinte ao da
sua
apresentação".

EMENDA N9
/87 (~e Plenário)
Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que "dispõe sobre o Regimento
Interno
da Assemblé~a Nacional Const~tuinte".

" l: 5º - Os requerime:ntos de destaque serão escritos
e cedidos pelo presidente, cabend~, da decisão, recurso para o
Plenário se aprovado por 20 membros da Assembléia NacionalCo~
tituinte".

Sala das Sessões,

12

de

fevereiro

de

1987.

768
Dê-se ao
ção n9 2/87 da Assembléia Nacional
ção:

art~go

52 do Projeto de Resolu
a seguinte
red~

Constitu~nte

"Art. 52 ••••••••••••.•.•••••••••••.•.•
aj- •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••

b) por 56 (c~nquenta e seis) Constitui~
tes ou Líderes ~e Part~dos que represe~
tem este número.

c) pelas Comissões Constitucionais.
l

JUS T I F I C A ç l!i. O
Tem por escopo, esta Emenda,
lizar a

prev~são

do

art~go

ora

compatib!

alterado com Os mandamentos

cont~

dos nos artigos 28 e 35, hipóteses nas quais incluímos, mediante
Emenda, a poss~b~l~dade de 10% (dez por cento) dos Const~tu~ntes
ou de Líderes que representem esse número submeter à aprovação da
Assembléia determ1nada matér1a.

-250EMENDA N9 08

Por outro lado, entendemos que às Com~s
sões Const~tucionais deva ser conferido o d~reito de autor~a
de
requerimentos de ?rgência.

771

(Ao Projeto de Resolução, que "Dispõe sobre o Regimento Interno da Assemblé~a Nacional

Sala das Sessões, em

Constituinte 11 )

substitua-se a redação da alínea "c" do art. 52 pela que se segue:
"Art. 52 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

769

EMENDA N2
AO PROJETO DE
REGIMENTO DA ASSEMBLEIA NA
CIONAL CONSTITUINTE.

c) por 20 (varrce) membros da Assembléia".

Sala das Sessões,

Dê-se ao art. 52 a seguinte redação:
Art. 52 - •••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••••••

de

de 1987

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
h)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) por vinte (20) membros da Assembléia.
§ lº
§ 2º
§ 3º

Sala de Sessões,

de feveriro de 1.987.

JUSTIFICAÇAO: .

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

o critério de se encaminhar requerimentos por grupos de vinte
(20) membros da Assembléia tem sido largamente aceito como uma siste
mática ideal, por garantir a representatividade da proposta sem impossibilitá-la de ser feita. O uso do critério de vinte e cinco (25),
constante da proposta original de Projeto de Regimento, não é
tão
diferente dessa que agora oferecemos. No entanto, em favor do uso de
um critério único, proposmos essa alateração.

772
Suprima-se a alínea "a)" do caput do art. 52.

JUSTIFICATIVA
Não

Cre1Q

que os membros da Mesa devam possuir

esse t1pO de regalia. Ao contrár10, eptendo que não dever2arn
JV"""'./V~'"
poder for~ular esse t~po de ~uiamento.

Sala das Sessões, em

...

DEPUTADO
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

/

~'

'~'O~ES

...

'"

t./

/(~

' ..

Dl' -S)'LVEI PJI

773

7}0
Dê-se à alínea "b)" do art. 52, caput, a seguJ.nte
redação:

EMENDA AO PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA

Art. 52 ••••••••••..••••..
b) quando formulados pelos Líderes, ou
seus substitutos, de qualquer corrente partidária
representada na Assembléia, desde que conte com

Suprime-se a alínea "b", do artigo 52/, do PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIDNAL CDNSTITUINTE.

numero igual ou

super~or

a vinte e

c~nco

membros.

JUSTIFICAÇAO:

~gualdade

as Lideranças com os demais const1tuintes, eV1tando abusos.

Sala das Sessões, em

NACIONAL

Nº

A emenda visa retirar a alínea que, ininteligível na Resolução
nº 1, de 12 de março de 1946, não deve prosperar.
Se as lideranças entenderem de formular tais requerimentos, poderão fazê-lo na forma prevista no item "c·.

JUSTIFICATIVA

A redação ora proposta coloca em pé de

CONSTITUINTE

de 1987.

-

251-

EMENDA AO PROJETO DE

anter~or

§ 19 - A lista a que se refere o art.

REGIMENTO INTERNO

774
§ 29 -

A medida

Secretár~o

que o 19

será organi-

Assemblé~a.

zada por legenda dos partidos representados na

fizer a chamada,

Inclua-se, no Título IIl, o segu~nte capítulo VI,

outros Secretár10S tomarão nota dos Representantes que votaram

renumerando-se os subsequentes:

um ou outro sentido, e

~rão

do~s

em

proclamando, em voz alta, o resultado da

votação.
Capitulo VI
Das proposições

§ 39 - O resultado f~nal da votação será proclamado Pelo
Const~tu~ntes

presidente, que ordenará seJam publicados os nomes dos
Proposição é toda matér~a SUJeita à deI!

Art.

que votaram sim e

dos que votaram não.

beração da Assembléia.
Parágrafo
de proposta de norma

ún~co.

As poposições poderão constar

constituc~onal,

emenda ao projeto

§ 49 - Proclamado o resultado final da votação,

con~

n~nguém

se-

rá admitido a votar.

titucional, requerimentos e pareceres.
"art.59 - Suprimam-se os arts. 57 e parágrafos, 58 e 59,
Os const~tu~ntes apresentarão às COIn1SSÕeS

Art.

do Projeto de Resolução

e Subcom1ssões, refer1das no art. 15, suas propostas de norma

Assemblé~a

d~spõe

que

sobre o Regimento Interno

da

Nacional Constituinte.

constituc~onal.

Parãgrafo

ún~co. É perm~t~do

ao

const~tuinte of~

'JUSTIFICAÇÃO

recer proposta de norma constituc~onal ainda que não seJa me~
bro da Comissão.

O propósito primordial da Emenda é lim~tar
os sistemas ou processos de votação, me10S através dos qua1s delibe-

rará a Assembléia
Art.

Nac~onal Const~tuinte.

O projeto constitucional, apresentado pela

Comissão de Sistematização, poderá receber emenda em plenário.

Com
quatro

JUSTIFICATIVA

proposições. Cre~o que se deve àdotar uma term~nolog~a

a fim de que não haja bonfusões, pr~ncipalmente'quanto às sugestões que os const1tuintes 1rão encaminhar às Comissões pr~

vistas no art. 15.
Sala d::. Sessões,em

J)

I

2.

/

A Emenda, contudo, os restringe a dois: o
simbólico e o nominal. Delineia, outrossim,
processos, considerando-se a natureza da
pelos Constituintes.

gr

a apl~cabil~dade

matér~a

dos

a ser deliberada

As matérias de cunho constitucional, indepen-

~~rrh</

pendentemente de requerimento de qualquer Constituinte e admissão da
Assembléia, serão votadas, único e exclusivamente, pelo processo no-

minal.
Pelo ProJeto de Resolução, a votação nominalaplicar-se-ia apenas quando requer~da por um Constituínte e admitida

775

EMENDA N9

o Projeto de Resolução prevé

e o de escrutinio secreto.

O projeto em debate, lamentavelmente, não dispõe
sobre

efe~to,

processos de votação: o simbólico, o nominal, o eletrônico

pelo plenãr~o, ou, ainda, quando fosse r~querida por líderes das ba~
cadas cujos membros, somados, componh'am a maioria da.Casa, conforme

se depreende do art. 57.

Dispõe sobre o processo de votação
através do qual deliberarã a Assem
blé~a Const~tu~nte.

Cumpre salientar que a condicionalidade imposta à votação nominal, pelo ProJeto de Resolução, choca-se com o parãgrafo único do art. 54, segundo

art.19 • O Capitulo VII referente aos processos de votação passa a ter a

segu~nte

somente seriam votadas

o qual as matérias constitucionais

pelo processo nomínal.

redação:
Na prática, se não houver

lt

ar t . 54 -

D015

são os processos de votação pelos

qua15

de

e o fulcro da Assemblé~a,

liberará a Assembléia Constituinte:

nominal, porquanto
a}

requer1mento nos

termos do art. 57, as matéri~s de natureza constitucional, a razão

não poderão ser votadas

pelo processo

restou inoéservado o rito procedimental.

o simbólico; e

mcerto
b I o nominal.

tituciona2S

:'art.55 - As matér1as ccns c í.t.uca.onaa.s somente serão vota-

das pelo processo de votação

nom~nal,

que abolindo-se a exigência do reque-

rimento, a Assembléia não corre o risco

de cujas regras procedimentais

tratam os arts.

ca

por outro processo

grave de votar matér~as con~

que não seja o

produzirá a transparência das manifestações

nom~nal,

cUJa

vol~tivas

prát~

dos-Cons-

tituintes, colocando-lhes, sempre, na estrita observãncia dos compromissos

assum~dos

em campanha perante ao cidadão-eleitor.

"art.56 - Admitir-se-á o processo de votação simbólica a-

No que

pert~ne

ao sistema de votação simbóli-

penap em relação às questões de natureza regimental.

ca, este processo foi mantido para as deliberações meramente reg1men-

"ar t . S 7 - O processo sl.rnlJóll.cO praticar-se-á com o levantamento dos Const~tu~ntes que votam a favor da questão reg~mental em
deliberação.

de ordem do Regimento Interno.

tais. Visa-se,pois,a infundir ritmo acelerado em relação às questões

Via de regra, essas questões não
mentos substantivados, merecendo, dessa forma,

parágrafo único. Ao anUCJ.ar a votação de questão regl.mental,

portam ele-

apreciação pelo ,pro-

cesso simbólico, mais ráp1do para dirimir controvérsias instrumentais.

O Presidente convidará os Const~tuintes, que votam a favor, a se levan
tarem e proclamará, em

segu~da,

o resultado

man~festo

dos votos.

Pela Emenda, muda-se o parâmetro de organiza-

ção da lista dos Const~tu~ntes na votação nominal.
"art.58 - Far-se-â a votação nominal pela lista geral

dos

Constituintes que serão chamados pelo 19 Secretár10 e responderão ~~

Pelo Projeto de Resolução a lista seria orgapartidos representados na Assernblé1E

ou nã~r conforme forem a favor, ou contra, a matér~a const1tuc1onal

nizada por Estado; a Emenda, por

em votação.

Nacional Constituinte.

·-252A Emenda inspira-se no Regimento Interno da

tando. Esta lista será organizada por Estados, incluídos nela ecn--

Assembléia Constituinte de 1946, o qual surgiu através da Resolução
n9 1, de 12 de março daquele ano.

juntamente os Constituintes eleicos como Senadores e Deputados.

Essa ~rovidéncia tem o escopo de fortalecer
os partidos políticos na consecução dos seus postulados doutrlnárlos
e ideológicos, a cUJa observâncla estão obrigados os ParlamentaresConstituintes nos termos da Lei.

t~os Secretários tomarão nota dos Constituintes que votarem e~

um

ou outro sentido e irão proclamando em voz alta o resultado da

vo-

19.

ã medida qqe o 19 Secretârio fizer a chamada, dois

ou-

tação.
29.

§

O resultado final da votação sera proclamado pelo Presi--

dente.
Por outro lado, os partidos

p~líticos,

sob

cuja legenda os Constituintes foram eleitos, não devem perder seu
caráter por força de atuações de blocos islola~_s que desrepeitem
os estatutos dos partidos.

§ 39.

Depois de o Presidente proclamar o resultado da votação,

ninguém serâ admitido a votar.
49.

§

As chamadas para as vo~ações nominais começarão

numa

sessão pelo início da lista e na outra votação pelo final da 1ista,e
Em última anál~se, aboliram-se os processos
de votação eletrônica e de escrutínio secreto, porque não convem

a uma Assembléia que se quer participativa

e lúcida.

assim alternativamente na me~ma ou na sessão seguinte.

Art. 57.

Ressalvado o prevlsto no parágrafo único do art.54,pa

ra se proceder a votação nominal será mister que algum Constituinte

a requeira e receba o apioamento de 20 (vinte) Constltuintes.

A consideração da Assembléia.

, 1

"o-.--l-

O

I~~ W~DERLEYI

§

19. Os requerimentos verbais não admitirão votação nominal.

§

29, Quando o mesmo Constituinte requerer votação nominal por

duas vezes e sobre uma só proposição, e a Asse~léia não a conceder,

DEPUTADO FEDERAL-RN

nao lhe assistirá o direito de requerê-la novamente.
Art. 58. A votação por escrucínro secreto dependerá de aprovação da maioria da Assembléia a requerimento formulado por pelo menos
IJ3 (um terçol dos Constituintes e será praticada mediante cédulas

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

ã

datilografadas ou impressas, recolhiàas em urnas que ficarão junto

Mesa. 11

'776
Renumere-se o Capítulo VII do Título III para
Capítulo VIII e modifique-se a numeração dos
Capítulo subsequentes.

Sala das Sessões, em

JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA

Houve evidente lapso na numeração, que cumpre
corrigir. Já

ex~ste

um Capitulo VII, que cuida dos processos

de votação.

Visamos dar uma sistematização mais adequada

ao

Capítulo. Assim, inicialmente suprimimos a referência a processo de
votação eletrônic~ por entendermos que a utilização do painel eletr~
nico se dará apenas para subst1tuir um dos processos, no caso o

Sala das Sessóes, em

si~

bólico, conforme previsto no art. 59 do projeto, disposição essa que

dJlijj~fi

transferimos para constar como § 29 do art. 55.

DEP~~S--Ú1I-"YLVEIP.A

Procuramos, além disso, estabelecer o apoiamento a p~

dido de votação nominal, que fixamos em 20 Constituinte. exigência

que

consideramos bastante liberal, dentro do espírito que deve nortear o co~

portamento desta Assembléia.

777

Para a prática da votação secreta., no e rrt errt.o , pr-ocu-

ramos estabelecer um critério mais rígido - 1/3 de apoiamento ao respec-

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE lSi7

EMENDA

tivo requerimento e aprovação pela maloria - justamente por não se
tar de modalidade que entendamos deva se tornar usual no desenrolar

Substitua-se o Capítulo VII pelo seguinte:

trados

nossos trabalhos.
"CAPíTULO VII
Dos

Processos de Votação

778
Art. 54 .. Três são os processos de votação pelos quais deliberara a Assembléia Constituinte:
a) o simbólico
b) O nominal

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assenbléia Nacional Constituinte.

c} o de escrutínio secreto.
Parágrafo único,

As matérias constitucionais somente serão vota

das pel? processo nominal.
Art. 55.

O processo simbólico praticar-se-á com

O

Levarrt ame-rro

Requeiro a Vossa Excelência submeter às instá!!
cias coopetentes a seguinte emenda modificativa supressiva ao art. 54
do Projetq de Resolução nQ 2, de 1987, desta Assenbléia Naconal Constituinte, que dispõe sobre o Regimento Interno:

dos Constituintes que votam a favor da matéria em deliberação.
§

19.

Ao anunciar a votação de qualquer matéria, o Presidente

EJ.aIJA MJDIFICATIVA SlPRESSIVA NQ

convidará os presentes que votam a favor a se manifestarem e procl~
mará o resultado dos votos.
§

29.

O processo simbólico poderá ser praticaào mediante u~ili

zação de painel eletrônico, nos termos do Regimento Interno da Cãma
ra dos Deputados.
Art. 56.

Far-se-á votação nominal pela lista geral dos Constitu
intes, que serão chamados pelo 19 Secretário e responderão SiM
ou

não, conforme forem a favor ou contra a matéria que se estiver

vo-

Dê-se ao art. 54 a seguinte redaçãoaltemativa:

"Art. 54 - Tres são os prcessos de votação
pelos quais deliberará a Assenbléia Nacinal
Constituinte:
a) O simbólico;

-253 -

b) o nominal;
c) O eletrônico.
somente serão votadas pelo

EMENDA

Parágrafo único - as
processo nominal.

N9

781

matérias constitucionai s
(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 -

JUSTIFICAÇAO

Interno da Assembléia Nac10nal

Somente a clareza e retidão, a autenticidade e transparência podem imprimir veracidade às deliberações da Ass"!1l.
bléia Nacional Constituinte. somente as ditaduras e os regimes de
excessão necessitam do anonimato para acobertar seus crimes.
A democracia participativa nutre-se do oxí gênio da clareza e transparência que ressumam das posturas dos repre-'
sentantes da sociedade civil organizada.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

Reg~mento

Const~tu1nte)

suprima-se o Parágrafo

Ún~c9

do Art. 54.

Sala das Sess6es,

~TO
Deputado Federal

Líder do PL

779
EMENDA 1\0 PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO~

JUS T I F I C A ç Ã O

Supr~m~.!ít_se

e.

O'

a alínea "d " do caput do art. ,54

Em alguns casos nao se justifica a

art. 58.

ut~l~zação

do

voto nominal, na aprec~ação àa matérla constituclonal.

Se

JUSTIFICATIVA

mantida, a eXlgêncla do texto original Vl.rla

acarretar exagerada perda de tempo, em chamadas suceSSlvas

E inaceitável a real~zaçáo de votações secr~
tas em uma Assembléia Nacional Const~tu~nte,
po~s todas as nossas atitudes devem ser claras
e transparentes. Fomos eleitos para que possa

e interrnl.návels.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

o povo, poster10rmente, Julgar nossas atitudes.

782
Suprimam-se a alínea

~

do art. 54 e o art. 58.

Sala das Sessões, em

'.

..t.__ '-'""'"

t/~

~.....

!'J~',I:. I /

JUSTIFICATIVA

\

DEPUTlIDO B(lRGES~Di'- -SILVEIR.>,
Não se pode ace1tar o voto secreto. Devemos ter

comportamento transparente e at~tudes bem definidas, pr~nc~palmente durante os trabalhos da
Assemblé~a Nac~onal Constitu~nte. Nenhum assun-

780

to é tão secreto que não possa ser do

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que

to

públ~co.

Dispõe sobre o Regimento Interno da

Suprlma-se a alínea

~

,

do art. 54 e o art. 58

SALA DAS SESSÕES, em 12 de

. .\..1

,

Sala das Sessões, em

Assemblé~a Nac~onal ConstItu~nte.

conhec1me~

Estamos vivendo novos tempos.

f:l;-./

fevere~ro

I..

de 1987.

DEPUTADO

/II! /,.'

'.

:

ONOFRÉ

CORRÊA

.--

/

783
EMENDA N9

Renumerando o parágrafo único do artigõ-S4, que pa~

sará a ser o 19, acrescente-se o § 29

Ir/
í /

c~~

ã seguinte redação:

"O escrutín~~ secreto será util~zado nos

seguintes

casos:
'C'
r

,-.L,

I~

v

a) ele1ção dos membros da Mesa;

b) deliberações que envolvam as imunidades ou
cessos contra constitu~ntes;

pro-

-254cl declaração de procedência de acusação contra
Presidente da República e os Min1stros de Estado.
Sala das Sessões, 09 de

o

fevereiro

786
EMENDA Nº
Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento- Interno da Assembléia. Nacional Constituinte"

de 1987.
'Ao art. 55 ....
Dê-se ao art. 55, (caput e parágrafo único)l a seguinte redação:

A MESA

DA

ASSEM8L~[A

NACIONAL

Art. 55 - Pelo processo simbólico, o Presidente, ao
anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Constituintes
a favor a permanecerem sentados e p~oclamará o resultado manifesto
dos votos.

CONSTITUi~rE

JUSTIFICAÇIlO

784

Encaminho à Mesa da Asse~bléia Nacional Con~tituinte emenda ao Projeto de Resolução nQ 2 que estabelecei
o Regimento Interno da ANC.

A redação emendada estabelece que os que votam
a
favor se levantem. A emenda pretende o contrário: que os
Constl
tuintes a favor permaneçam sentados, na forma já oonsagrada
pelo
art. 176, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Acrescente-se a0 art. 54, no ca~itulo " Dos Processos de Votaçã~"
ou onde melhor aprouver nesse ca~itulo no substitutivo final, par!
grafo determinando o que se segJe:

Parágrafo
Cada Constituinte, indepe~dente da função
que exercer, nas deliberações, representará um único I
voto.

JUS T I F I C A T I V A 5
Trata-se, a inserção desse parágrafo, dei
eliminar de forma pla~a-e insofismável o famigerado voto de lidera2
ça, p=ática desvirtuad~ ao longo dos anos de ditadura vividos pelai
Nação.

EMENDA

N9

785

(AO Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Regimento
Interno da Assembléla Naclonal Constitulnte)

RediJa-s8 ass1m, o Art. 55 :

EMENDA Nº •.

7f..7.

Supresso o seu parágrafo único, ao artigo 55 do Projeto .::te Resolução nº 2, de 1987, dê-se a seguinte redação:
"Art. 55. O processo simbólico praticar-se-á com a oonolamação do
Presidente aos Constituintes, a favor da matéria em votação, para que permaneçam
como estiverem, proclamando a seguir o resultado manifesto dos votps",
JUSTIFICAÇl10
~ tradição observada nas duas Casas do Congresso Nacional
que o
processo símbólico de votação consista na conclamação aos parlamentares que se manifestem, se não estão de acordo com a matéria em deliberação.
Tal procedimento já enraizado nas práticas parlamentares não deve
ser inverhdo para que a condução da votação de qualquer matéria não gere perplexl
dades no espirito dos votantes.
Evidência de que o sistema já consagrado está perfeitamente assiml1ado e que a sua alteração induziria a equívocos comprova-se com a conduta obse.!:
V,;nq oela Presidência dos trabalhos, que, nas sessões até aqui realizadas, tem adE,
,-~dD critério diverso do previsto no Regimento Interno Provisório.
Acresce considerar que as acomodações do Plenário, insuficientes
>ora o quantitativo de Constituintes, não possibilitam, pela fórmula estabelecida,
o vcr.if'acação segura do sentido do voto dos que, à falta de lugares disponíveis,
o;' .1~3m forçosamente de permanecer de pé, sobre ser impraticável exigir que, imedi~
t'-"'"~r,te antes da votação, todos estejam sentados.
Esse é o sentido de nossa Proposta, que visa, pois, conformar o
".• .c isso aimbdl.âco de votação a uma praxe longamente seguida em todas as casas le,,::.'ativas, de modo a tornar inequívoca a manifestação dos Constituintes , quando da
v: .ação de matérias em Plenário.

Sala das Sessões,
Art. 55 - Mo processo slmbólico, e ao anunC1ar a
votação, o Presidente convldarã a se le~,antareMI os const~
tUlntes que vota~ a favor, e proclamara o ~esultado manl-

festo da votação.

788
Suprima-se

o Parágrafo On1co.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Sala das

Sessõe~: 12~~

/~
Lider do PL

Dê-se ao art:. 55 e ao art.6D § 19 a seguinte redaçáo:
Art. 55. Pelo processO s1mbôlico,-0

pr~

s1dente, ao anunc~ar a votação de qualquer matéria,

-255 convidará os constitulntes a favor a permanecerem
corno se encontrarem e proclamará o resultado man1-

festo dos votos.

não, conforme forem a favor, ou contra, o que se estrver votando. Es
ta Lrsta será crgaruzada por ordem al.fabét.ica incluídos nela conjun-.
tamente os Const rtuíntes eleitos como Senadores e Deputados.

Art. 60 •••••••••••.•••••
§ 19 Requerlda a veriflcação, o Presidente

conv~dará

JUSTIFICAÇÃO

f~

os const1tu1ntes que votarem a

A pret'o&ência do caráter Nacional da Constrtuínte lpejo mteres-

vor a permanecerem corno se encontrarem e, a se-

guir, adotará ldêntico proced1ffiento quanto aos vo

se regional.

tos contrários.

Sala das Sessões, em ~::e 1987

JUSTIFICATIVA

As poltronas do plenárlo da cãmara são lnsuficie~
tes para gue todos os constltuintes possam permanecer sentados.
Asslm, deve-~e mudar a votação simbólica, sob pena de sempre
estar estabeleclda uma dÚVlda quanto ao- resultado.

Deputado

~ r;;];RADE

Sala das Sessões, em

791
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

789

Dê-se aO art. S6 esta redaçáo, para o caput:

Emenda Modificativa e Supressiva ao Proje-

Art. 56. Far-se-á votação nominal pela lista geral de constitulntes, organizada por Estados, Distrlto Fede-

Dispõe Sobre o Regimen-

to de Resolução

ral e

to Interno da Assembléia Nacional Constitu-

Territórios, que responderão sim ou não ã chamada dos

Secretários

inte.

JUSTIFICATIVA

Art. 19 - D artigo 55 fica acrescido dos seguintes parágrafos:
§ 19 _ O Processo Simbólico praticar-se-á com o l~

vantamento dos Constituintes que votam a favor da matéria

o texto, além de ser rna1S oon0250, parece que

esclarece melhor a sistemática de votação.

em deliberação
§ 22 Ao anunciar "a votação de qualquer matéria,

presidente convidará os presentes que votam a favor a

o
Sala das Sessões, em

se

manifestarem e,proclamará o resultado dos votos.
§ 39 _ Se algum Constituinte tiver dúvida quanto ao

resultado proclamado, pedirá imediatamente verificação.
§ 49 - O Presidente convidará os Constituintes

a

ocuparem seus lugares e solicitará ao Plenário apoiamento
ao pedido formulado dé
§ 59 _ Se 20

~erificação.

(~inte)

~onstituintes

792

se levantarem,

apoiando o pedido, proceder-se-á, então,a votação nominal.
ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE

ART. 29 - Suprima-se q c~pitulo VIII do Títuio 111 que trata da verificáção da votação.
EMENDA NQ

, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ

, DE

DE

,DE 1987, QUE APROVA O' REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE.

E M E N'D-A

N9

790
Inclua-se:

Emenda ao Projeto de Resolução n9
de 1987, que "dispõe
re O Regunento Interno da Assembléia Nacaona.l Constitumte".

50-

"Art.

Dê-se ao ar-cago 56 a seguinte redação:
"Art. 56. Far-se-á votação nommal pela lista geral dos Const~
tuintes, que serão chamados pelo 19 Secretário e responderão sÍJ1l ou

Ressalvado o disposto no Capítulo

, o voto de cada Constituinte, nas

Comis

sões e em Plenário, serã pessoal, aberto e
co."

públ~

-256 794

EMENDA Nº

JUSTIFICAC'.ÃO

Pretende-se, com a Emepda, deixar nltida a impossibilidade do voto coletivo, através de lideranças de blocos
bancadas ou partidos, ou, ainda, aquele não-corajoso, que

se

esconde, ou, na terceira hipótese, aquele que pode escapar ao
conhecimento da' opinião pública.

Acrescente-se o parágrafo 4º ao Artigo 56,
com a seguinte redação:
§ 42 - Qualquer deliberação sobre matéria
constitucional, dependerá para a sua aprovação de no mínimo
2BO (duzentos e oitenta) votos favoráveis, que é a maioria
absoluta da composição da Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇIlO
A presente proposição resulta de estudos e

deliber~

ções da Bancada do PDT, constituindo a sua aprovação

uma

fórmula de se assegurar integral clareza às decisões da As-

Houve esquecimento ao não se estabelecer no
Projeto, esta condição essencial para aprovação de qualquer
matéria da Constituição.

sembléia, mediante o voto individual e responsável.
SALA DAS SESSÕES, em

J'

d~ fevereiro de 1987
Deputado

Feoeral.

PPT-SP

Emenda nº

bre o

ao Projeto de Resolução

ROBERTO PONTE
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EMENDA N9 09

793

LUIZ

(Ao Projeto de Resolução, que "Dispõe soInterno da Assemblé~a Nac~onal

Reg~mento

Const~tu~nte")

Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte

Inclua-se ao art. 56 o

segu~nte

§ 49:

Modifica o parágrafo lQ do Artigo 56, acrescenta-se novo
parágrafo, renumerando-se os demais.

"Art. 56.
§ 49. As chamadas para as votações

§

12 -

A medida que o 12

Secretário~fizer

a chamada, dois

outros Secretários tomarão nota dos Constituintes que
rem em um ou outro

senti~o,

vot~

e irão proclamando em voz alta

meçarão numa sessão pelo

votação pelo

f~nal

da

inic~o

l~sta,

nom~nais

co-

da 11sta e na outra

ass~m alternat~vame~

e

te na mesma ou na sessão seguJ..nte u

•

o resultado da votação, sendo vedada a modificação do voto
depois de colhido o de outro Constituinte.

§ 2º - Os Constituintes que não estiverem presentes ao ple-

Sala das Sessões,

nário, no momento em que se efetuar o processo nominal de

de

de 19B7

votação, poderão registrar o seu voto após o encerramento
da chamada e antes da declaração do resultado da votação,
utilizando o microfone de aparte, declarando o nome parlamentar e o Estado pelo qual foi eleito.

§ 32 - O resultado final da votação será proclamado pelo

Presidente.

§

4~

EMENDA N"

- Depois de o Presidente proclamar o resultado final da

votação, ninguém poderá ser admitido votar.

796

Ao Projeto de Resolução n"
de 19B7, que "dispõe sobre o Regimento

Justi ficati va

terno da Assembléia

Nacional

I~

Constituig

teu.

Buscou-se dar, ao parágrafo 12 do artigo 56, nova
Art. 56

redação por ficar entendido que, desta forma, verificar-se-

á maior segurança nos resultados obtidos a cada votação.
Passando o § 2" a denominar-se § 3"
Sala das Sessões,

r?oL~~~

Dep. Roberto Freire
Líder do PCB

e

o

§ 3" a denominar-se 4", -acrescente-se o § 2", com a seguig

te redação:
§

2" - O

Const~tuinte

que não estiver

sente em plenário no momento em qué- se efetuar o

pr~

processo

nominal de votação, terá o seu voto computado, mesmo

após

-257 -

799

o encerramento da chamada, desde que, antes da proclamação
do resultado da votação,

ut~11zando

o

m~crofone

de aparte,

declare o seu voto Juntamente com o nomê parlamentar e

Estado pelo qual

fo~

Emenda ao Projeto de Regimento Interno nº

o

ele~to.

Sala das Sessões, 9 de

fevere~ro

Art. 57 "caput" -

de 1987

Acrescente-se em seu final: "exceto a matéria
cuja votação é disciplinada no § único do art. 54.
SENADRO

Justi ficação

797

O objetivo é deixar bem claro que matéria cons

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

titucional só poderá ser votada pelo processo nominal.

Sala das Sessões,

Dê-se ao caput do art. 57 esta redação:

Art. 57. A votação nominal poderá ser
requerida por:
1- qualquer constituinte, com o apoio
de v~nte colegas;
11- por Lider de Partido que conte,no

\

._~::~./'--

mín1IDo, com v1nte representantes.

JUSTIFICATIVA
O texto do proJeto é contraditório: qualquer con~
tituinte pode requerer votação nominal, sem necessidade de apoiamento. Mas os Lideres só poderão fazê-lo se representarem
a maior1a da Casa.

Optou-se pela fórmula tradicional.
Sala das Sessões, em

800

Emenda nº ao Projeto de Resolução
Dispõe sobre o eegimento Interno da Assembléia-

798
EMENDA Nº
INTERNO DA
TITUINTE

Nacional Constituinte.
AO PROJETO DE REGIMENTO
NACIONAL CON~

ASSEMBL~lA

Dê-se ao Artigo 57 a seguinte redação, suprimindo-se o
parágrafo 2º.

AEt. 57 - Para se praticar a votação nominal, será mister
que 20
Dê-se ao art. 57 a seguinte redação:
Art. 57 .... , .....................................•............•.

(~inte)

Constituintes requeiram e a Assembléia admi-

ta, ou que o seja por requerimento dos

lí~eres

das bancadas,

cujos membros somados sejam de, no mínimo 20 (vinte) Constituintes.

"A votação será praticada pelo sistema nominal, desde que
assim
r~solva a assembléia a requerimento de 20 (vinte)
constituintes,
ou de lideranças cujas bancadas somadas componham vinte constit~
intes".

JUSTIFICATIVA

Pretende-secam esta emenda, assegurar a proporcionalidade condizente a um encaminhamento democrático dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Sala das sessões, 10 de fevereiro de 1987.

~~

Sala das Sessões,

K?L~t)LA
Dep. Roberto Freire
líder do PCB

-

25S-

SOl

S03
EM:N:lA N!2

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que

Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987

o art.

Dispõe sobre o Regimento Interno da

58, do Projeto de Resolução nQ 2,
de
1987, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, passa a ter
a seguinte redação:

Assembléia Nacional Constituinte.

Supr~ma-se

no art. 57 a expressão:

"Ou que o seja por

requer~mento

"Art. 58. Praticar-se-á a votação por escrutínio s~
ereto somente em caso de eleição dos membros da Mesa, mediante a utl
Lízação de cédula única e oficial, recolhida em urna que ficará junto
à Mesa."

dos líderes das

bancadas cujos votos somados componham a ma.i.ozu a da Casa.

11

5ala das 5essães, em

JUS T ! F I C A T I V A

Inadmis~ível

o voto de liderança,

/

Reg~

A suspenssão visa dar redação uniforme ao
mento.

E"L.'; í\('-\'....

resqurc~o

do autorita

r

í

.: ":5 f

rismo, no Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.

SALA DAS SESSÕES,
,/,<.'

s,-...-! ..... -

I

.' .1

UI,:

,!

/

':3!';

i)e

lf

. . I.
~<í'

Z

\/~-<-,l1t6~~,~

/--

~
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Emenda n9

ao Projeto de Resoluçªo

Dispõe, sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte •

<,

/./ ,

/

,,/

/

</í...-'/f. (

(

i
EMENDA Ng

/

",

Modifica-se o artigo 58 e, acrescenta-se parágrafo único.

S02

Art. 58 - Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto,
desde que requerida por 187 constituintes e admitida pelo

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre
mento

o Regl

Interno da ,Assembléia Nacional Constituinte.

plenário, ou solicitada por Lideranças, cujas bancadas perfaçam 1/3 dos Constituintes.
Parágrafo ~ - Na votaç~o secreta, o Constituinte cha-

Suprima-se o art. 57

mado'receberá uma ?obre carta opaca, de côr'e tamanho uniformes, e se dirigirá a uma cabine indevassável, colocada
no recinto, na qual devem'encontar-se cédulas para a vota-

JUSTIFICATIVA
Se todas

ção. Após colocar na sobrecarta a cédula escolhida, lança-

as matérias Constitucionais serão

__ das pelo processo nominal, como estabelece

ó

Parágrafo Qnico

vot~

do

la-á na urna, que se

e~contr~rá

no recinto,

~ob

a guarda de

funcionários ~Eeviamente designados.

art. 54, não tem cabimento o disposto no'art •. 57.
/IUSTIFICATIVA

12 de fevereiro de 1987.

o

critério adotado para a proposição dessa emenda,

é o de se obter um índdce mais adequado nos requerimentos
de votação por escrutínio secreto.

- 259EMENDA Nº

805
EMENDA Nº

807
Suprima-se do Art. 59 a expressão A VOTAÇAO SIMBOLICA,

PROCEDA-SE AS SEGUINTES ALTERAÇOES ND PROJETO DE REGIMENlOINTERNO:

para acrescentar, no mesmo lugar, a expressão AS VOTAÇOES SIMBOLICA E NOMINAL.
Art. 58 - Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto apenas para
eleição de membros da Mesa ou sobre questões de comporta-'
mento dos Senhores Constituintes.
§

1º - A votação pôr escrutínio secreto dar-se-á meoiante o uso de
cédula datilografadas ou impressas, recolhidas em urnas, que
ficarão junto à Mesa.

JUSTIFICAÇAO

O painel eletrônico, se programado, tarefa de fácIl
domínio, servirá, também, para votações nominais, a

das freqOentes votações procedidas pela Câmara dos

exemplo
Deputados

em Sessões Legislativas passadas.

.-----

Ademais, o uso correto do painel eletrônico, além '
de prática moderna, agilizará o processo de votação.

DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS LEONELLLI
Brasília, 12 de fevereiro de 1987
Sala das sessões da Assembléia Nacional Constituinte, em

12

de fevereiro de 1987

/

j'

JUSTIFICAÇIlO

i

r.

C" "

Constituinte.jDOMINGOS .JÚVENIL .
11

J

•

O voto do representante não é Igual ao voto do
Se o voto do eleitor originário que produz
o
mandato deve ser protegido pelo sigilo, o vo~o do mandatário pr~
cisa ser público exatamente para que o eleitor possa fiscalizar o
seu representante.
Não tem sentido democrático, nem lógica,
nem
legitimidade a defesa do voto secreto para deputados e senadores,
a não ser em especialíssimos casos em que o mandatário é
também
um eleitor
A condição de Consti~uimúe amplia ainda mais o
compromisso do representante com o representado, sendo mes~o inpe~
sável o voto secreto em matéria constitucional.

\

\

J

J

-

»>:

eleItor que elege.

\

-

808

EMENDA N2

Ao ProJeto de Resolução n 2
de 1987, que "dispõe sobre o Regimento Ig
terno da Assembléia Nacional

Constitulg

teU ..

Art. 59
Cria o parágrafo un1.CO, com a seguinte re

dação:
Parágrafo unICO - quando a votação se der

DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS LEONELLI

pelo sistema eletrônico, adotar-se-á o mesmo

proced1mento

do parágrafo 2 2 do art. 56.

806

Sala das Sessges t

9 de fevereiro de 1987

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Substitua-se, no art .. 59, a palavra

por "nom1.nal

ll

II

s J.rnbó l l.c a "

•

809
JUSTIFICATIVA

A votação eletrônica sô pode substItUIr a vota-

EMENDA AD PROJETO DE RESOLUÇ~D N~
,D~
1987,
que dispõe sobre o Regimento Interno da Assemblei
a Nacional Constituinte.

ção nom~nal, ]amal.S a sl.mbóll.ca .. É questão ontológica ..

,
c9

Sala das Sessões, em

r

------.-\ ",('-\." _L;'
~.

I

(",tkj.~- --------."
\

Acrescente-se um art. 60 com redação abaixo, renunerando-se os demais:

Art. 60 - Em caso de empate a votação será adiada para
a sessão seguinte, e persistindo o empate, a matéria será conside
rada rejeitada.

-260 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICAÇilo

811
Esta emenda complementa outra, de nossa autoria,
que
assegura ao Presidente da Assembleia Nacional Constituinte o direito de voto negado pelo Regimento em discussão. Esta discriminação lamentável, por coincidência, recai sobre um
constituinte
que é exatamente o segundo mais votado do país, com cêrca de 600
mil votos, que corresponde a 1% do eleitorado brasileiro
e que
ficaria impedido de influir na elaboração da nova Carta Magna
e
estorvado do exercício do voto, por um simples dispositivo regimental.
Ao mesmo tempo, põe têrmo a um outro problema, não previsto no Regimento, que é o de solucionar todos os casos de empate nas votações, inclusive nas secretas, onde o Presidente
tem
direito a votar. (art.49 § 19). Embora se saiba que raramente sobrevem empates nas votações, sobretudo num forum de quase 600 pe~
soas, o regimento não pode ser omisso quanto a hipótese do
fato
ocorrer.
Duas soluções alternativas poderiam ser adotauas. ~
meira, a prevista na emenda, ora apresentada. Em caso de empate,
a votação seria adiada para a sessão seguinte e, persistindo o em
pate, a matéria seria considerada rejeitada. Esta solução foi ad~
tada nos regimentos internos da Constituinte de 1891, no seu art.
52 § Único, e no do Império"art. 132.
A segunda, que não é objeto da prese~te emenda,
seria
aquela prevista nos Regimentos dos Tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, onde o Presidente é obrigado a votar somente
em matéria constitucional e, nos casos de empate, ele
profere o
voto de Minerva.
Preferimos a primeira delas, a fim de evitar-se a acumu
lação de votos proferidos por uma só pessoa, embora não faça mal
em repetir, ser inusitado os casos de empate em votações
na câmara dos Deputados, onde, de 1971 para cá, só ocorreram

um

ou

Dê-se ao § 59 do art. 60 esta redação:

Art. 60. . •.......•....
§ 59 Far-se-ã sempre a cha~ada non1mal quando a votação s1mból1ca ind1car que
não há número.

JUSTIFICATIVA
O reg1mento deve 1nd1car que a h1pótese é a
da chamada nominal para as h1póteses em que, s1mbol1camente,
se verifIcar que não hã número na Casa. A emenda aperfeiçoa
a redação.
Sala das Sessões, em

812
Emenda ao Projeto de Resolução n" 2, de 1987, que
d1spõe sobre a Assembléia Nacional Const1tu1nte.

Dê-se ao art. 61 à seguinte redação:
Art. 61. Qualquer constItuinte poderá requerer,
por escr1to, durante a dIscussão de uma propOSIção, o

adIamen-

to de sua votação, desde que fundamentado.

dois casos.
Sala das Sessões em,

/)\~tl'V~i/'l

de 1987.

~~~O BENEVIDES
/"

Deputado FRANCISCO PINTO

J

~

CONSTITUINTE

Jus t 1 f i c a t 1 V a

/

810

Essa med~da visa agilizar os trabalhos da As~e~

bléla NaCIonal Constltu1nte, eVItando que seJam adIadas as

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

tações de grande interesse nac10nal por simples provocaç~o
um de seus membros sem nenhuma explicação aos

Dê-se ao § 4º do art. 60 esta redação:

vo-

de

representantes

do povo.

Art. 60
.
Nenhuma votação admitirá mais de uma
verificação, na mesma sessão.

813

§ 4º

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA
Dê-se ao art. 63 esta redação:

Pode ocorrer que, em uma sessã0 1 pedida a verificação,
não haja o número regimentalmente estabelecido e a matéria venha a ser transferida. Se não houver a ressalva introduzida por esta emenda, não se poderá pedir o~
tra verificação, correndo-se o rISCO de a matéria vir
a ser aprovada sem que se obedeça ao regimento.

Art. 63.

Serã facultado ao autor de

propos~ção solic~tar

a sua ret1rada, a gaalquer

momento.

JUSTIFICATIVA
O autor deve ter a faculdade de poder retIrar,
a qualquer momento, proposição que apresentou à Assemblé1a.
O texto proposto pelo projeto é burocratIzante e trar1a desnecessár~a

demora na

aprec~ação

do terna.

Sala das Sessões, em

-261EMENDA Na
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814

816

Com relação ao Capítulo X - Da Retirada de Proposição

-,

PROJETO DE RESOLUÇÃO Na 2, DE 1987

proponho as seguintes aI texações:

a) Oê-se ao

Ar~.

63 e ao seus parágrafos 12 e 29
"Dlspõe sobre o Reglmento Interno

seguinte redação:

da Assembléia Nac a oria.l. Corie t i. tuinte."

Art. 63 _ Apresentada uma pr cpos i ção à Assembléiá, a
sua retirada ocorrerá em qualquer 'rase da sua tremi tação.
§ 12 O

EMENDA Na

autor da pr-opns i.ção é a única aut cr mace com-

petente para formular, por escrito ou verbalmente, a retirada I

Dê-se ao caput do art. 65 do Projeto a seguinte reda

das p r-opus rção ,
§

ção:

22 Entende-se por autor da Proposição o primeiro

"Art. 65. As questões de ordem serão
resolv1das pelo Presidente, cabendo recurso ao Plená

signatário desta.
b ) Suprimam-se o Art. 64 e seu parágrafo único, rem.!:!,

rlO.

nerando os demais Artigos.

JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICAÇÃO
1- Obviamente que a autoridade competente para r e t

i -

De tal forma expressivo é o trabalho a ser desenvol-

rar uma p r cpus ação é o seu próprio autor. Ninguém mais ...

vldo pela Assembléia Nacional Constltu1nte, que pormenores c~

O fato de retirá-la em qualquer fase, se retirar

.ii- econ.2,

a intenção do autor f é uma forma de agilização do ato,

mia. Por que esperar-se até a fase final de vqtação, num grande
desperdício, quando, o autor, por sua própria conveniência,

mo o direito de recurso contra decisões do Presidente têm que

ser assegurados pelo Reg1mento Interno.

pr~

tende afastá-la da apreciação da nasemb Ié i ast
E, portanto uma medida racional ece I ta r-se a re t rada

Cumpre aditarmos menção ao fato de que soberana

é

a Assembléia enquanto órgão colegiado, não O sendo o Pres1den

í

fase da tramitação e exclusiva-

te ou qualquer constituinte de

casos em que o regimento

~ ~.

Ressalte-se que o Reg1mento Interno da Câmara

u.nedo número de Constituinte

t

dccumento.

Deputados prevê

O

recurso com relação a matéria

nal, ouvida a Comlssão de Constituição e Justiça. Já
é

t . 64 e seu parágrafo único

;0 e da redação dada ao Art. 63

dos

constituc10o Regi-

mento Interno do Senado Federal estatui: "A questão de

ordem

;erá decididâ pelo Presidente, com recurso para o Plenário ..• u

Em não dispondo a Assembléia Nacional Constitu1nte de
uma Comissão de Constituição e Justiça, aSSlfi como de qualquer
'~"'cional

Constituinte, em

/#
_.-:-----

'ui IGO
.u J
1

111!JU.-l1
VENIL

12

I

outro órgão assemelhado às com1ssoes permanentes da Câmara

ou

l

do Senado, é perfe1tamente aceitável e necessário que calba ao
Plenário -- este 31m, detentor originário da soberanla consti-

tuinte -- decid1r sobre recursos contra sentenças do'Pres1dente.
Tal emenda nao pretende restr1ngir o poder do

Presi-

dente da Assemblé,a ~ac10nal Constltuinte, mas Slm conferir ao
Plenár~o a capacidade de fazer valer sua vontade, nos casos em

que dec~sões do Presidente a contrarlem.

815
Pretende-se, aSSlm, reafirmar a soberania da

EMENDA ao Projeto de Resolução na 2

Assem-

bléia Nac10nal Constitu1nte, sobre a qual não se poderá sobrepor o poder discricionário de uma autoridade, isoladamente, ou

o artlgo 64

'caput' deverá ter a segulnte redação

de qualquer institulção.

" Art. 64 - Quando pedida a retlrada de proposlção,
que tiver parecer contráno, o Preslden
te poderá deferí-Io, cabendo da sua de:

Sala das Sessões, em

de ' /

ai

cisão recurso para o plenário ll.

~

de 1987.
f'

. /'

L----:

.~:::/;~/: {/,..I-\ N-.-'
-Ó» - ; ,

Justificação:

Consti 'uinte

~L~~R PEREIRA

,

~.

Dado o caráter soberano da Assembléla, nenhuma declsão

que possa afetar o resultado final dos seus trabalhos poderá/
ser tomada monocratlcamente, dai porque, submeter-se a deCl são do presldente, no caso de requerimento de proposlçào com
parecer contrário, à del1beraçào do pleúárlo. Com lS~O lnclu-

EMENDA NQ

sive, eV1ta-se a possibilidade de qualquer tentat1va de des virtuamento do processo const1tu1nte.
Sala das sessões da Assembléia Naclonal Const~tuinte,
em 10 de fevere~ro de 19B7

817

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre
mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
Acrescente-se ao final do art. 65 a seguinte
pressão, retirada do seu texto original a expressãoqsoberana
li

clusivamente.

e~

e cOQ
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•• assegurado ao autor o recurso ao Plef)ário".

Os regimentos que presidiram os trabalhos da Cãmara, Se
nado e Congresso foram produzidos, cuidadosamente, nos anos de to
talitarismo, para inib,r a ação parlamentar.
O voluntarismo das mesas e o poder de arbítrIO conferI
do a seus membros prodUZIram verdadeiros sob!essaltos nacionais.
Ainda está n~ memórIa de todos o poder conferido ã Mesa
do Senado pelo Regimento do Colégio Eleitoral. Em certos
momeg
tos de nossa História recente ficou toda a Nação na
expectativa
da decisão de apenas um homem, para que se protegonizasse em alg~
ma das Casas que compõem b Legislativo, avanços ou
retrocessos
no processo de democratização do País.
Os regime~t~s e seus termos totalitários traumatizavam
a mUltas que neles percebiam o instrumento das manIpulações
e
dos cambalachos.
Na ConstituInte, não pode pairar dúvida sobre a liberalidade e lisura do processo.

JUSTIFICATIVA

A mesma da Emenda ao Inciso 8Q do art. 30.

Sala das Sessões. 12 de fevereiro de 1987.

O recurso ã decisão da Questão de Ordem deve ser objeto
de imediata deliberação, para que os efeitos pretendidos se alcan
cem, sem protelações, no maior interesse da Democracia e do bom de
sempenho de nossos mandatos.

Sala das Sessões, em 10 de fevereiro de 1 987.
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUCAO.N9 2. DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLlJIA NACIONAL CONSTITUINTE".

818
Acrescente-se ao

19 do art. 65 a seguinte frase:
J

"§ 19 ••..• ou que sobre ele resida

,'T

r .... r r

•

dú

vida em sua interpretação."

Iht/mp/Ii iS~ 17Tü
flll 08 ·IU

JUSTIFICATIVA

I: /
//

I

t/

i.- - -\
r'.) l
"
!,/I.t'/ o'

"' . -

/.

da

A característica principal do instituto

questão de ordem reside justamente na interpretação de

dis

positivo constitucional ou regimental, parecendo-nos,

po!:

tanto. deva o § 19 ter seu texto acrescido do trecho

aqui

ü' "

Ir'

jJ. '~d'~'rr»: d. 1

ty

i~iY"-\".---~~~:5.=b~
t-:
:-~
- 00
~/v
«~'-\-""'''----\! I: _/
_' -- -"
\:\,1'.o

1\\ \1

\

~\-

v·.;

•GER 20 0100505 -IDEZ/85)

•

•

-

_

- : ' .

t-

§

19

-

, DE 1987.

1 9 • renumerando-se os demais.

Das decisões da Mesa caberâ recurso ao

com o apoiamento de pelo menos 15 Constituintes.

1S t

DE 1987.

EMENDA NQ

Suprima-se o artigo 65, transformando-se o § lQ
artigo 65 e renumerando-se os demais.

em

JUS T I F I C A T I V A

Sala das Sessões, em 12
§

i ,

A matéria já está disciplinada.entre as atribuições do
Presidente, sendo portanto redundante. Como apresentamos emenda
modificando o artigo 3Q. parágrafo único, item 8Q que trata
da
mesma matéria, julgamos dispensável o artigo 65. Note-se, por si
na1, a discrepâncIa que existe entre a redação dos dois dispositivos.

319

O artigo 65 passa a ter o seguinte

I (

•

i: ". '.
c>
/,
~~
~-,---r-' -- ---=--=. ~, . - ~I\jJ jj

EMENDA N0
AO PROJETO DE RESOLUÇAO N~

[ ... .,-j.\v·

820

saz ••• -

C~~;~~<Idf!:-'c

{ L6.

PROJETO DE RESOLUÇAO
NQ
,
( PROJETO DE REGIMENTO INTERNO

proposto.

_6

/

Plenário,

de

fevereiro

_~~lÚJf!.I/lJ!;U~
DEPUTADO PAULO MINCARONE
PMDB/RS

de

1987.
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Art. 65 - Todas as questões de ordem serão resolvidas pelo
sidente, cabendo recurso de sua decisão para o Plenário.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Sala das Sessões em,

Pre

de 1987

Suprima-se, no § 29 do art. 65, a seguinte expressão ft convidando-o a sentar-seu.
JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICATIVA: Trata-se de expressão desnecess~
ria e, até mesmo, de difícil aplicação prática
pois o plenário da Cãmara não possui poltronas em
número suficiente para todos os constituintes.

Sala das Sessões, em

~~

DEPU~ BOR~EBJ:jA SILVEIRl'.

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSEMBLBIA NACIONAL CONSTITUINTE".

822
Suprima-se do

§

29 do art. 65 o trecho abalXO:

Pela sistemática do funcionamento da Câmara, as questõe~
de
ordem são dicididas conclusivamente pelo Presidente (Art.17-I-17
do
Regimento !Nterno da Câmara dos Deputados). O art. 110 § 4º do mesmo
diploma faculta, ao autor da Questão de Ordem, recorrer da decisão do
Presidente para o Plenário, ouvida a Comissão de Constituíção e Justi
ça.
O art. 65 do Regimento Interno da Constituinte, porém,restringe
a ação da Constituinte, quando preceitua:
" Todas as questões de ordem serão, soberana e conclusivamente,
resolvidas pelo Presidente "
Assim, transfere-se a soberania da Assembléia para a
soberania
do Presidente. E isto ocorre, exatamente, no instante em que se busca
democratizar o processo político.
O Regimento da Câmara, apontado como uma das inúmeras obras pri
mas do autoritarismo, paradoxalmente, é mais democrático do que
o
Regimento da Assembléia Constituinte, que se afiança ser "livre e soberana". Ao invés de se desconcentrar decisões, concentrar-se. Ao in
vés de se liberalizar, centraliza-se. Ao invés de se ampliar a
ação
do coletivo, cerceia-se e restringe-se.
O Regimento posto em discussão, está repleto de autoritarismo •
E, para tentar escoimá-lo destes vícios, apresentaremos muitas outras
emendas ..

Além disto, -não se deve sobrecarregar o Presidente de inúmeras
atribuições que o obrigam a decisões irrecorríveis, que sempre darão
margem a interpretação de excessivo centrali9ID, de desmedidos poderes
e de exorbitantes cerceamentos de defesa de postulações legitimas.
A presente emenda visa, portanto não só democratizar decisões,
como preservar a figura do Presidente de críticas de abuso de autoridade, de parcialidade partidária ou de desregrado autoritarismo.

convJ.dando-o a sentar-se ... "

JUSTIFICATIVA

A modiflcação proposta parece óbvia

demals

para ser justificada.
Sala das Sessões em,

de 1987

824
EMENDA Nº
(Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987)

Substitua-se, no Projeto de Resolução, o Título IV,
EMENDA AO PROJETO OE RESOLUÇAO Ng
, DE
que dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

1987,
Assem-

823

D~sposlções Gerals e Flnals,

p~lo segulnte:

TíTULO IV
Dlposições Gerals e Flnals

Suprima-se o inciso 8º do parágrafo único do Art. 39, e dê-se a

redação abaixo ao "caput" do Art. 65.

IIArt. 66.

A Ae aernb l e i.a

Nac i onat

Constltulnte poderá edltar atos constltucionalS que

-264produzam efeltos no ordenamento Juridlco naclonal,
modi~ícando, incluslve, dlSpositivo
constltucional

824-A

Emenda nO

v1gente.
Parágrafo único.

O projeto de ato

constltuclonal será apresentado à Mesa
bléla que, após os reglstros deVldos,

lo-á à pub11cação no D1ário da Assemblé1a
nal Constltulnte e

Ao Projeto de Resolução nO
de
de Tevereiro de 1987, que "dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacionai Const1tuin-

da Assémencarnlnhâ-

Nacio-

à Cornlssào Especlal de que

ta o art. 67 desta Resolução, a qual caberá

tra-

t

profe-

e'",

rir parecer técnlco sobre a matérla.

Haverá uma Cornlssão ~s

Art, 67.

pec1al destinada a dar parecer sobre os proJetos de

Inclua-se, onde couber:

atos constitucionais.

Parágrafo ún1co.

Os membros

Cornlssão de que trata este artlgo serão

da

indlcados

"Art.

A Mesa da Assembléia dilil'enciará

pelas lideranças partidár1as e deslgnados pela Mesa

da

Ae aembLei.a ,

Art. 68.

Receb1do o proJeto

ato

de

constitucional, a Comlssão EspeClal terá o

prazo

de 10 (dez) d1as consecut1voS para em1t1r o parecer de que trata o parágrafo ún1co do art. 66 de~
ta Resolução.
§ 1~ Havendo voto em separado,
contrárlo ao que Vler a ser aprovado pela Comlssão,s~
rã ele anexado ao proJeto, desde que requer~do por
seu autor.
§ 2 2 Sendo venc1do, o voto do
tor deverá constar do proJeto.

Art. 69.

rela-

Profer1do o parecer, a Co-

missão Especial encam1nhará o projeto de ato const1tuclonal à Mesa da Assemblél~ que o lnclulrá na
Ordem do D~a da Sessão imediatamente subsequente à

da data do receb1mento.
Art. 70.

que todas as Sessões sejafl Qravadas

O Reg1mento Interno da cân~

30, de 31 de outubro de 1972, será aplicado subsi-

em

video, tanto nas Comissões como nas Plenárias, desde a abertura até o encerramento, registrando
todos os debates e pronunciamentos, sem cortes.
Parágrafo único. Será fornecido, de imediato, uma
copla a cada partido político, que ~os
sua representação na Constituinte, e destinada uma
cópia, obrivatoriamente, ao arquivo do Congresso Na
cional.

JUS T I F I C A

ç

Ã O

A facilioade de I'ravação, face ao desenvolvimento fi
técnica de vioeo e a necessidade óbvia do revistro, disnensam jrn_
tificativas.

o rep.istro deve ser do

mara dos Deputados, aprovado pela Resolução

na ra

do~ínio

núblico, razão norque

todos os partidos políticos devem receber uma cópia. A imediatidade da entrega da cópia se justifica pela própria necessid~
de de análise, pelos Constituintes, do desenrolar dos debates.

dlariamente na solução de casos omlSSOS.

Art. 71.
Esta Resolução entra
vigor na data de sua publicação no D1ário da

em
As-

A presente Emenda foi elaborada com a assessoria
do DIAP - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLAMENTAR.

sembléla Nacional Constituinte."

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

JUS T I F I C A ç Ã O

Uma vez que o Projeto de Resolução, cuja alteração
propomos, se dest1na a dotar a Assembléia Naclonal
tuinte de um reg1mento 1nterno, pela sua

própria

Const1natureza

as nOrmas nele contldas não têm força obrlgatória externa e,

portanto, não podem obrigar órgãos de 1mprensa a dar d1vulg~
ção ao pretendldo na redação original.

Esse desiderato poderá ser atingido por normas imperativas abrangentes, como as que estamos propondo, por con

I

q<~3
~

....

f1gurarem atos que têm força de d1spos1ção

constitucional.

#. .

"'--

Deve f1car claro que o futuro Reg1mento Interno poderá deliberar tão-somente sobre o funcionamento da Assembléia

processo de elaboração da Carta.

Como o Título IV, na

e

o

do, p01S, ao âmbito da matéria reg1mental, urge a

,

..,

modif1ca-

,/

í

.

/

t: 1..L'-."---

çao desse Título, nos termos ora propostos, para conferir fu
tura efetlvldade ao ali pretendido.

.-, /
Sala das

/

reda

ção atual, refere-se a matéria externa à Assernblé1a,refug1n-

""'-r~
/

(-,-

-'
{.-(

L
{,.
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§ 29 - No caso das emissoras de rádio e de televi

são, a Mesa, ao estabelecer

do noticiário da Asse~

o tempo

bléia Nacional Constituinte, observará que o minimo
(três) horas

se~anais sej~

de

3

ma~s

destinados, em diferentes e

anropriados horários, às resnectivas transwissões.

9

lL::. (t)'l' /\ -_
I.L .... L ..

GL .... ''-'Li

.

,.~-)

~\.\'

~~.

Contar-se-á em dobro o tempo cecido

pelas

c, \,.

,.

f~~'Jl.-",\,

(.t"-"'J.' '.....\,....

39 -

emissoras de TV Educativa, para essa mesma finalidaqe.
",o

t

~

t L

7
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Art. 29 A Mesa da Assembléia diliaenciará no

sen

•

tido de que os

Serv~ços

de

~ivulgação

da Câmara dos Deputa -

dos e do Senado Federal transmitam aos órgãos de Imprensa de
todo o Pais o resumo diário dos trabalhos constituintes,
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competirá, ainda, a distribuição do
~missoras

~aterial

noticioso dest!

de rádio e de televisão, além

responsabilidade pela centralização das inforMações

2"

Iv'

Paráarafo único. A esses Serviços de Divulgação -

nado a todas as

l, ... \.

p~

ra fins ce pUblicação.

da

acerca

dos trabalhos, e, quando solicitados, pela cessão destas

a

qualquer interessado.
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Art. 39

'- ,1.'-1 L-'~ L,A.

r 7.."L>

C~ 1:7 c, 'L" '--' ",-c (

A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte

expedirá o Regulamento desta Fesolução no prazo máximo de

__

15

(quinze) dias, a contar de sua publicação.

~xt.

49

A presente Resolução entra em vigor na da-

ta de sua publicação, revogadas quaisquer disposições que

a

contrariem.

825-A
SALA DAS SESSÕES, em 3 de fevereiro de 1987

ASSE~LgIA

NACIONAL CONSTITUINTE
Deputa'
PDT-8P

PROJETO DE RESOLUCÃO N9

, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1987

Estabelece normas para a divul
gaçãq dos trabalhos da

JUSTIFICACÃO

Asse~léia Naci~

nal Constituinte pela Imprensa,

A presente iniciativa pretende responder de modo a-

emis-

firmativo ao crescentemente difundido clamor

soras de rádio e de televisão.

e~

prol de

urna
con~

real e efetiva paFticipação do corpo social nos tràbalhos
tituintes.

DO Sr.
A

Asse~léia

ADHE~'l\R

DE

BAFROS

FILHO
Com efeito, cada vez mais

Nacional Constituinte resolve:

Um

maior número de brasi-

leiras proclaMa seu interesse em acompanhar a tarefa de edif!

Art. 19

Os órgãos

ce

I~prensa

e as

e~issoras

dia e de televisão, scbvencionacas ou mantidas, sob

ce

qualquer

modalidace, pelos r-overnos Federal, Estadual ou Municipal,
brigam-se a reservar parte

co

seu espaço, ou co

te~po

rá-

de

0-

bargo da confiança depositada nos legisladores, seus

reFrese~

tantes, e das sugestões anteriormente oferecidas.

suas

transW1ssões, ao noticiário tão ~nlo quanto possível õos tra-

balhos diários da AsseMbléia Nacicnal

e~

cação da nova Carta, e de influir na sua conformação, sem

Constitui~te.

Os meios de comunicação de Massa, nesse Gaso, ces -

pontam como solução ideal oara asseaurar essa participação
permitindo que qualquer cidadão, meswo aquele Mais distancia-

§ 19 - A Mesa da

Asse~bléia,

em Fegulamento a

Resolução, disporá sobre o espaço minimo
divulgação das tarefas da
preendidos neste artigo.

Const~tuinte,

a

esta

ser destinado à

pelos periódicos

co~

do do Planalto Central, possa acompanhar os trabalhos dos

con~

tituintes prat1camente no 1nstante em que se

realiz~1

seja

pelo noticiário da Imprensa, seja através de

progra~as

de rá-

dio e de televisão.

A proposicão circunscreve a obrigatoriedade da

di-

266nal Constituinte, para ser distribuido gratuitamente às Prefei-

vulgação dos traba~os da Constituinte às emissoras mantidas

turas, Câmaras de Vereadores, Assembléias Legislativas e Gover-

pelo Poder Público, em seus níveis Feceral, Estadual e l~unic!

nos Estaduais, aos Parlamentares Constitulntes e aos Partidos

paI, não se descuindando, porém, de criar facilidades

PolítlCOS na proporção dos seus Diretórios Municipais.

para

que as empresas privadas de Imprensa, Rádio e Televisão ve tr~

nham a participar da gigantesca tarefa de divulgação dos
balhos, conforme prescreve o artigo 29.

Creio que assim se

desco~tina,

Parágrafo único - A Distribuição da referida publicação será feita gratuitamente pela E.C.T."

às empresas da área

de Comunicação, uma oportunidade concreta de voluntária

mas

efetiva e intensa participação nos trabalhos, pois, como ensina Barbosa Lima Sobrinho, "a responsabilidade social

(lo

jprnalismo e das empresas jornalísticas se expressa

se

ou

JUS T I F

r c

AT I VA

Esta publicação fará com que os representantes

do

nosso' povo, em qualquer localidade deste imenso território

condensa na sua independência, para refletir o pluralismo

brasilelro possam acompanhar permanentemente os trabalhos

da

Assembléia Nacional Constituinte.

das opiniões, a diversidade das soluções, proc urando esclarecer o cidadão para que venha dele a decisçao final,

em
Sala das Sessões , em

proveito da própria coletividade".

~

a

fó~ula

que, entendo, pode

contribu~r

para

/t9 de ~./U)

de 1987.

v~~

HUMBERTO

bilizar a tão reclamada participação popular nesta Asserrbléia,

T / MG

e que ora submeto ao debate e decisão dos Senhores Deputados
e Senadores Constituintes.

EMENDA AO PROJETO
REGIMENTO INTERNO

DE

827
PDT-SP
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Inclua-se, no Título IV- Disposições Gerais e
Finais, o seguinte artigo:
Art. A Constituição deverá ser promulgada no dia 15 de novembro de 1987.

826
Inclua-se o segu1nte art1go, onde couber, nas
D~spos~ções Gera~s

Art.
ao

e

F~na~s

( TíTULO IV ):

Não será conced1da l1cença

constitu~nte

para se afastar dos trabalhos

JUSTIFICATIVA
A data é das mais oportunas, principalmente em

se tratando da Constituição da Nova República.

legislat~vos.

parágrafo único. Somente na h1pótese

de morte ou de
suplente.

renúnc~a

haverá a convocação de

JUSTIFICATIVA
Todos nós fomos eleitos para elaborar uma Constituição. Nossa campanha foi desenvolv~da neste sent~do. Assim, devido à circunstância h~stór~ca, devemos todos nós desempenhar esse papel de const~tu~nte sob pena de trairmos a
conf~ança popular. Se alguém deseJar, por exemplo, ser Secr~
târio de Estado ou Min~stro de Estado, pode ace~tar a ~ndic~
cão mas deve, antes, renunC1ar ao mandato de const2tu1nte.

Emenda ao Titulo 111, Capo I

B27-A

Acrescente-se aonde couber o seguinte artigo:
Art. Os constituintes poderão se organizar em Blocos
tes, independentemente da filiação partidária.

Constitui~

Sala das Sessões, em

\~.~l~
ALCÂNTARA

~~~

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAD Nº

2/87

Disppe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Naçional Constituinte.
Inclua-se onde convier:
"Art.

ó26-A

- Que seja Editado um semanário com um re

sumo dos trabalhos realizados nesta Casa, pela Assembléia Naclo

Parágrafo único - O número minimo para formação de um
Bloco Constituinte é de 10 (dez) constituintes.
Justificativa: A Assembléia Constituinte é de Delegados daNa~
que transcendem os Partidos. Quem quiser manter o seu
vinculo
partidário pode prosseguir nele. Quem quiser interrompê-lo, deve poder fazê-lo.

((d)~
~

ARTENIR WERNER
Deputado federal

-267 EMENDA Nº 828

tuinte, no curso da qual os Constituintes, a

c~

meçar pelos membros da Mesa, assinarão os autóDá nova redação ao artigo 66 do

grafos em número de cinco, a serem encaminhados

ProJ~

to de Resolução que dIspõe sobre

ao Senhor Presidente da República, ao Senhor

o

Pr~

Presidê~

Regimento Interno da Assemblé,a Nacio

sidente do Supremo Tribunal Federal, à

nal Constituinte.

cia da Câmara dos Deputados, à Presidência do Se

Art. 66 - A dIvulgação da Assembléia Nacional

nado Federal e ao

Arquivo

Nacional.

Constl-

tUlnte sera feita, de principio, pelos órgãos ofICIaIS do setor

de

comunlcação J especIalmente pela Empresa BrasIleIra de NotícIas

Justi ficação:

e

Radlobrás, cabendo identlca função aos setores do\senado e da câma-

-r

A emenda visa sanar omissão do projeto, fazendo

ra Federal encarregados de comunIcação e relações pública: Secreta-

ria de Divulgação e Relações Públicas do Senado Federal e

de acordo com a tradição.

sorla de Divulgação e Relações Públicas da Câmara dos Deputados.

D~

rante os trabalhos da Assembléia Nacional ConstItuinte, constatando
a Mesa maior necessidade de dIvulgação, poderá criar o Serviço Esp~

clal de DIvulgação com as seguintes funções:

JUSTIFICATIVA
De princípio deve a Assembléia Nacional ConstItuinte ex

Brasília, 10 de Fevereiro de 1987

perlmentar o esquema ofICIal de divulgação, somente o acrescendo se

constatada a real necessidade.

830

,-,o

'00

#

'::;?~~:'ZL
. 70A M

Senador CID SABOIA DE CARVALHO
PMDB - CE

EMENDA

Nº

828-A

(Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987 - RegImento
Interno da AssembléIa Naé,onal ConstItuInte)

~

.QS EMENDA .@. REGIMENTO
CONSTITUINTE

~

DA ASSEMBLÉIA NACIONAL

Dispõe sobre: "Altera art. 66 da proposta base do Regimento Inte!,
no da Assembléia Nacional Constituinte".
Propõe: "Caherá a Secretaria Especial da Assembléia Nacional Con~
tituinte a coordenação do serviço de divulgação prevista
no art. 66. A Secretaria Especial estará vinculada a mesa
diretora da Assembléia Nacional Constituinte poderá verificar e fiscalizar seus trabalhos".

.!J.....-

_

~'~
Acrescênte-se o seguinte artigo
Art.

- Os cronIstas e repórteres terão

acesso aos corredores laterais e aos pontos de

eo

trada e saída no InterIor do Plenário, desde
que
credenciados pelos ComItês de Imprensa do
Senado
Federal ou da Câmara dos Deputados.
Parágrafo Único - Às emissoras de rádIo
e de televisão e aos profIssionaIs de fotografia J
'será faCllltado o exercício de suas atIVIdades, em
locaIS deterrninaào3 pela Mesa, sendo assegurada a

liberdade de informação, sew preJuizo da ordem
e
solenidade dos traoalncs da AssembléIa ConstItuinte.

EMENDA AO PROJFTO DE
REGIMENTO INTERNO

831
Dê-se ao caput do art. 66 esta redação:
Art. 66. A Mesa da AssemLléla manterá contatos com a Mesa do Senado re~cral e da cã
mara dos Deputados para que os respect1voS servi

ços de dIvulgação sejam encarregados de:

JUSTIFICATIVA
Não se Justifica criar um Servlço de Dlv~lgação

da ConstituInte quando Câmara e Senado possuem esses SerVIços
e podem, perfeitamente, promover os trabalhos de nossa Assembléia.

Emenda ao Projeto de Regimento nº

829
Acrescente-se no Título

IV o seguinte artigo:
Sala das Sessões, em

"Art.

: A Constituição será promulgada

sessão solene da Assembléia Nacional

em

Consti-
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GAB.DD DEPUTADO ANTONIO MARIZ

834
832
EMENDA N9
/87 (de Plenário)
AO Projeto de Resolução n9 2, de 1 987,
que ·dispõe sobre o RegJ.mento
Interno
da AssembléJ.a Nacional ConstJ.tuinte ••

,DE 1987

EMENDA NQ

Ao Projeto de Resolução nQ 02,que dispõe sobre o
Reglmento Interno da Assembléia Nacional Constltuínte

Dê-se ao artigo 66 a segu2nte redação:
d~vulg~

"Art. 66 - A Mesa promoverá a

ção das ativ2dades da Assembléia

NaC20

1_ Acrescenta-se,no Título IV,das disposições /
Gerals e Finais:·Capitulo 1- artigo 6& A Assembléia Nacional Constituinte
no exercíclo de sua soberania e por iniciativa dos Constituintes,poderá
votar indicações,requerimentos e projetos de resolução sobre toda e qualquer matéria Constitucional - Capitulo 11 --- Remunerando-se os artigos
66 e seguintes.
2- Suprima-se,no artigo 45,0 período • ... que não
sejam de ordem,sobre incidentes veriflcados no desenvolvimento das dlS /

11 - informar às entJ.dades da classe

cussões ou das votações ... ll

demais organismos interessados

nal Constituinte, com as segu1ntes fin~

lidades:
I - dJ.vulgar, dJ.ar2amente, através

dos

jornais, rádio e telev1são, matér1a

re

latJ.va aos trabalhos de elaboração

da

Constitu1Ção;

e

qua1~

quer assuntos ou dec1sões relat1vas aos

JUSTIFICAÇÃO

trabalhos constJ.tuJ.ntes;
A emenda tem por objetivo explicitar atribuições
inerentes a soberania da Assembléia Nacional Constituinte. Essas atribuí/
ções não decorrem de autoridade do Congresso Nacional passado,poder préconstituído,nem do ato de convocação,mas resultam do mandato popular /
conferido aos Constituíntes.A soberania reside no povo,que a delega,em
manifestação expressa,por eleições livres,à Assembléia Nacional.

III - manter intercámbJ.o COm unJ.vers2da
des, faculdades 2so1adas, colégios, de
modo a manter nO interior dos mesmos nú

cleos ou agrupamentos de dJ.vulgação dos
trabalhos da Assemblé2a Nac20nal ConstJ.
tuinte.
§ 19 - As emissoras de rádio e de

Sala das sessões,em 12 de fevereiro de 1987

~L~~}
DEPUTA6~ ANTONIO MARIZ

visão cederão, gratuita e

tele

diar1amente,

quinze mJ.nutos de sua programação,
en
tre as 19:00 e.20:00 horas, nos
dias
üte1s, para a d1vulgação das atividades

PROJETO DE RESOLUçnO Nº
OE 1987.
( PROJETO DE REGIMENTO INTERNO )

da Assembléia Nacional Constituinte.
§ 29 - DJ.ária

e gratuitamente, nos JOE
p~

nais das capita1s brasile1ras será

EMENDA Nº

blicada súmula das ativJ.dades da
bléia-Constituinte.

833

Assem

§ 39 - Caberá à Mesa selecionar os

õr

gãos de 1mprensa menclonados na parágr5

Substitua-se o art. 66 pelo seguinte:

fo anterlor, sendo de competência das l~

Art. 66 - Fica a Mesa da Assembléia Nacional Constituin
te autorizada a utilizar os serviços de divulgação da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal, com as finalidades de:

deranças partJ.dárJ.as fJ.scalJ.zar a

dJ.vul

gação das ativldades Constltuintes.

lI

JUS T I F I C A T I V A
Não tem sentido criar um servlço de divulgação

para

funcionar durante sete ou nove meses, quando ja eXIstem dois convenientemente aparelhados no Congresso, ·cuJas tarefas serão extr~

mamente reduzidas durante o período de funcionamento da Constituinte.
Um dos argumentos utilizados para a eleição de um
só
Presidente para a Câmara e a Constituinte, foi o de que havia ne
cessidade de uma só autoridade usar a infra-estrutura da
Câmara
para permitir o funcionamento da Constituinte.
A Constituinte não precisa nem deve ter Regulamento Administrativo, devendo valer-se dos que já existem no Congresso
Criar um terceiro serviço de divulgação significa contratar redatores, locutores, operadores, etc, crJando despesas desnecessári-

as e ensejando facilidades como tem sido da tradição das últimas
Legislaturas.
A tarefa fundamental da Constituinte não é a de divulgar os seus trabalhos. Para isso existem meios de divulgação
em
número e qualidade suficientes, mas sim realizar a tarefa que dela espera o povo brasileiro - uma Constituiçáo duradoura, sucinta
e que atenda as aspirações nacionais: promover o desenvolvimento
e o bem estar coletivo, criando instituições sólidas e restaurando a democracia no país.
Sala das

:~~õeJ)' em 12 de fevereiro
~}{":tül{/2/a.R.DEPUTADO PAULO MINCAROR~
PMDB/RS

de 1987

As atividades da AssembléJ.a

Nac20nal

Constitulnte devem refletir Os ansel05 de socledade, em torno

do

encam2nhamento das propostas em d2scussão.

o papel assumJ.do pelos meJ.os de comunJ.c~
ção na mobJ.lização da opJ.nião púb12ca é de total releváncJ.a
como
coadjuvante dos trabalhos const2tuintes e de sua repercussão
no
seio da vJ.da nacional.
Assim, é necessár1a a manutenção de
um
slstema de lnformação promovldo pela Mesa e executado pela estrut~

ra técnico-adrnlnistrativa da Càmara dos Deputados e do Senado Fed~
ral, sem necessJ.dade de se crJ.ar estrutura própria para o desemp~
nho dessas funções.

Sala

das Sessões, em
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EMENDA Nº

837

Emenda de Plenário ao Projeto de Resolução
que "Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte".

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre

o Regl

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Dê-se à letra "a", do art. 66, a seguinte redação:
"a) divulgar diariamente, em cadeia nacional, a
exemplo da Voz do Brasil, com imparcialidade, através
dos jornais, rádio e televisão, matéria relativa aos
trabalhos de elaboração da Constltuição."

Acrescente-se na alínea C do art. 66,
a palavra

logo após

Colégios, a seguinte expressão:

• ••• sindicatos. associações e outras
da sociedade civil ••• "

entidades

JUS T I F I C A T I V A
A alteração proposta pela presente emenda visa propo~
c;onar a todos os constituintes 00 mesmos direitos quanto à divulgação dos seus trabalhos durante d elaboração da nova Constituição.

E muito dificil à grande

o acesso à imprensa.
Por essa razão achamos por bem prevenir, para que assim os trab~
lhos de todos os parlament2res tenham a mesma divulgação. Temos
um exemplo maravilhoso que é a Voz do Brasil, muitas vezes o únl
co órgão para chegarmos àqueles que confiaram em nós. Apenas go~
tariamos que a divulgaç80 através do rádio e televisão fosse em
cadeia nacional, pRra que chegasse a todos os recantos da nossa
Pátria, pois só assim a população poderá acompanhar os traoalhos
da Constituinte.
maiori~

JUSTIFICATIVA

Não há porque restringir o intercâmbio às entid~
des educacionais.

fevereir~ de

1987.

Sala das Sessões, em 09 de fevereiro de 1987

Deputado
POS

~It.~~
RS

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

838
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987

836

"Dlspõe

sobre o Reglmento Interno da

blé.la Nacional Const.ltuJ.nte".

,DE

DE 1987

Asse!!!

EMENDA N"

DIspõe sabre o RegImento InternoIda

AsselllJléla Nac10nal Constituinte.

Acrescente-se ao art. 66 do Projeto de Resolução n"
2 a alínea d Com a segu1nte redação:

Dê-se à alínea "c" do art. G6 a seg.Jlnte redeçao:
• "Art. 66. ••

..•••

"d)- dlvulgar semanalmente todas as propostas

o...... .... . ... _.

a) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

e

emendas constitucJ.onaJ.s."

b) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c) manter Interc1lmbl0 cem lh1versidades, Facwdades !soladas, Coléglos, Igrejas, Organizaç~es Sindicats a Entidades da E expressao Nacional,
de modo a manter, no Interior dos mesnos, nwleos CXJ agruoarrentos de rllvul
gação dos trabalhos da Ilssembléla _.lonal Constituinte'!
JUSTIFICACAO
Pretende-se, cem a presente emenda,dar maior _lltude a
dIvulgação dos trabalhos da edanoraçãn
da c~tituiÇllo, ~uscando-se,
para tanto, a particIpaçllo das Igrejas, Drganizaçaes Sindiçais e Ent!da _
das de E expressão Nac!onal, segmeotos representativos da sociedade brasileira.

JU8'l'IFICAÇÃO
A emenda que ora apresentamos tem como

nlstrativo do Congresso Nacional, para a divulgação de todas as

propostas e emendas constituclonals que tramltem nesta
sando a uma

ma~or informação

A::;nte

FERr<MI~l8J~

Casa,

e particlpação da população

processo constltuJ.nte.

Sala das Sessões, em

7~es,anlo

obJetlvo

crlar um 1nformat.lvO semanal a ser estruturado pelo setor ~dmJ.

de

.s:

Deput~tI~E~'FREITAS

de 1987

vl
no
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841

839

Emenda n9

ao

Proje~o

de Resolução n9

EMENOA .AO ARTIGO 66
Seje dado~a seguinte redação:

Dispõe sobre o Reyimento Interno da Assemb~éia

ART 66- Durante o periodo de funcionamento da Assemb1eia

Nacional Constituinte.

Nacional Constituinte, as emissoras de radiofusão sonora ede
Dê-se ao artigo 66 do título IV a seguinte redação.

te1evisaõ

ficam obrigadas a transmitir, diariamente, salvo nos dias em que não
houver sessão constituinte, o BOLETIM OA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

Art. 66 -'Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte serão divulgados da seguinte forma:

a) o serviço de divulgação da Câmara dos Deputados e

§ 1-

produzido sob a responsabilidade da Mesa da ANC, na forma a ser disposto
em instrução interna da mesma.
§2-

do Senado Federal, sob a, Fesponsabilidade da Voz do Brasil,
fará a divulgação dos trabalhos Constituintes.
b) As rádios e teievisões estatais, sejam elas fundaçffie~,de

A transmissão de que trata o caput deste artigo

dar-se-a em horário compative1 com o maior indice de audiencia pública
a abrangerá um periodo de tempo de 1/2 ( meia) hora diaria

caráter educativo ou não, divulgarão, obrigatoriamente

os trabalhos constituintes e, especialmente, retransmi!itão as

o boletim da ssembeia Nacional Const~tuinte serã

§3-

As emissoras estatais transmitirão o dobro do tempo

das emissoras privadas.

sessões plenárias da Assembléia.

§4- A transmissão

c) A ~residência da Assembléia, semanalmente, requisi-

do Boletim da Assemb1eia Nacional Cons-

tará horário de no máximo 60 (sessenta I~ minutos, às concess í.g

tituinte nao implicará em qualquer onus para os cofres do tesouro na-

nárias de televisão e rádio para prestar contas dos trabalhos

ciona1.
§5- Ficam passiveis das penalidades institui das nos

constituintes.

artigos 59 e 64 da Lei 4.117 de 27 de Agosto de 1962, com alterações
Justifiçativa

Ílo ria nAocDClapfClllllfvlllléiêlrllmenda,ib\JpPl1u-se enfatizar a questão da necessária divulgação dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, possibilitando um eficaz e abrangente acompanhamento, por parte dos vários segmentos sociais, do andamento

introduzidaS PELO Decreto-Lei n 2 236, ~e 28 de Fev. de 1967, as emissoras de radiodifusáo por infração a dispositivo deste Regimento.
Fevereiro, 166 2 da Independencia, 99 2

Brasilia, em
da República

de seus trabalhos.
Dep, Cristiha Tavares

EMENDA N2

842, DE

1 987

Ao Projeto de resolução n 2
de 1987, que dispoõe sobre o Re-

840

g1mento Interno da Assembléia Na
Emenda ao artigo 66 ítem 39 e 49

c10nal Const1tuinte.

Redijam-se assim os ítens 39 e 4 9 do art. 66.

Art. 66

- A Mesa da Assembléia promoverá a divul

gação, através das Em1ssoras de Rádio e Televisão do pais, de segundafelra a sexta-felra, sem ônus para o tesouro Nacional, do noticiárlode
seus trabalhos, até o seu encerramento.

Ítem 39 - O serviço de divulgação publicará a súmula dos trabalhos
constituintes:

Parágrafo único - As emissoras de Rádio reservarao

para esse fim O horár10 de 7 às 7,30 horas; e as emissoras de telev1são
a)

b)

Diariamente nos jornais cotidianos que circulam nas capitais
e no interior.
no
Semanalmente nos jornais hebdomadários que se inscrevem

serviço.
Ítem 49 - As lideranças fiscalizarão as atividades do serviço

divulgação, obtendo que as notícias

da
sejam objetivas e descritivas.

JUSTIFICATIVA: No interesse da Assembléia Constituinte o serviço
de divulgação deve incluir toda a imprensa escrita que se candidatar a divulgação do noticiário constituinte.

o horár10 das 20:00 às 20:30 horas.
Art.

- A Mesa D1retora da Assembléia Nacio -

nal Constltuinte, ouvldos os Partldos PolltlcoS nela representados, ad~

tará as prov1dênc1as para a produção dos programas acima refer1dos de

~

cordo com os padrões técnlcos de comunicação usuais no pais.

Parágrafo ún1co - Os programas menc10nados deverão
divulgar as at1vidades de Plenár10, das Com1ssões e Subcomissões,
como debates pertlnentes

à elaboração da nova Constituição para

bem
melhor

acompanhamento e particlpação da população.

~~
ARTENIR WERNER
Deputado Federal

Justlflcação

Salta aos olhos ser 1mpresc1ndível o estabelecimen
to de horárlos obrlgatórios para as estações transmlssoras de RádlO

e

Televisão d1vulgarem programas confecc10nados pelos órgãos representati

-
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.vos da Const~tuinte. Realmente, se assim não ocorrer, é evidente
que
proporções e debates podem chegar ao públ~co sem a necessária exatidão,
embora sem haver tal propós~to por parte dos órgãos de telecomunicação.
E não somente as idé1as como os obJetiVOS dos autores de emendas que pr~

cisarão ser dev~damente defend~das e esclarec~das para o grande públ~co,
a,nda hoje grandemente des~nformado sobre a Const~tu~nte, seus trabalhos
e objetivos. Sequer desejamos admitir que, por motivos de ordem pessoal
ou ideológicos, pretende algum dos órgãos de telecomun~cações influ~r na
formação da op~nião pública, ve~culando ~nterpretações menos corretas ,
mas capazes de influir sobre o sentimento e a intel,gência do país. Não
existindo um programa organizado e d~vulgado pela própria Constitu~nte,e
tanto os Partidos como os Parlamentares estarão ~nte~ramente indefesos ,
bem corno as agremiações menos numerosas e as 1nlciatlvas

que

844

AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº ,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

Ao Art. 66 e seus parágrafos, acrescente-se onde couber:

nece~

s,tam
tornar-se
conhecidas,
talvez
adm~radas, embora por vezes inev~tavelmente contrar~ando ~nteresses pod~
rosas e arraigados em fortes setores da vida brasileira. Por certo
n,nguém terá dúvida da procedênc~a de quanto está dito, e ~u~to
m~
nos de que os prejuízos econôm~cos decorrentes da,proposiçao,ora fe~
ta são ins~gnificantes se comparados com os preJuizos incontave1s de

Art. 66 - As matérias estranhas ao objetivo da Assembléia Constituinte serão rejeitadas por despacho do seu Presidente.

correção, se deixarmos,por ·.temor ou considerações de qualquer outra

ordem, de adotar as medidas agora ~ndicada: que, em verd~de, nada r~
presentam para os benef1C1ár~os de concessoes do poder pub11co •.

É, p01S, por qualquer aspecto que se queira

e~

carar o problema, lmpresclndivel a adoção das normas aClma propostas,
pois . somente ass~m será assegurada a justa ~magem da Constituinte e
dos Const~tuintes, os seus debates, trabalhos e objetos.

Brasília (sal~da,
Sessões), em
de 1· 987.

_~.)
/

t\OlilLl

r.

Parágrafo único - Considera-se matéria estranha ao objehvo da
Assembléia Constituinte a que não disser respeito à elaboração do novo texto constitucional.

de fevereiro
Sala das Sessões,

.

~o~-

~;;;..~
Deputado Federal

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO, que

EMENDA N" 845 , de 1987.
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Dispõe sobre o Regimento Interno da Assem
ôléia Nacional Constituinte.

Ao Projeto de Resolução n"
, de 1987,
que dispõ~ sobre o Reg~mento Interno
da
Assembléia Nacional Constituinte.

Acrescente-se às Disposiçõe? Gerais e Finais como art.
66, renumerando-se os seguintes, a proposição a seguir:

O § 1" do art. 66 passa a ter a

Art. 66 - A votação das Resoluções Constitucionais se
rá feita através do voto aberto e pessoal da maioria
absoluta
dos membros da Assembléia Nacional Constituinte.

.

Parágrafo Único - A iniciativa de propor
Resoluções
Constitucionais compete à Mesa da Assembléia Nacional Constituin
.te, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou a um terço
(1/3) dos ~embro~ d~ Assembléia Nacional Constituinte.

segu~nte

redação:

Art. 66 -

.

'

~

1" - As emissoras de rádio e Telev~são cederão dia-

riamente, aos serviços de

d~vulgação

da Assembléia

Nae aonaL

Constituinte, excetuados os dias em que esta não se reunir, um
'horário de sessenta m~nutos, das 20:30 às 21:30.
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E necessário que este alerta seja feito com toda franqueza

846

aos colegas constituintes. O importante não é termos espaço nos meios
Emenda ao Projeto de Resolução

que dispõe sobre o Regimento Interna

da

de comunicação. Muito pelo contrário, o que precisamos é de um espaço
adequado ao constexto no qual vamos nos inserir e o conteúdo qualitativo do que vamos mostrar. Por

Assembléia Nacional Constituinte.

est~

razão reduziria os 90 minutos di!

rios para 5. E apesar desta drástica redução, ainda

con~idero um·des~

fio técnico profissional e um enorme risco pplítico estarmos no
Os dispositivos do art. 66, adiante enu-

ar

diariamente, durante meses a fio, com um programa sobre os nossos

tr~

balhos. Nem novela de qualidade suporta' este tempo.

merados, passam a vigorar da seguint:_ forma:

Com relação a publicação de uma súmula uiária nos jornais,

"§

1º -

As emissoras de rádio e- televi-

são cederão, diariamente, aos serviços de divulgação

da Assem -

bléia Nacional Constituinte, o tempo mínimo de cinco minutos,

tigo que introduz a proposta.
Para termos espaço nos jornais precisamos trabalhar

e~

mente e organizar nossos trabalhos, de

tre 19:30 haras e 21:00 haras.

a~

o absurdo maior do que os 90 minutos diários. Suprimo totalmente o

ma~eira

seri~

que os anseios da

so-

ciedade brasileira se traduzam nas nossas propostas. Aí teremos divul

§ 3º Suprimir.

gação ampla e gratuita, porque os jornais são dirigidos para a

§ 4º Suprimir."

opinl

ão pública, e se somos aplaudidos por esta opinião" nenhum jornal terá condições de sabotar a divulgação dos nossos trabalhos. Os jornais
são empresas privadas e certamente só aceitaríam divulgação da súmula
Sala das Sessões, 10 de fevereiro de 1987.

mediante pagamento. Matéria paga geralmente é publicada em espaço diferente do contexto do jornal e só é lida pelas pessoas diretamente'~
teressadas. Além do mais há o risco que semmn paga a divulgação
trabalhos da Constituinte, a imprensa, na

~mndição

dos

de empresa privada

capitalista, decida divulgar a Constituinte apenap neste espaço.
Pretendo tanto quanto todos, a maior divulgação do que fazemos e entendo que o problema é essencialnente de qualidade e
quantidade.

n~

Sata das Sessoes, 10 de fevereiro de 1987.
JUSTIFICAçnO

O projeto de regimento interno da Assembléia Nacional

Con~

Constituinte MAURILIO FERREIRA LIMA

tituinte propõe uma aberração, que se aprovada, liquidaria com a credl
bilidade da Constituinte. Trata-se da proposta de requisitarmos 90

ml

nutos diáriõs de Rádio e TV para a divulgação ~os nossos trabalhos

e

EMENDA

de termos uma súmula publicada nos principai: jornais.

nQ

Dê-se ao

Para atingirmos o objetivo de uma ampla divulgação do

que

pretendemos fazer, não era necessário que avançássemos uma proposição
tão absurda, que equivaleria a impor à opinião pública brasileira
"Guia Eleitoral" ,sem eleições por um período que nós não sabemos

§19

do art.66 do Projeto de Resolução,

que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nac10nal Dons
tituinte, a segu1nte redação:

um

"Art.66:

qua~

to vai durar.

847

10

§19

As rádios e

te, aos serv1ços de d1vulgação da

coi

Na sociedade contemporânea,a ação de divulgar qualquer

sa pelos meios de comunicação é uma operação da maior complexidade. Se
a divulgação não é bem feita, o efeito é contrário ã intenção. O resul

tuinte,

um

Telev~são

cederão,

d~ar~amen-

Assembléia Nacional Const1na

horário de C1nco minutos, na parte da manhã e

parte da tarde, e de dez

m~nutos

ã noite, em

borãr~o

nobre,en-

tre 20h30m e 21h30m."

tado então obtido será a não divulgação. Uma coisa é impormos ao'Rádio
e TV 90 minutos diários sobre os nossos trabalhoS, outra coisa é

ter-

mos o ouvinte e o telespectador seguindo a nossa programação.
Podemos
:-j.egais,
ter os meios para obter o nosso horário nos meios de comunicação
mas
não temos o que colocar no ar durante 90 minutos para termos audiência.
Então ocorrerá a não divulgação dos nossos trabalhos, porque quando

ê~

trarmos no Rádio e TV, p ouvinte desligará o aparelho. E o pior será a
conseq~ência política deste fato. Agredida por uma programação chat~ a

opinião pública se voltará contra a Assembléia

Na~ional

Constituinte e

poderá considerar que estamos em Brasília apenas para tumultuar o cotl
diano, invadindo a privacidade de cada lar
imagem,que desagradam.

~rasileiro

com um som e uma

A alteração cinge-se ã redução do horário de

divulgação dos trabalhos para cinco

m~nutos,

na parte da

ma-

nhã, e cinco minutos na parte da tarde, f1xanda-se em dez
tos, para o período noturno I porém, em horár1o nobre1ou

entre 20h30m e 2lh30m.

min~

seJa,

Esse tempo nos parece suf1c1ente

pa-

ra a divulgação dos trabalhos da Assemblé1a NaC1anal Const1tu1n
te.
Sala das Sessões, AÁ de

~vere1ro

)çi!2t~~&

Deputado-~RCY

DEITas

de 1987.

-- 273 -MANHÃ E NA PARTE DA TARDE, E UM HORÁRIO DE QUINZE
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NUTOS Ã NOITE, ENTRE 23 E 24 HORAS DOS DIAS OTEIS."
EPlJE:llilIlA

INg

(Ao ProJeto de Resolução nº

, de 1987,

que dlspõe sobre o Reglmento Interno da

SPLA DAS SESSÕES, 11 DE FEVEREIRO DE 1987.

Assembléia Nac~onal Const~tu~nte)

Dê-se ao § lº do art. 66 do Projeto a seguinte
redação:
"Art. 66.

EMENDA N9

__

850

§ lº As emissoras de rádio e telev~
são cederão, diariamente, aos servlços de
dlAssemblé~a Nac~onal

vulgaçâo da

Constitu~nte

um horário de la rnlnutos, dlVldidos em

Clnco

programetes de dois m~nutos cada. Do~s programetes serão d~vulgados em horár~o nobre (tel~

AO
REGIMENTO INTERNO DA

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

vlsão das 19 às 23 h e rádio entre 7 e 9 h da
manhã); os demals espaços ao longo da programa
ção dlárla, de acordo com a convenlêncla de c;
da veículo.

11

-

DÁ-SE NOVA REDAÇÃO AO §19 DO ART.66:
.JUSTIFICAÇÃO
A

"§19 - AS EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO CEDERÃO,

Assemblé~a Nac~onal Const~tuinte

nao

pode

cair no ridículo de ut~lizar mal espaços de rád~o e telev~são.
Se os horários cedldos forem exceSSlvamente dllatados (uma ho

DIARIAMENTE, AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA

ASSEM

BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE, CINCO (5) HORÁRIOS DE
DOIS (2) MINUTOS CADA UM, NO HORÂRIO DE SEIS

(6)

ra e meia como se pretende no proJeto de Regimento Interno de
finitivo em discussão), corre-se o rlsco, prlmelro, de

problemas entre os 559

Const~tu~ntes

que lutarão por

orlar

As VINTE E DUAS (22) HORAS, NOS DIAS OTEIS."

espaços

para dlvulgação de suas propostas a, segundo, dificllmente se
cOn6egulrá produzir matérla de interesse, todos os dlas, a

po!:,SALA DAS SESSÕES, II DE FEVEREIRO DE 1987.

to de prender a atenção de ouvlntes e telespectadores.
O objetivo dos

pro~amêtes

de

do~s m~nutos

sera

transm~tir uma ~déia s~mpl;~'e enxuta ao públ~co sobre os

te

mas em debate na Assemblé~a Nac~onal Constitulnte. Por

exem-

pIo: o locutor do Jornal da Constituinte esclarecerá, em

hngu~

gem acessivel ao grande públlCO, qu~ na Comlssào da Ordem

Eco

nôm~ca e Soclal, Famíl1a, Educação e Cultura, está em debate

ma proposta do Deputado Fulano de Tal que torna
pulsór~o,
t~vo

o

ens~no

ao completar a criança quatro anos de ~dade. O

tratado para esta f~nal~dade, será criar interesse pela
subl~mlnar.

meia por dia de programas de TV e rád~o

ser~a

cilmente digerível pela população

851

obj~

do Jornal da Costltulnte, apresentado por um locutor

Carta Constitucl0nal, quase que de forma

~

com
con

Nova

EMENDA NQ
AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Uma hora e

um "t~jolo" d~f~

brasile~ra.

Dê-se ao § 1Q do art. 66 a seguinte redação:
Art. 66 - ..............•..•....•..•..••......•.•.••..••..•.

Deputado ADROALDO STRECK (PDT-RS)

§ 1Q - As rádios e televisão cederão, diariamente, aos servi

ços de divulçação da Assembléia Nacional Constituinte, horários
buídos da seguinte maneira;

EMENDA N9

_

. 849

I - Os 3D (trinta) nunutos diários, de segunda a sexta-feira,
do programa "A Voz do Brasil", transmitido em cadeia nacional de rádio,
serão integralmente destinados aos fins estabelecidos neste artigo. Essa
programação será retransmitida na manhã seguinte, no horáno das 7 h às
7 h 30 nun, (das sete horas às sete horas e trinta minutos), nas emisso
ras que operam em Amplitude Modulada (AM) e das 12 h às 12 h 30 mino (das
doze horas às doze horas e trinta minutos) nas que operam em Freqüencia

AO
REGIMENTO INTERNO DA

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

Modulada (FM).

DÁ-SE NOVA REDAÇÃO AO § 19 DO ART.66:

"19 - AS EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO CEDERÃO
MENTE, AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA
CONSTITUINTE,

ASSEMBL~IA

distri-

DIARI~

NACIONAL

HORÁRIO DE CINCO MINUTOS, NA PARTE DA

Il - As emissoras de televisão ficam obngadas, a transmít ir,
de segunda a sexta-feira, programa de 3D (trinta) mnutos elaborado pelo
no horário
Serviço de Divulgação da Assembléia Nacional Constituinte,
das 20 h 3D mino às 21 h (das vinte horas e trinta minutos às vinte e
uma horas).

-274 III - A Assembléia Nacional Constituinte I por decisão da mai~
ria simples dos seus componentes, poderá requisitar cadela nacional de
rádio e teí.eví.são para a transmissão de questões consideradas decisivas
ou para comunicados que forem considerados importantes ao escalrecimento
da opinião pública. A proposta de requisição será feita por pelo menos
20 (vinte) membros da Assembléia Nacional Constituinte.

rio

c~:;;:-e2'-;j:oo

entre 20 e 21 horas , em todas cs dias úteãs,

Sala das

sesezes,

para

em

JUSTIFICAÇIlO:
A Democracaia se caracteriza pela soberania do
povo nas suas decisões. Para que se garanta uma maior legitimidade à Nova Carta Magna é necessário que sejam criadas,
desde o início dos trabalhos constitucionais, condições para uma maior participação da sociedade na sua elaboração.
Essas condições serão garantidas através de m~
canimsos que possibilitem a abertura de canais de comunicação entre a sociedade e aqueles que, por sua delegação, ficarão encarregados da elaboração da Constituição. A divulg~
ção, pelo rádio e televisão, dos trabalhos da Constituinte
é mais do que uma necessidade. E uma obrigação que temos di
anste da sociedade.

E M E N D A NQ

854
Art. 66.
§ 19 - As rádios e televisões deverão i~
duir em suas progra,nações 15 (quinze) min!!tos em cada períQ.
do do dia para divulgação da Constituinte, de sua
própria
produção; cabendo aos serviços de divulgação controlarem
o
período.
J ti S T I F I C A T I V A

1

>

Normalm~ntE" as e.aí s snr as darão
divulg!!
ção ao noticiário da A.N.C.
A r~dação dos veículos saberão aDaptar a
cada Região o noticiário apropriado.

EMENDA AO PROJ'ETO DE
REGIMENTO INTERNO

852
Dê-se ao § 19 do art. 66 este texto.
Art. 66 ••••••••••••••••
§ 19 As emissoras de rádio e de t~
levisão cederão, diariamente, em caráter gratu!
to, espaço de tempo de quinze minutos,para a di
vulgação dos trabalhos da ,Assembléia Nacional
Constituinte, no périodo compreendido entre as
vinte e as vinte e duas horas.

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

855

JUSTIFICATIVA

Dê-se ao § 19 do art. 66 esta redação:
Creio que quinze minutos são suf~cientes para
que se faça uma boa· divulgação dos trabalhos
da Assembléia Constituinte, independentemente
das noticias dos órgãos de comunicação social.

Art. 66•••••••••••••••••••
§ 19 As emissoras de rádio e de
telev~são

cederão,

diariamente~

para divul-

gação dos trabalhos da Assembléia um horário
de quinze minutos, à noite, entre vinte e
vinte e duas horas.

JUSTIFICATIVA

853
r~amente,

Não se justifica tanto tempo posto, obr~gat~
da Assemblé~a Nacional Constituin-

d~sposição

te_ Qu~nze minutos d~ârios serão sufic~entes. Se a matéria

EJ.BO'I NQ

for ~nteressante, os próprios veículos de comunicação social ded~carão maior tempo à divulgação. Ademais, os horários referidos no projeto são de todo inconvenientes.

Ao Projeto de REsolução n 2, ce 1967
Q

03 neva redaçãc ao § lº

à

00

artigo 66:
Sala das Sessões, em

"§ IQ. As rádios e tetevãsão cederão,

gratuit::r:-.ef"'lte,

aos ser , ::çc= d::: divúlg?;cio da Psse:;ir!JIÉia t':acio;,al Cor:srituinte, o

horá

-275 EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA
Creio que dei minutos serão suficientes para
'a divulgação obr~gatõria dos trabalhos da Con~
tituinte. Se houver interesse público, certamente os notic~ários dessas emissoras oferecerão cobertura mais detalhada.

,856
Dê-se

ao

§

19 do art. 66 esta redação:

Art. 66 •••••••••••••

§ 19 As rádios e as televisões cederão, diár~a e gratuitamente, aos serviços de
divulgação da Constituinte um norário de qu~n

Sala das Sessões, em

\_ ~ C. ~ ~,

ze minutos, no período compreendido entre v1nte

e vinte e duas horas.
DEPUTADO

JOSÉ

CARLOS

f,:~, ....
SAB6IA

JUSTIFICATIVA
EMENDA NQ

O tempo sugerido pelo projeto é muito longo e ~~
pertinente. Creio que 15 minutos, bem aproveita-

Ao Projeto de Resolução que dispõe sobre

dos, no horár1o nobre, são ma1S do que suf1C1en-

teso Outros espaços advirão, naturalmente, confoE
me os trabalhos sejam relevantes.

859

o Regi

mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Redija-se assim o parágrafo 1º do art. ,66:
Sala das

"§ lQ - As Rádios e ,Televisões cederao

SMfl'P'-'~.p

DEP~E~~

diariame~

Constituinte

te aos serviços de divulgação da Assembléia Nacional

(oito)

os horários de 10 (dez) minutos entre as 7 (sete) e as 8
horas da manhã,

(1~)

dez minutos entre as (12) doze e as

(14) qu.!

trinta

torze horas, e quinze.minutos entre as (19:30) dezenove e
e (21:30) vinte e uma e trinta horas, para exibição de
EMENDA

programa

857

e~

. sob

pecífico sobre os trabalhos da Constituinte, a ser elaborado
a supervisão da Mesa".
Ao Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.
JUSTIFICATIVA

~

Dá-se nova redação ao § l Q do art. 66;

essencial a garantia de divulgação

institucional dos trabalhos da Constituinte, para
" § 1º - Além do noticiáno sobre os trabalhos da Assembléia Na-

cional Constituinte que deverão ser transmitidos diari~
mente, a criténo das enuasoras , fica estabelecida
a
formação de uma Rede Nacional de Emissoras de Rádio e
Televisão, uma vez por mês, com duração de trinta minutos, para apresentação de programa especial elaborado '
pelo serviço de divulgação da referida Assembléia. "

panhamento e a consequente

participaçã~

Pr~

complexo e

licado. Quando exagerada essa duração, o efeito da divulgação

e

aco~

popular. A duração -dos

gramas de Rádio e TV, entretanto, constitui problema

d~

c~yre

sério risco de acabar por ser inverso ao desejado. A recente

exp~

riência dos programas eleitorais na Campanha de 1986

deve

ser

aproveitada. Melhor é garantir programas tecnicamente

bem fei tos e

capazes de

prender a atenção durànte 10 a 15 minutos,

tender produzir programas de 1 hora
Sala das Sessões, 12.de fevereiro de 1987.

direta

assegurar o

do que

pr~.

de duração que se podem tornar

cansativos e até levar a maioria do público destinatário a desligar
os aparelhos receptores.
Por outro lado, vale incomparavelmente
programa de 10 a 15 minutos nos horários nobres do que

mais

um

tempos mais

longos em horários de baixa ou nenhuma audiência, como propõe

o

Projeto.
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.
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Dê-se ao § 19 do art. 66 esta redação:
Art. 66 ••••••••••••••••
§ 19 As rãdios e televisões cederão, gratuita~ente, cada dia, um horário de
dez minutos, na per!odo compreend1do entre

vinte' e v~nte e três horas, para
dos trabalhos da Assembléia.

divul~ação

-276 EMENDA-Nº
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

862

De-se ao § 1º do art. 66 do Projeto de Reglmento Interno da
Assemb1eia Constituinte a seguinte redação:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1987

Art. 66 - '"
§ 19) As emissoras de rãdio e te1evlsão cederão, dlariamente,
aos serviços de divulgação da Assembleia Nacional Constltulnte 10 (dez)
minutos de manhã, no periodo entre 7:30 horas e 8:10, mais 10 (dez) ml
nutos no período da tarde entre 12:30 horas e 13:30, mals 5 (cinco) mi
nutos ã noite entre 19:45 horas e 20:30 , e mais 5 (cinco) minutos no
final da noite e começo do dia seguinte, entre 23:15 horas e 00:30 ho
raso
JUSTIFICATIVA:

A proposta do projeto orlginal de regimento interno prevê
o
uso de uma hora e trinta mlnutos para os serviços de divulgação dos tra
ba1hos da Constituinte, nas emlssoras de rãdlo e televisão.
Em primeiro lugar, é preciso conslderar ~ue as emissoras de ra
dio e televisão estarão, seguramente, como o fazem agora, dando ampla'
divulgação da Constituinte, em suas prôprlas programações. Isto quer
dizer que alem do tempo proposto na presente emenda, que e menor, terã
o acréscimo da programação normal das emissoras.
Em segundo lugar, ê extremamente dlfíCl1, compllcado e
caro
produzir os programas de divulgação. Estã ai um limlte concreto
para
reallzar o proposto pelo projeto original.
Em tercelro lugar, a experiencla dos programas gratuitos do p!
riodo eleitoral indica, com muita clareza, que quando muito longos e de
morados, se tornam enfadonhos e atraem o deslnteresse da população
que e exatamente o inverso do que a Constitulnte deve perseguir.

"Dispõe sobre

Regimento Interno"

Q

Assembléia Nacional. Constituinte.

da

11

EMENDA Nº

Introduzam-se no art. 66 do pzo jet.o

as

sequarrces al-

terações:

I - Dê-se ao § 12 a seguinte redaçao:

nos Rádios e Televisões cederão, d~aria
mente, horár~os suf~cientes para que a soc~edade brasileira possa acompanhar as matér~as
ma~s 1mportantas aprec1adas pela Assembléia Nacional
Const1tuinte."
11 - Acrescente-se ao § 2º:

"No Estado onde l)ão houver TV Educativa,
os programas aqu1 referidos serao div~lgados pelas Tg
levisões locais. n
~

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987
111 -

Surpima-se o § 4º.

,A<.Ah~

Senador NELSON WEDEKIN
Constituinte

JUSTIFICAÇÃO

A limitação de horário prevista no projeto,

EMENDA Nº

861

vulgação dos trabalhos da Assembléia Nac~onal

não atende aos interesses da comunidade em acom~anhar

ricos.

/

p~agrafo

lº do art. 66 do

ProJeto de Regimento Interno da Assemb~~a Naclonal Constltulnte,
renumerando-se os

dema~s.

/

§ lº - As emlssoras

o desen-

rolar de matérias que se const1tuem, no momento, em fatos h1stg

)

Desdobre-se em dois o

para di-

Constituinte,

As estações de Rádio e Televisão,no seu papel de manter o púb11CO bem informado, são as própr1a

de rádlo e televlsão

rao aos serviços de divulgação da Assemblé2a N~cional

cede-

Constitui~

te, nos dias úteis, periodo de 30 mlnutos entre 22:00 e 23:00

ho

fornecer ma10r cobertura nos importantes

interessadas

acontec~mentos

Const1tu1nte, cuja função, em nosso entender,

não

La.b er-dede de 1mprensa, vez que tal lib~rdade

é

em
da

é policiar a
leg1t1ma

num

país democrático.

raso
§ 2º - O período mencionado no parágrafo

ante-

rlor poderá ser dlVldldo, a critério da emlssora, em até três se~
mentos de dez minutos, para a lntercalação
de propaganda

de até seis

Sala das Sessões, em ;/2 de ...r~

de 1987

mlnutos

comerc~al.

JUS T I F I C A T I V A

Deputado MAGUITO VILELA

Grande polêmica se tem levantado em torno do tem
po requerldo pela Constltulnte às 'emlssoras de rádlo e televlsão.
O tempo previsto no atual ProJeto totaliza

uma

EMENDA AD PROJETO DE

RESOLUÇ~O

N9 2 de 1987.

863

hOra e trinta minutos, tempo este cons1derado exceSS1VO.

Conslderando sempre o debate em questão, mas tam
bém

sao,

o inallenável caráter social dos canalS de rádlo e

propõe-se

aqu~ um período d~árlo de 30.ffilnutos, em

horá-

rio que cubra as ocorrências do dla, e a posslbllldade de lnterca
lação de segmentos de comerclais.
A presente proposta haverá de atender aos inte resses do povo Brasilelro, de se manter informado.

Dá nova redação aos §§ 19 e 29 do art. 66.

teleVl-

§ 19 - As rádios e Tvs cederão diariamente, aos servi
ços de divulgação da Assembléia Nacional Constituinte, 15 (qui~
ze) minutos, a serem utilizados três vezes ao dia, das 7:30 às
7:35, das 13 hs, às 13:05 e das 20:55 às 21 hs, nos dias úteis,
isto é, de 2ª a 6ª feira.
No último domingo de cada mês, as rádios e Tvs

tran~

mitirão em cadeia nacional e no horário nobre um programa de 60
(sessenta) minutos elaborado pelo serviço de divulgação da
As
sembléia Nacional Constituinte.

-277 § 2º - As rádios e
isto é, de 2ª a 6ª feira, 50
tes entre constituintes e 10
tos pertinentes à Assembléia

Acreditamos, sobretudo, no homem livre;
Esperamos que todos juntos busquem realizar o sonho de I!
berdade consubistanciado em Nova e Soberana Constituição.

Tvs Educativas cederão diariamente,
minutos no horário nobre para deb~
minutos para notícias sobre
assu~
Nacional Constituinte.

865
Emenda ao Projeto de Reg~mento Interno nº

Dê-se aos §§ lº e 2º do art. 66 do

Projeto

a

seguinte redação:

"§ l°- - As estações de rádio e t
rão , diariamente) em seus

elevisão ceda

noticiários ou

nais f.latutinos e no t
.
urnos, o espaço de
mlnutos aos so .
~rvlÇOS de divulg~ção da
bléia Nacional
EMENDA AO PROJETO DO REGIMENTO INTERNO DA
NACIONAL CONSTITUINTE Nº

cederão, nas mesmas

ASSEMBL~IA

§ 2°

864

Art. 66
§lº) As emissoras de rádio e televisão farão con~
tar nos seus programas noticiosos normais, sempre que exis
tirem, informações sobre os trabalhos desenvolvidos
pela
Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇIlO
A presente emenda visa evitar que a Assembléia Nacional Constituinte venha nascer com profunda ferida a minar-lhe
as bases que teriam características semelhantes a tudo que
se deveria eliminar do processo político brasileiro. A at!
tude de interferir, inoportunamente, nos trabalhos das organizações da iniciativa privada, sobretwdo quando desne cessária, assemelha-se muito com Decreto-Lei, Resoluções e
Portarias que, ultimamente, bailam sobre as cabeças
dos
brasileiros.
Onde buscariamos credibilidade se ao dazmos os primeiros passos rumo a uma nova Constituição, o fizessemos interferindo nas organizações de rádio e televisão, ocupando seus
espaços que são alicerces indispensáveis à suas existências.
Pensam, os que propoema medida, que todas emissoras de rádio ou televisão são forças economicas exuberantes e inde~

Educativas

condições, dez ~inutos.

T·

. li Emencla visa d o .
.
ar m-Ihor cratamenhb"
. _
da Olvulgação. O tempo no 'do
. _ .r, ·,fi questao
ra 10 e na'televlsao não pode deixar de
ser usado com oportunidade e equilíbrio.
Fazer,diferente é comprE
meter a divulgação. Não esqueçamos
a lição legada pelos programas
gratuitos transmitidos na última
campanha eleitoral.

Sala das Sessões,

I

_

indestrutíveis capazes de absorver desastrosa interferência. Engano puro, simples e inocente.
Suportam, nos dias atuais, as empresas de comunicação de~
pesas de vulto, mercado atordoade e caríssimas aquisições
de materiai~ importados, sem os quais não sobreviveriam.
Portanto, temos plena convicção qUe a presente emenda
é
forma de se evitar erro que levaria à descrença todo tr~
balho que deve ser realizado pelos Senhores Constituintes.
Acreditamos na existência livre dos meios de comunicação;

Acreditamos na dedicação daqueles que atuam nessa área da
atividade humana;

Assem_

- - res vezes na semana
//
' os veículos de co
•
munlcação referidos no
parágrafo anteri9r apre
sentarão p
. rograma especial
1 b
, e a orado pelos 'ser
viços de divulgação da
Assembléia Nacional Canso
tuinte reI t
,
a ando seus trabalhos, no
horãrio
das 20 30 •
,
as 20,45 horas, nos dias
úteis,

Dá nova redação aos parágrafos lº e 2º do artigo 66 , do
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

§2º) As TVs Educativas cederão, quando requisitado
pela Mesa da Assembléia, tempo necessári~ para exibição de
programas especiais de divulgação dos trabalhos constitui~
teso

Constitui~. As TVs

•
Jorcinco

llt'p

J4/~

CII((I..·,;[ VIR.óILID
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EMENDA N9

Ao Projeto de Resolução n 9
, de
de fevereiro de 1987, que "dis
põe sobre o Regimento Interno
da
Constituinte

§

da
de
em
FM
da

AO
REGIMENTO INTERNO DA

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

ll
•

Altere-se a redação do § 1 9 , do art. 66, do Pro
jeto de Resolução, para o segulnte teor:

"

_

19 •

As rádios e televisões cederão, diariamente, aos serviços de divulgação
Assembléia Nacional Constituinte, um horário
trinta minutos, sendo das 6,30 às 7,00 horas
rádio AM, das 12,00 às 12,30 horas em rádio
e das 20,30 às 21,00 na televisão, ce se~un
ã sexta-feira".

1 - FICAM SUPRIMIDOS OS § § 19 E 29 DO ART.66. EM SEUS
LUGARES, ACRESCENTE-SE:

M,!

§ - OS ATUAIS PROGRAMAS" A VOZ DO BRASIL" E "PROJETO
NERVA", FICAM TRANSFORMADOS Na PROGRAMA "A VOZ DA

JJN,ê.

TITUINTE."
§ - DA DISPOSIÇÃO ANTERIOR, FICA EXCLUIDO O ATUAL

HOR!

RIO DESTINADO AO PODER EXECUTIVO, Nl' "A VOZ DO BRASIL.

JUS T I F I C A r. Ã O

A proposta original prevê a divulgação à noite
no horárlo das 23,30 às 0,30 horas, na televisão.

SALA DAS SESSÕES, 11 DE FEVEREIRO DE 1987.

Sabidamente o índice de audiência da televisão,
nesse horário, é insignificante.
A classe trabalhadora e o .p,0vo em peral inicia~
as suas atividades nas primeiras horas ca manhã, não ~e podendo pretender que fiquem acordados altas horas da noite p~
ra acompanhar o desenrolar desse evento histórico da
maior
importância.

EMENDA NQ

Para que o povo possa part~c1par efetivamente é
imprescindível que a transmissão se faça em horário comnatível com a realidace brasileira.

Grande parte da classe trabalhadora ouve rádio
AM antes das 7,00 horas da manhã, sendo o horário de melhor
convenlência para essa tramissão.
A transmissão em FM, no horário das 12,00
às
12,30 'horas alcançará grande parte da população em seu horário de almoço.
A presente Emenda foi elaborada com a assessorla
do DIAP - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ASSESSORIA PARLA~EN
TAR.

868

de

1987.

Emenda o art. 66 do T!tu10 IV.

" ~T. 66

Os serviços de divulsação da cãmar~ e do Senado ,

-

sob orientacao do Pr.esidente da Assembléia Nacional Constituinte, e

com

a colaboração das Mesas llas: referidas Ca~as, se encarregarão:

§ J.Q

As -emissoras de televisão educativas exibirão pro-

-

gramas especiais, produzidos e apceeencadcs pelo pessoal dos seus, respeE.
tivos quadrcs , isto

é

J

sem novas contrratacjiea, sob a orientação

da Me-

sa da Assembléia Nacional Constituinte-" com igual destaque para os tra-

balhos de todas as Comissões e dos Constituint:es J das 20 às 23 heras,
diariamente.

2Q -

As emissoras de rádio e televisão divulgarão" obri5'

gatoriamente" em seus espaços noticiosos tradiocionais" um mínimo de

minutos de manhji , !)t ã tarde e S' ã noite" nos d.ias úteis J para divulga-'
ção dos trabalhos da Constituinte . As emissoras cuja a programação não

I

contemple o \ábito" emitirão boletins p repazados, pelo serviços da Câmara e
do Senado.

JUSTIFICATIVA

Nunca" em tempo algum, os órgãos .& comunicação dedicaram tan
to espaço e atenção ã política e ao legislatiWl como agora, quandoeja

As=

sembléia Nacional Constituinte. Ô proposto afasca a figura ditatorial

da

requisição e" não acarreta o desprestígio dos àorários forçados e a má
vontade daí decorrente das empresas e' do ptib'lãeo ouvinte e telespectador.
Caber-nos-ã trabalhar corretament.e e vigiar para corrigir di,!
torções até inevitáveis.
As televisões educativas cumprirão sua finalidades. Serão

f

prestigiadas. Terão audiência acima do comum porque figurarão com. órgãos

divulgadores oficiais do grande episódio que é a feitura da Constituicão
brasileira.

'- 279ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A supressão. pela emenda. dos parágrafos 32 e 42 tem objetivo ainda mais amplo. ~erã :l:mposs:l:vel obrigar a publicação de súmulas sal
vo como matéria paga. A..s:arretaria ..despesas inúteis. Mais: seria dirigido aos jornais de maior circulação, critério dif:l:c:l.l de avaliar. coloca.'1

870
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

do e'h unt segundo plano absurdo a esmagadora maioria dos-periódicos bras.,!
le:l.ros. Discriminação incompatível com a íudole da Assembléia Nacional

"DIspõe sobre o Regimento
Interno da AssembléIa Nacional Constituinte."

t

Constituinte. Nada impede que o serviço de divulgação elabore sinopse, '
súmula, como queira 1-" remetendo-a para todos os jornais b-rasileiros,dos
menores aos maiores. A eles,

.0

Presidente d.a Assembléia se dirigirá ro-'

gando a publicação gratuita. Nenhum há de s; negar.

EMENDA N9

A providencia evita problema desnecessários.
Cump'l'e salientar que a: criaçã-a & um serviço de divulgação •
especial, como" prevê o projeto original, é. Gf2screr da competência -daque-.
les jâ existentes nas

Casas,d_espregíar os servidores da Câmara e

Senado e buscar displsão de recursos t injustti.ticável nos a.tuais tempos

seguinte

Dê-se ao §§ 1', 2 9 , 3 9 e 4 9 do art. 66 a

do

redação:

I

de aper tura ,

"Art. 66

prodUZIrá

diar~amente, para rád~o e televisão, dois

programas

especificoS sobre os trabalhos da AssembléLa,
sendo
um de 15 minutos e outro de 30 mInutos, que serão dis
trLbuídos nacionalmente via Embratel para uso
livre
por todas as rádIOS e teleVIsões do País. Os programas de 15 minutos serão transmItIdos na parte da manhã e na parte da tarde e os de 30 mInutos à noite
entre 20h30m e 23hOOm.

869
Emenda ao projeto de Regimento Interno ng
Dê-se aos §§ 12 e 22 do art. 66 do

Projeto

a

seguinte redação:
,,§ 12 _ As estações de rádio e

rão, diariamente, em

televisão

ced~

noticiários ou

~eus

jor-

nais matutinos e noturnos, o espaço de

cinco

minutos a0 7 serviços de divulgação da

Assem-

bléia Nacional Constituine. As TVs

da Assembléia Nacional

tuinte, relatando seus trabalhos, no

§ 39 Diariamente serão distribuídos aos
grandes jornais brasileiros e aos demais que manifestem interesse, súmulas dos trabalhos constitUIntes ,
os qua2s serão publicados em todos os órgãos oficia1S
da União, dos Estados e Municípios.

.JUSTIFICAÇÃO

apr~

sentarão programa especial, elaborado pelos
divu1ga~ão

g r-amas ,

c~

§ 22 - Três vezes na semana, os veículos de

municação referidos no parágrafo anterior

§ 2" As TVs educativas e as rádios de ar
ganIsmos públicos exibIrão ObrIgatoriamente estes pr~

§ 49 É de competêncIa das lideranças fi~
calizar as atividades do serviço de dIvulgação, para
que seJam objetivas e descrItIvas as notíCIas, tendo
em vista a alta significação da Assembléia '. NacLonal
ConstitUInte."

Educativas

cederão, nas mesmas condições, dez minutos.

viços de

..

§ 19 O SerVIço de DIvulgação

se~

con~

A idéia é pr-op a.c ar- a' dLvulgação dos trabalhos
Imediatamente gerará repulsa e contrIbUIrá para ser o

horário

das 20,30 às 20,45 horas, nos dias úteis. Nah!

da

â

ConstItUInte e ~sso, com caráter obrIgatórIO e horário certo,

de deslIgar rádIO ou televisor. Ora, se a Assembléia

horário

Nacional

Constituinte produz~r programas competentes e atrat~vos, as e-

pótese de a Assembléia decidir submeter a ple-

mISSoras terão seu interesse de cobertura ampliado e, para

biscito, nos

deste Regimento,

termo~

disposi-

ção aprovada, o programa a que se retere

este

parágrafo terá, nos vinte dias anteriores
pronunciamento popular, a duração de

o

oUvlnt~, nao se tornará em horáriO desinteressante e obrIgatórIO. Além ào maIS, não há neceSSIdade de ~ormação de cadeia n~

ao

cIonal de rádio e teleVIsão e siw de sistema de

sessenta

de som, via EBN, para rádIOS, e Radlobrás para televisores.

minutos, das 20,30 às 21,30 haras, divulgando,
Cabe ressaltar que a Embratel,

com a mesma destaque, os pontos de vista favoráveis e contrários.

comp~ometer

programas

apo~tunidade

a divulgação.

~r~tuitos

e equilíbrro.

Fazer diferente

Não esqueçamos a

transmitidos na

Sala das S"e,;sões,

ú~tima

f

A

na

transmissão áaa sessões ~Lenár~as.

A Emenda ~isa dar melhor tratamento à questão
o tempo no rádio e na televisão não pode deixar

de ser usado com

como as empresas

âem ser ~tillzaãos na divulga~ão destes programas e até

JUS T I F I C A ç Ã O

da divulgação.

ass~m

estaduais de comunicações, mantém canais desocupados e que po-

l~ção

legada

é

lle.los

campanha eleitoral_

~.P-e

Quanto

AAtânio carlos Konder Reis
Constituinte

liberàaàe de horárlo: cpnvém

lemõrar

que

diênéia ex~remamente restr1~O, principalmente fora àas grandes

concentraç.ões urbanas.. A 1 l.b e r-dade para fixação ãos-

por parte cas próprIas emissoras garantLrá um

horárIOS

aprovei1:amento

~elnor àos ~rabalhos do Constituinte e perm~tl.rá ao cuv~nte

J"}ii'f-.

tele$pec~ador

corrpetLçào

~f5<

à

~~a transmissão obrlgatória das 23h30m alcança um ínàlce àe au

procurar o seu interesse r gerando uw~

e

sauõável

pe'la audIêncHr.

Sala cas Sessões,

e~

de 1987.

de

Depu1:ado LUIS ROBERTO

PQ~TE

-280 EMENDA
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N~

EMEMDA AO PROJETO DE REGIMENTO - N9
Emenda ao artigo 66.
~9.

- Suprimam-se, no Art. 66, os §§ 19, 29, 39 e'
19 As ráaios e televisões cederão,diariamente, aos serviços de divulgação da Assembléia Nacional Contituinte,
um horário de "15(quinze) minutos na parte da manhã e no final
da tardei
,
(entre dezenove e vinte horas' e quarente e cinco minutos ã noite,entre
23:00 e 2~.00horas, dos dias úteis~
§

§ 59 Sempre que se divulgar boletins serão inseridos os assuntos em debate, com relevo para os principais e
diferentes posiçionamentos grupai~ dos Constituintes, bem como info~
mando os acont~cimentos das Comissões Especiais.

1987.

Federal/PR.

JUSTIFICATIVA.
Hoje,no Brasil, ningu~~ vai

ao povo sem

o uso da televisão e do rádio.
Divulgar o que acontece no dia-a-dia da
é levar aos brasileiros o poder da INFORMAÇÃO e a possibilidade
"~e fQ~ÇÃO _ sobr-e que. tip'O .de democracia e padrào--c-i,..i.1-H:a-1;ório os -cons
trutores da nova Constituição estão laborando.
A.N.C:

JUSTIFICATIVAS

Os referidos §§ são impróprios ao Regimento,por
se tratar de matéria estranha ao funcionamento interno
da
Assembléia Nacional Constituinte.
Ta~s dispositivos ferem os principios:a)
da
livre iniciat~va, ao estabelecer a requisição de horãrios gr~
tuitos em emissoras de rãdio e televisão, até porque já exi~
te a VOZ DO BRASIL:b) de liberdade de imprensa, ao"l~itar~/
a atividade dos jornal~stas.
Se por ventura os horãrios e espaços não forem
gratu~tos,

ainda assim haverá motivos para d1scordãncia,

uma

vez que serã uma despesa denecessãria, con~~~erando-se
que
·já existe a cobertura normal, pela imprensa, dos trabalhos da
Assembléia.
Por último, cabe salientar que as emissoras de
.rãdio e TV e os jornais trabalham em função do ~nteresse
blico, sendo-lhes licita a decisão sobre o que e como
gar.
Cabe-nos, como Constitu1ntes, rea11zar

tr~

o

balho a que nos comprometemos, ou seja, em beneficio do povo
brasileiro. A divulgação de nosso trabalho serâ mera conse
quência.

A divulgação,para tanto, não pode prescindir de canais inpecentes e impàrciais entre a Contituinte e a ~q-/
ciedade.
Requisitar das concessionárias

os hor~

EMENDA N2 874

rios propostos· é efetivamente completar,nesta quadra histórica , a fun
ção de utilidade pública que os meios de "comunicação possuem.
Por outro lado, a A.N.C. precisa ser tran~
parente, garantir informações,análises e interpretações ~os aconteci-o
mentos ã luz da democracia e da verdade, para que os brasileiros tenham

Dá nova redação aos parágrafos 32 e

4" do artigo 66 do Projeto de Reso-

lução que dispõe sobre o Regimento

PODER DE VIGILÂNCIA.

Interno da Assembléia Naclonal Cons
ti tuinte.

E os CONSTITUINTES poderão ser melhor av~
liados,já que seu mandato deve ser verdadeiramente instrumento do BEM /
Art. 66 -

COMUM.
Finalmente, quanto melhor for a comunica-

ção da A.N.C. e a população menor será~frustração,pois estaremos es-/
treitando os contatos da sociedade -ansiosa em participar- e os acont~
cimentos polticos, sempre t~o distantes entre nós.

.................................,
3" -

.

O serviço de dlvulgação publicara su~ulas

dos

trabalhos da Assembléia Nacional Constitulnte nas edlções diarias

de jornais de grande circulação das cidades de maior população
principalmente nas Cep1tais.

872

§ 42

-

A Mesa selecionará os orgãos de imprensa

para

os fins do parágrafo anterior, enquanto as llderanças exercerão o
controle da qualldade do material publicado visando lnformações
EMENDA N"
(Ao Projeto de Resolução n"

que atendam aos melhores critérios jarnalisticos, evitando infor-

,de 198'7)

mações lacónicas que possam orlgínar dlstorções.

Substitua-se, na parte final do § I"
do
ll
art. 66, a 'expressão lidas 23:30 às 24:30 horas dos dias úteis
pela expressão "nos d~as uteis, das 2.3:30 às 0:30 horas do dia
subseqUen.te" •

JUSTIFICAÇÃO
Há cidades tão importantes quanto as CapitalS;
onde
há bons orgãos de imprensa. As notícias descritiva contrariam
a

JUS T I F I C A ç Ã O

ldéia de sumula do parágrafo 32 do art. 66.

A expressão "descrl_

tlva" e, por outro lado, pleonástica, uma vez que notícla signifl
A presente emenda visa a, tão somente, sanar 1ncopreçao redac10nal.

Sala das Sessões, em

de

de 1987

~~~

Deputado VINICIUS CANSANÇAO

ca atender aos itens que indicarão "que, onde, como e por que?"

J

exigidos pela técnlca jornallstica.

Sala das Sessões, em

/

de fevereiro de 1987

Sen3d~,-€~k~i~r;;;l;~~~~,~
PMDB - CE
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EMENDA AO PROJETO DE

EMENDA AO PROJETO DE

REGIMENTO INTERNO

REGIMENTO INTERNO

875

878

Acrescente-se ao § 39 do art. 66 esta expressão
f1.nal " observado um sistema de rodizio que abranJa

do~s

Suprima-se o § 39 do art. 66 bem como o §
49 do mesmo artigo

JornaJ..s por dia" ..
JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

O S1.stema de rodizio, ora proposto, tem por fina
l1dade lmpor uma dlrnlnulção nos gastos para a divulgação, ei~

que ela, necessar1.amente, terá de ser paga pois não se trata
de serv1.ço concedido.

Sala das Sessões, em

rJ;~l .~ ~
WUTADO ÚCId ALcJ\NTARA
..... 0\:i

Os jornais, não sendo serviço concedido, não
têm a obr1.gator1.edade de divulgar gratu1.tamente os trabalhos
da Constituinte. O projet~ cria um ônus desnecessário, além
de signif1.cat1.vamente elevado: se os trabalhos da Assembléia
merecerem destaque, certamente os jornais, revistas e periódicos darão o destaque necessário.

Sala das Sessões, em

/)~

//111.

~
D~BORGES :.: SILVEIRA
I

876
EMENDA N9

EMENDA ao ProJeto de Resolução n 2 2

879

- os §§ 3 2 e 4 2 do art1.go 66 devem ser supJ'lm1.dos.
Inclua-se no § 49 do Art. 66, entre as palavras LIDERANÇAS E FISCALIZAR, a expressão:

Justificação:
A cobertura dos trabalhos da Assemblé1.a Nacional constltU1.nte, pela sua lmportânc1a e pelo lnteresse despertado, será felto

pela l.mprensa de todo país, que terá o interesse em levar toda /
sorte de informações à op1.n1.ão públlca, fornecendo subsídlos suf1.cientes para o acompanhamento do processo constltuinte pela p~
pulação.
A criação de serviço especial de publicação de súmulas nos /
jornais de circulação nac1.onal e reg1.onal, além de importarem em
despesas de monta aos cofres púhl1.cos, estão condenados a terem/
a mesma atenção do públ1.cO que tem as sessões de editais da l.m prensa escrlta, e que mUlto pouca atenção despertam no públ1.co.
Sala das sessões da Assembléia NaCl0nal Constltulnte, em

lideranças, CDADJUVADOS PELOS SENHORES COORDENADORES

DE

BANCADA, fiscalizar ... "
JUSTIFICAÇ/lD
Há bancadas, em muitos Estados, que não puderam

pa~

tlcipar do Colégio de Lideranças. A inclusã~ dos Coordenado res de bancadas vai auxiliar a fiscalização e a participação'
de todos os Constituintes na ação de melhor se produzir

10 de fevere1.ro de 1987

~.~~C

objeto do serviço de divulgação.

~~fnte

Sala das sessões da Assembléia Naêignal Constituinte, em 12
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

877
Suprima-se o § 39 do art. 66.

de fevereiro de 1987

!~.
7
J
constituint~DMING ~
I

I_lU........
"

' •
LI ...1(...'.'
UVENIL

I

I

/I~
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA

880
A pretendida divulgação serã paga, como é óbvio,
pois os jornais não são concessão do serviço p~
blico. Creio que estamos em época de austeridade
financ~i~a e, ademais, a impren3a sempre deu de~
taque aos nossos trabalhos.

suprima-se o § 49 do art. 66

JUSTIFICATIVA

Trata-se de indesejável patrulhamento.

Sala das Sessões, em

"DEPUTADO JOst CARLOS SABÓIA

o

-282-

884

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

Emenda de Ple~ário ao Projeto de Resolução
que "Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte".

881
Suprima-se o § 49 do art. 66.
JUSTIFICATIVA

o projeto cria, nesse citado § 49 do art. 66,
um patrulhamento indesejável, sob todos os
aspectos. Cumpre extinguir esse ranço de aut2
ritarismo.

Acrescente-se ao art. 66,0 § 52, com a seguinte redação:

"§ 52 - Qualquer constituinte que "se achar preju
oicado, quanto à publicação dos trabalhos, poderá re~
r
r
er
c9
à Mesa, a qual tomará as providências " necessarias para a devida retificação,com ampla divulgação."

Sala das Sessões, em

JUS T I F I C A T I V A

E/tENDA

~ preciso garantir aos constituintes, quando ocorrer
erro na divulgação dos seus trabalhos, recorrer para que
sejam
amplamente esclarecidos.

882

N9

(Ao Projeto de Resolução n9 2, de 1987 - Reg~mento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte)

Sala das Sessões, em 09 de fevereiro de 1987.

Ao Art. 66 :

~,~P'J..4,~

suprimam-se os §§ 19, 29, 39 e 49

Substituam-se pelo

Deputada OSVALDO BENDER
PDS - RS

segu~nte

885
parágrafo
autorizada a
Telev~são,

On~co

regu~sitar,

o tempo e o

ção dos trabalhos da

-

F~ca

das

horár~o

Asse~blé~a

a Mesa da

em~ssoras

Rãd~o

de

necessários à

e

EMENDA

de

d~vulga-

Ao Regimento Interno da Assembléia
Nacional const ítumte,

Const~tuinte.

" Acrescente-se ao Art. 66 a seguinte:
§

Lider do PL

5º - As emissoras de Rádio e Teievisão que cederem os horárias mencionados no § 1º, ficam desobrigadas de transmitirem quaisquer outros programas ou cederem horárias gr!!.
tuitos destinados à d1vulgação de programas elou public.!.
dade da Governo Federal. "

883

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

\/' . f·fl-~~

EMENDA ADITIVA AO ARTIGO 66º DO REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINIE

:JJ~"'f''''''' O//l/Inl\~

Acrescente-se:
§ 5º _ A Mesa organizará a forna

dos Constituintes sejam gravados an
em Video Tape para arquivamento 1

Sala das Sessões, I2 de

E"

886

EMENElA Nº

áe~oimenros

qual os eecates da Ccnstiruinte e

para Meios de Comunicação

pela

/-1 '"'lA

~udio

e

fornecimento

Patrimônio Pléblico.

fevere~ro

"Emenda ao Projeto de Resoluçijo nQ

bre c Regimento Interno da

AsseMbl~ia

de t987.

QUE

dispõe sE:

Nacional Constituinte."

de 19€i
Dê-se 50 artigo 67 a seguinte

red5ção~

Artigo 67 - Para todos os efeitos dest~ Regi~e~
te, cad2 partiéo só terá u~ Lider por bancada, e;colh1do oelo '
conj~ltQ

dos Deputaoos e

res de bancadas f

Deputado ARTUR DA

T~VOLA

o

r

eri

Sen~dores

feitas

s

eo a

r

Se as eleições para líde adamen

t

e

,

tltulr,te. C líder da bancada dos Deputacos.

será c Líder na

C~

-283 § unico - Só terão direito a palavra, como líderes, aqueles indicados pelas suas respectivas bancadas.

§ 10 - O presIdente acolherá os requerimentos

de referendum popular e os submeterá ao plenárIO da Assembléia,
desde que estes sejam subscritos por, no mínlmo, 94 Constltuln-

JUS'TIFICAÇÃO

tes ou cldadãos
l~zado,

este porcentual em cada Estado, cumpridas as formalIdades

Os Senadores e Deputedos têm, na ConstitUInte,
iguais direitos de voz e voto, sendo as bancadas dos Deputados
sempre numérlcamente superIores às dos Senadores Como não tem
havido entendimento, pretendemos deixar clara esta questão de
líderes na ConstitUInte, pois parece Impraticável e inad~Issí
vel existirem lideranças dIstint~s, dentro do mesmo partIdo.
Sala das Sesssões,

1~ereiro de

b~asilelros portadores de título eleltoral atu~
3% do eleitorado de 9 Estados, computado I

que perfaçam

do

artIgo 20, parágrafo 30.
§ 20 - Aprovado o requerimento pelo PlenárIO,

o Presidente da Assembléia ofICIará ao Tribunal Superior

Elelt~

ral para que proceda às dIlIgências.

1987.

§ 30 - Os artigos ou conjuntos de artIgos que
nao obtiverem o referendum serão suprlrnldos do texto constltu _

AD
Co

cional, que será então conslderado pronto para a sua promulgação.

R
DRADE
J
ituinte

Sala das sessões,/ó9 de fevereIro de 1987.

887
Emenda nº
ao Projeto de Resolução nº que dIS
Na
põe sobre o regimento Interno da Assembléia
cional Constituinte.

SENADOR

889
EMENDA N9
/87 (de PlenáriO)
AO Projeto qe Resolução n9 2, de I 987,

Dê-se ao artigo 67 a seguinte redação:

que "dispõe sobre o Regimento

Interno

da Assembléia Nacional Constltulnte.

"Art. 67 - Os casos omissos deste Regimento serão resolvi
dos pelo Presidente da A.N. Constituinte, ouvido o Plenárl0~

lI

Dê-se ao artigo 67 do ProJeto de Resol~
ção n9 2/87, da Assembléla Nacional ConstitUInte, a seguinte red~
ção:
"Art. 67 - Nos casos omissos neste Reg.'!:
mento será dele elemento subsidiário c
Regimento Comum, o da Câmara dos Deput~
dos e o do Senado Federal.

JUSTIFICATIVA

A Emenda procura garantir que as questões atinentes ao en
caminhamento dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte se e~
gotem no âmbito da própria Assembléia. Obviamente, nada Impede que O
Presidente se auxilie, para resolver os casos ,omissos,do Regimento'
da Câmara dos Deputados como, de resto, dos dema~s Régimentos d~ éo~ ~
gresso Nacional. Não seria, entretanto, correto, tendo-se em con ta, LncIus ve , a própria soberania da Assembléia, admitirmos 'que
se tornasse matéria regtmental a possibilidade de reco~rência a " "
qlJaisquer outras normas legais para dirimir dúvídas e questões at1
nentes ao seu funcionamento.

>.

í

JUSTIFICAÇÃO

g nosso objetivo, com a
apresentação
desta Emenda, complementar a previsão do art~go 67 do ProJeto de
Resolução ri9 2/87, da Assembléia Naclohal Constituinte,'lnclUindo,
nessà d~sposição normativa, os Regimentos Comum e do Senado Fed~
ral ,corno elementos subs~diários do Reg:mento Interno da
'consti
tuinte, a fim de ~nviabilizar qualquer hlpótése de lacuna
nas
normas que reg~rão os trabalhos da AssembléIa.

Sala das

Sessões~

em

888

EMENDA NO

Ao ProJeto de Resolução nO
de 1987, que lIdlspõe sobre o

mento Interno da Assembléia
nal

Reg1.-

890

NaClO-

Constltu~nte".

Senhor Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Emenda ao Projeto-ue Resolução nº 02 de

Art. 67

1987. Regimento Interno
Dêem-se ao art. 67 e aos parágrafos que

lhe

são acresc1.dos as seguintes redações:

dá

Assembléia

Nacional Constituinte.
AUTOR: Deputado Paulo Ramos -

P~DB

- RJ

Art. 67 - A Assembléla Nacional ConstitUInte
da

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados é 0-

Nova Constltuição t artigos ou conJuntos de artlgos considera -

riundo do regime autoritário e tem sido alvo das mais seve

dos manifestamente polêmloos.

ras críticas da parte dos Constituintes.

poderá submeter a referendum popular, antes da promulgação

-284Porta~~o,proponho,

Senhor Presidente, a presente

Emenda ao Projeto de Resolução nº 02, de 1987, Regimento'
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, dando ao Arti
go 67º a seguinte redação:
Artigo 67 - Os casos omissos dete Regimento se rão resolvidos pela Mesa da Assembléia, cabendo recurso ao
Plenário a requerimento de qualquer Constituinte.

Assembléia Nacional Constituinte, 12 de fevereiro de 1987.

na atual Constituição, inclusive reduzlndo drasticamente as fU~
ções congressuals n~ste período de trabalho Constituinte. Isto
deveria ser feito mediante Emenda Constitucional aprovada pelo
Congresso. Aos que levantam a dúvida de que poderia o Senado ou
até mesmo a Câmara não dar o quorum mínimo de dois terços dos
~eus votos para esta modificação, cabe lembrar que, ao menos te~
rlcamente, sempre poderá a Constituinte voltar a cogitar de Ela
própria reformar a Constituição vigente, retomando-se, então, a
polêmica atual.

Deputado Federal LUIZ ROBERTO PONTE

892

EMENDA Nº

891

Renumerado o Art. 67, que passará a ser o
Art. 68, acrescente-se, no Título IV, o Art. 67 com a segui~
te redação:
Art. 67 - A Assembléia Nacional Constituinte não poderá discutir ou votar qualquer assunto estranho ao
Projeto de Constituição, salvo os casos previstos neste Reg!
mento.

EMENDA Nº
AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº ,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléla Nacional Constituinte.

Ao art. 67, acrescente-se onde couber:

JUSTIFICAÇIlD
Seria da máxima conveniência política que
a enorme polêmica surgida sobre a questão de a Assembléia ter
ou não poderes para alterar, revogar ou manter a Constituição
em vigência, utilizando seu poder originário, durante o perí~
do da preparação da nova Constituição, fosse resolvida pela
própria Assembléia e de modo a respeitar-se o acordo polit!
co competentemente tecido por toda a Nação, para complementar
a transição democrática mediante a promulgação da nova Carta
Magna.
Naturalmente que, em qualquer hipótese, d!ve
ser preservada a premissa essencial de que a Constituinte h~
verá de trabalhar livre e soberanamente, recebendo a prioridade absoluta do tempo e da ação dos seus membros.
De outra parte, o entendimento e a vontade
da população é de que a Constituinte por ela eleita cuide tão
somente de elaborar uma nova Constituição para o Brasil con
forme os anseios da alma do seu povo. Todavia, o que tem oco~
rido neste início dos trabalhos é a discussão e pronunciame~
tos totalmente estranhos aos temas da Constituinte, o que tem
levado, à sociedade, uma perplexidade. Há, porém uma justif!
cativa e compreensão para esta deformaçãu da função da Const!
tUinte, enquanto não venha a funcionar o Congresso, no
qual
poderá ser debatida a grave conjuntura econômica que vivemos,
enquanto não for definitivamente acertada a questão da Legislação Ordinária até a promulgação da Constituição, e enquanto, por
falta ainda de Regimento Interno, não se puder, na verdade, di~
cutir os temas da Constituição, ou mesmo sequer, eleger a Mesa
que dirigirá os trabalhos Constituintes. Quando o Regimento
a
que se destina esta Emenda for aprovado, estas questões estarão
,praticamente resolvidas e a partir de então a credibilidade da
Constituinte e a sua aprovação pública estarão umbilicalmente
ligadas a que Ela se confirme, por ações 'efetivas, como soberana, livre e voltada com absoluta prioridade para a elaboração
da futura Constituição do País.
A autolimitação da Constituição, mediante a
inclusão do Artigo que' esta Emenda propõe ao seu Regimento 1nte~
no por Ela mesma aprovado, resolveria a contento todas as que~
tões postas acima.

confirmassem

Remanesceria ainda a necessidade de que
se
modificações, consideradas indispensáveis,

alguma~,

Art. 67 - Os trabalhos da Assembléia Constituinte preferem ao da
câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e,convocada sessão da Assembléia const
tuinte, fica automaticamente cancelada qualquer outra anteriormente convocada.

í-

Sala das Sessões,

~~~~\
Deputado Federal

EMENDA N'

893

Ao Projeto de Resolução

ris

de 1987 I que lldispõe sobre o Regimento lI!.
terno da Assembléia

Nacional

Constitui!!,

te".

Art. 68.

Cria o artigo 68

t

que passa a ter a ante-

rior redação do artigo 67~:
Art. 68 - Os casos omissos deste
to serão resolvidos subsidiariamente pelo da Câmara

Regime!!,
dos

Deputados.

Sala das Sessões,

de fevereiro de 1987

- 285JUSTIFICATIVA- Se não houver cláusula de vigência, o futuro Reg~ento só entrará em vigor 45 dias após a sua
publicação, a teor da Lei de Introdução ao Código Civil.

JUSTIFICATIVA

o objetIvo da Sub-Comissão de Audiênc ia é
fazer com que se estabeleça um canal ef'etivo entre a Asse!!!.

di

bléla Nacional Constitulnte e as camadas mais amplas

e

verslficadas da sociedade brasileira, ouvindo não só

ent,!,

dades, sindicatos e associações, mas também dando

voz aos

setores menos organizados. principalmente aqueles que, por

dificuldades naturais ou carência de recursos, não

~

têm

cesso aos centros institucionais de decisão.
Sub-Coml~

Pretende-se I com a criação da

con~

são de Audiência, democratizar e dinamizar o processo
ti tulnte, dando acolhida e expressão no seu

í.nter-aor- I

às

reivinl;ilcações e aos anseios populares.
A Sub-Comissão de audiência terá a

ineu!!!.

bência de coordenar o levantmnento de sugestões, de estim,!!
lar o debate e centralizar o r-ecebamerrtc de novas

propo~

tas, tudo sem prejuízo do poder de ã.nã.c a atã.va popular, que
vem contemplado nos parágrafos 22 e 32 do art. 20, que

v2:.

896

sa abrir a Constituinte à part~cipação social.
A proposição das emendas ao art. 32 (par§:
grafos 82 e 911:) tem por objetivo permitir que

todos

PROPOSTA OE EMENOA AO REGIMENTO INTERNO OA ASSEM

os

SLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Constituintes tomem conhecimento e tenham possibill..d ade de
debater os trabalhos das Comissões Constitucionais

antes

do seu término.
A proposta de referendum popular advém da
necessidade de a própr~a Assembléia

Nacional consta tu in te

dirimir suas questões maa.a polêmicas pela via mais

Acrescente-se a art. 68 às OISPOSIÇOES GERAIS E

FINAIS

com os seçumt es dizeres:

legí tl:,

ma e democrática, que é a do voto.

Concluídos os trabalhos de elaboração da

Sala das Sessões.

Const,!

tuição, esta será em seu todo submetida pela PI'.!:.
sidência da Assembléia Nacional ccnat i tuante
referendo popular J considerando-se a

mana fest..!

ção do e Le i tarado brasileiro através do voto

ereto, condição lndispensável para o

s!

eneerrame,!!

to ou não do processo cons t tumte .
í

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICATIVA

894
Tem sido salutar a prática da Constltuição

Inclua-se o

segu~nte

art. 68:

tu ção
í

Art. 68. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pub1~cação, revogadas as di~
posiçõe~ em contrário.

plebiscitada

em todas as partes do uru.ver so onde tem sido r ea Li zada , Se a const!
para o povo e é

ele a razão maior de todas as leis

elab!?

radas, nada mais justo da que ouvi-lo em torno da aceitação ou
<...

r~

jeição das Le i s que vão reger o seu próprio destino.

I

SALA OAS SESSOES, EM D.:íOE FEVEREIRO OE 1987.

JUSTIFICATIVA

IJ~Ç-

--

TAOEU FRANÇA'
PMOS-PR

Se não houver esta cláusula, a v~gência somente
se darã dentro de 45 dias da promulgação e pub1~
cação ( art. 19 da Le~ de Introdução ao Cód~go
Civil) •

EMENDA NQ

de 1987.

897

Insere artigo nas "DISPDSIÇOES GERAIS E FINAIS".
EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO IN'l'ERNO

895
Acrescente-se o

s~gu~rite

ART.
- Durante O funcionamento da Assembléia
Nacional Constituinte, Câmara e Senado reunir-se-ãb aos sábadop;
art. 68.

sempre Que houver matéria nova a ser tratada, por sugast20
Exec~tivo

ARt. 68.

do

ou do próprio Legislativo.

Esta Resolução entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas as dispos1ções em contrário.

§

arquivadas.

IJriico - As ma t ér as ora em tramitação serão /
í

-286 EMENDA

JUS T I F I C A T I V A

A proposta tem o objetivo fundamental de
var a harmonia e evitar o vazio legislativo.
Câmara dos

":7ii ;!Jlli

899

N9

Emenda (supressiva) ao Projeto

prese~

de Resolução qúe di~poe sohre o Re~j menta Interno da Asse~bleia ~acional -

Constituinte.

1987.
Deputado

Stdlio Dias -

PfJ /ES

os

Deputado MENDES RIBEIRO
TITULO IV1\:
Disposições Gerais e Finass.

EMENDA AO PROjETO DE REGIMENTO INTERNO Nº

898

Suprl.ma-se os

Inclua-se no Título IV, Disposições

Gerais

e

t 19,

§ 29

e 39 e 49

Finais.

"Art~

Justificativa:

A legislação ordinária e complementar

será, tanto quanto possível, salvo sede competência privativa

de

uma ou outra Casa do Congresso, díscutida e votada, durante o

p~

ríodo de elaboração da Constituição, pelo Senado Federal e

Não se trata de materia regimental. Um

Regímento nao pode légíslar ordinariamente.
Trata-se de um

pela

pro~~ema

administrativa

afeto a Mesa da Constituinte que poder~a Ser tratado cowo tal,
em comu~ acordo com o Poder ~xecutivo e a Asso~iacão Brasileira

Câmara dos Deputados, em sessões conjuntas.

de Empresas de Radio Difusão.
Afinal todos estão interessadas
em divulgar os trabalhos d~constituinte, não precisando de um
texto draconiano como este.

§ lº - A instrução das proposições relativas à
l~gislação

ordinária, incluindo discussões, apresentação de

eme~

das e parecer final sobre o principal e as proposições subsidiárias, caberá a três Comissões (Assuntos Jurídico-Políticos,

As-

suntos Sociais e Assuntos Econômico-Financeiros), compostas

por

onze Senadores e onze Deputados, obedecido, tanto quanto

possí-

vel, o princípio da proporcionalidade.

§ 2º -

A proposição sobre legislação ordinária

será encaminhada a duas Comissões: à Comissão de Assuntos Jurídi
co-Políticos, para exame de sua jurldicidade e constitucionalid~
de, e a uma das duas outras, para exame do mérito, de acordo com
a natureza da matéria.

§

3º - A votação das proposições de que

trata

o presente artigo se fará em plenário, nas sessões conjuntas,
lando, em primeiro lugar, os Deputados e, depois, os

E/oENOA Nº 900
AO PROJETO DE RESOLUÇ1l0 NQ ,DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

f~

Senadores,

como instância revisora final.
Nas Disposições Gerais e Finais acrescente-se onde couber:

§ 4º - As sessões conjuntas a que se refere es-

te artigo serão dirigidas pela Mesa do Senado, na forma do

Regi-

menta Comum. 1I

JUS T I F I C A ç Ã O

Aplicar-se-ão, supletivamente e sucessivamente, ao funcioname~
to da Assembléia Constituinte os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e o Regimento Comum do Congresso Nacional e as respectivas Resoluções ou Atos Administrativos.

A Emenda propõe o estabelecimento de mecanismo
que agilizará o trabalho do Congresso em suas funções ordinária&

Ladeia, igualmente, as dificuldades que, fata!
mente, decorrerão da instalação e operação das Comissões

PermaSala das Sessões,

nentes do Senado e da Câmara.

Sala das Sessões, lJ•.L<

~~ • .H'~"

1'l.?'7.
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901
Inclua-se no Capítulo das Disposições Gerais, onde
couber, o seguinte artigo:
"lrrt .•• - A Câmara dos Deputados alocará
Cz$.'...
2.000.000,OD (dois milhões de cruzados) d~stacados da
atividade
01101.01010012.229 - Ação Legislativa - de seu Orçamento referente ao exercício financeiro de 1987, para atender despesas com
a
realização de estudos constitucionais comparados."

Inclua-se, no Título IV, Disposições Gerais e Finais, onde
couber, o seguinte parágrafo:

§

° Diário da Assembléia Constituinte será regularmente distribuido aos demais Poderes da República, Dos Estados

e

dos Municípios, aos Tribunais de Contas, Procuradorias de Justiça, Ministério Público, Universidades, Escolas, Bibliotecas Públicas, Sindicatos de Trabalhadores e Patronais, demais entidades Civis, Militares,

JUSTIFICATIVA

e Eclesiásticas e a todas as pessoas que o solicitarem, tudo gratuita-

A Lei Orçamentária para 1987 estabelece
recursos
da ordem de Cz$ 1.908.700.000,DO (hum bilhão, novecentos e
oito
milhões e setecentos mil cruzados) na atividade "Ação Legislatiia" para "assegurar a manutenção e funcionamento da Câmara
d~s
Deputados e proporcionar o suporte necessário ao desenvolvimento
das atividades da Assembléia Nacional Constituinte."
Entretanto, convém assegurar textualmente que uma
parcela, mesmo que insignificante em relação ao total (0,1%), seja destinada a proporcionar aos Constituintes a possibilidade de
intercâmbio e troca de experiências com a finalidade de identificar pontos comuns em realidades diversas, especialmente nas sociedades latino-americanas.
Para tanto propõe-se a vinda de peritos que PFest~
rão cooperação técnica em diversos campos do conhecimento,
tais
como Economia, Matéria Tributária, Organização Agrícola.e
Agrária, Ecologia, Saúde, Educação, Organização Previdenciária, Dire~
t~ Penal e Civil, possibilitando a assimilação crítica de modelos
científicos e tecnológicos vivenciados por outros países que possam ser considerados como subsídios à elaboração de projeto de so
ciedade que o Brasil necessita.
Assembléia ta:iOlal Constituinte,

mente.
Justificativa

o

Título IV é a única inovação do Projeto em relação aoR

Regimentos de 91, 33-34 e 46. Não em relação ao Regimento de 1B23. nele, pelos Artigos 211 até 215, está prevista a divulgação dos trabalhos daquela Constituinte. O meio, talvez o melhor de

No projeto,

e~e

foi esquecido. Parece-nos, entretanto,que

ele deve ser aproveitado na forma disposta na emenda que apresenta
mos.,Além de divulgar, o Diário é um documento histórico e avtentico

.-

que mercerá integrar arquivos que guardam a memória jurídica brasilei
ra.

Sala das Sessões,

em 10 de fevereiro de ]987.

S,n ,VlIla,'qJ ÍII'vau
---;.

........
J
.r:)

Deputada

1 , c\_
-...'

.:»!,

~CL\..,-L\.I [\-\..,-0-",

RAQU~L

CANOIDO

./ /

ji.

-

.

902
AO EXCELENrtssIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA NACIONI\~ CONSTITUINTE
Encaminho,à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte,emenda ao Projeto de Resolução nQ 2 que e~
tabelece o Regimento Interno da ANC.

EMENDA AO PROJETO DE

UGiMENTO INTERNO

904
~

Acrescente-se nas Disoosições Gerais e Finais, ortde melhor
p:ouver, o seguinte artigo acompanhado de um parágrafo:

~

Art.
- O presente Regimento Interno poderá ser emandsdc,
a qualquer tempa e por iniciativa de qualqJer Constituinte.
Parágrafo \jnico - A aprovação das emendas ao Regimento Interne se dará por maioria absoluta dJS membros da Assembléia Nacional Constituinte.

Inclua-se no T!tulo IV- DispoDições Gerais e
Finais o seguinte artigo:
ARt.
Os constituin-ses concedem a TANCRE~O DE ALMEIDA NEVES o titulo de
Patrono da Nova Repúblic~.

JUSTXFICAC1to
JUS T I F I C A T I V A S
Nem semp:e o.óbvio é ententido
por todos. As veZdS é p:eciso p:opõ-Io para assegurar o cumpri mente ~'J mesmo. A velocidade com que se faz o Regimento r'nte~no,
em

m~~v

a uma

cris~

econômicQ grave que vive o país, é

be~

prov!

vel que falhas existam e será - é óbvio - necessário corrigi-las
ao 10ngJ da duraçã~ dos tra~alhos da Constituinte.

A':-)~
~o
TIOEI

DE

CON'~

LIMA

e~

tão, era o Diário da Assembléia.

. :e

homenagem das mais justas e que %.E'lembra todo
o sacrifício' do grande Presidente gu~, mesmo não
tendo sido empossado; foi o grande art:1:fice da
reconstrução democrática brasileira.
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9ÓS

EMENDA Nº

JUS T I F I C A ç A O
A Assembléia Nacional Constituinte tem opor objetivof!

"Emenda ao Projeto de Res~lução nº
de 1987, que dispõe
so
bre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte."

nal a aprovação de

~ma

nova Constituição, sendo seu poder limitado

pela delegação da vontade popular, em cujo nome é exercido.
Se a Constituinte pode revogar, ao termo de seus

tra~a

lhos, toda a Constituição autoritária de 1967 (com a redação

<,

Acrescente-se ao Título IV, das disposições

gcr~

is e finais, o seguinte artigo:

dada

pela Emenda nº 1), com muito maior razão poderá revogar, através

re

Projeto de Resolução e de imediato,os dispositivos autoritários que
Art.
- Este regimento poderá ser mDdificado'
a qualQ,uer tempo e terá prioridade de votação, desde que o Proj~
to de Resolução neste sentido seja apresentado com o apoiamento'
de 25 consituintes.

cerceem o seu livre funcionamento ou que não devem perdurar até

a

aprovação final da nova Carta Magna.
Sustentar que a Constituinte, durante os seus

trabalho~

não rode revogar ou modificar a atual Constituição é colocar a As-

JUS T I F I C A ç Ã O

sembléia Nacional Constituinte com menor poder do que o

Congresso

ordinário, que pode emendar toda a Constituição, ressalvada a RepQ
É provável que com o desenrolar dos trabalhos h~
ja necessidade de reformulação do RegImento, e entendemos neCES-

blica e a Federação (art. 47, §1º).
Se os dispositivos autoritários são Indesejáveis, não há

sário deixar clara a forma de fazê-lo, bem como a prioridade que

porque

deve ter

esperar até o término dos trabalhos constituintes para

rev~

gá-los.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

l

AO
Co

A Nação confia em que os Constituintes, e de

imediato,pr~

movam a revogação do chamado "entulho autoritário", sendo bizantino

u

discutir-se a natureza da soherania, eis que o próprio texto

NDRADE
ituinte

daEme~

da nº 26 estabelece de modo inequívoco que a Assembléia Nacional Constituinte se
ria "livre e soberana".

Por outro lado, o Regimento Interno deve estabelecer

o

processo de votação ea iniciativa para projetos de Resoluções Cons-

Et-ENDA Nº 906'

titucionais.

AO PROJETO DE RESOlLJÇAO Nº , DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

(

Nas Disposições Gerais e Finais acrescente-se onde couber:

Aplicar-se-ão, supletivamente e sucessivamente, ao funcioname.!:).
to da Assembléia Constítuinte os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal e o Regimento Comum do Congresso Nacional e as respectivas Resoluções ou Atos Administrativos.
Sala das Sessões,

OR

Deputado Fe ral
EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO Nº

908

EMENDA AO PROJETO DE RESOlUÇAO Nº 2/87

907

Inclua-se no Titulo IV, Disposições

Gerais

e

Finais.
Acrescente-se às Disposições Gerais e Finais, onde·cou

ber a proposição a seguir:
"Art.
Art

- A votação

d~s

Resoluções

Constl~ucionais

será

feita através do voto aberto e pessoal da maioria absoluta dos mem
bros da Assembléia Nacional
parágrafo
titucionais
lo
~s

~nico

~onstituinte.

A legislação ordinária e complementar

será, tanto quanto possível,salvo sede competência privativa
uma ou

out~a

riodo de elaboração da Constituição,

- A iniciativa de propor Resoluções

~

de

Casa do Congresso, discutida e votada, durante o
pelo-&~~r:!

e

p~

pela

Câmara dos Deputados, em sessões conjuntas.

compete à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,p~

voto da maioria absoluta de seus membros, ou a um terço
membros da Assembléia Nacional Constituinte.

(1/3)

§ 12 -

À instrução das proposições relativas à

legislação ordinária, incluindo discussões, apresentação de emen

-289 JUSTIFICA'rIVA

das e parecer final sobre o principal e as proposições subsidiárias, caberá a três Comissões

(As~untos

Jurídico-Políticos,

As-

suntos Sociais e Assuntos Econômico-Financeiros), compostas

por

onze Senadores e onze Deputados, obedecido, tanto quanto

possí-

Es~amos elaborando a Constltu2Ção da Nova Rep~

bllca; asslrn, entendo, deve-se promulgá-la

a

15 de novembro.

vel, o princípio da proporcionalidade.
Sala das Sessões, em

§ 2Q - A proposição sobre legislação ordinária

será encaminhada a duas Comissões: à Comissão de Assunto?

Juríd~

DEPUTP.DO E0PGES D1' FIIY'EIRl

co-Políticos, para exame de sua juridicidade e

const~tuci~nalid~

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

de, e a uma das duas outras, para exame do mérito, de acordo com
a natureza da matéria.

910

§ 3Q - A votação das proposições de que

trata

o presente artigo se fará em plenário, nas sessões conjuntas,
lando, em primeiro lugar,'os Deputados e, depois, os

f~

Senadores,

como instância revisora final.

§ 4Q - As sessões conjuntas a que se refere es-

te artigo serão dirigidas pela Mesa do Senado, na forma do

Regi-

menta Comum."

JUS T I F I C A ç Ã O

A Emenda propõe o estabelecimento de mecanismo
que agilizará o trabalho do Congresso em suas funções ordinárias

Ladeia, igualmente, as dificvldades que, fatal

l

-

mente, decorrerão da instalação e operação das Comissões

Perma-

nentes do Senado e da Câmara.
Sala d as Sessoes,

I
I (crj.

Inclua-se,no Títuio IV- DISPOSIÇÕES GERAIS E
FINAIS, o segu~nte artigo:
Art.
- Este Regimento poderá ser
modificado mediante proposta que conte, ~o mínimo, com O apo~o de c~nquenta consti~i~tes.
§ 19 A proposta de reforma regimental terá caráter de urgência e deverá ser vot~
da em do~s turnos, apõs ser discutida, com o
intervalo de 48 horas entre uma e outra votação.
§ 2~ É vedada a convocação de sessão extraordinária para a votação da proposta
de reforma regimental.
§ 39 Não poderá ser relatar da proposta nenhum dos constituintes que a assinar.
§ 49 O projeto de reforma constarã
da Ordem do Dia, antes de ser discutido e vot§!.
do, pelo praz~ de duas sessões ordinárias,para
receber emendas.
JUSTIFICATIVA
Devemos ter a possibilidade de modificar aquele
Regimento que vier a ser aprovado. A política é dinâmica e
deve ser refletida nos procedimentos parlamentares •. ~
Sala ~as Sessões,em

.~ _

_ ,

DEPUTADO

-

f~ {."

~.

L _

JOSÉ CARLOS

~AB6IA

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

911
Acrescente-se ao Títwlo IV - Disposições G~
rais e Finais o seguinte artigo.
Art.
A Assembléia. por maioria
simples
de votos, poderá votar moção de desconfiEnça e sugerir a exoneração de dirigente de autarquia, sociedade de economia mista
empresa pública ou entidade cujo control~ acionário pertença ao
Governo Federal.
JUSTIFICAÇ1l0

EMENDA AO PROJETO DE
REGIMENTO INTERNO

909
Acrescente-se ao Título IVe Flnals o

segu~nte

Art.
gada no dla 15 àe

D~spos~ções Gera~s

artlgo:

A ConstltulÇão será promu!
de 1987.

~ove~bro

A imprensa tem noticnado, com frequência
maior do que a recomendável, inúmeras irOEgularidades na Administração Pública, sem que providências oejam tomadas.·
A Assembléia deve-- e pode -- t~mar a iniciativa dessa moção por ser medida de fiscalização e de guarda
dos dinheiros públicos.

a~111~~
O

O

' :

ROBERTO J~7FTR?ON
DEPUTADO F~DERAL

•
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DE REGIMENTO
EMENDA

N!!

INTENO

912

TÍTULO IV
Disposições Gerais e finais
Acrescente-se onde couber:
Art.
- A Assembléia Nacional Constituinte se reunir~
ordinariamente, das 14 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, inclusive, e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo seu Preside~
te, de ofício ou a requerimento escrito de, no mínimo, sessenta Con~
tituintes ou Líder de Partido ou de Bloco que represente esse númern
§ 1Q - O requerimento especificará dia e hora da sessão pretendida, bem como o objeto de sua realização.
§ 2Q - Nas sessões extraordinárias, o Expediente se de~
tinará apenas à leitura da ata da sessão anterior e ao despacho
do
expediente recebido, destinando-se o restante do tempo para a Ordem
do Dia designada.
§ 32 - Até a promulgação da Constituição em-elaboração
pela Assembléia Nacional Constituinte, nenhuma proposição de legisl~
ção ordinária poderá ser apresentada por Senadores ou Deputados Con~
tituintes, assim como não poderá ser desarquivada qualquer das
que
se encontravam em tramitação na Legislatura anterior.
§ 42 - O Senado Federal e a Câmara dos Deputados só'se
reunirão em caráter extraordinário, isoladamente ou em sessão conju~,
ta do Congresso Nacional, quando matéria de alta relevância e urgente o impuser. Nesse caso, as respectivas Mesas se entenderão com a
da Assembléia Nacional Constituinte pãra acerto de datas, horário e
local para essas sessões.
§ 52 - Nas sessões extraordinárias do Senado fedea~ da
Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional, o período destinado ao
Expediente terá seu tempo reduzido em um terço do atualmente consignado em seus respectivos Régimentos Internos, cuja distribuição fic~
rá a cargo das Mesas dessas Casa.
Sa~a das Sessões, ~f de fevereiro de 1987
.

~~.-ç:Y

Constituinte~uéí:Gí~s Scalco

JUSTIfICATIVA
Nã~ se pode estancar inteiramente o processo legislati
vo ordinário, sob pena de grandes prejuízos para a vida política, econômica, social, legal e jurídica do País.
Se, por um lado, isso não deve ocorrer, também não se
admite o oposto, ou seja, a reunião das duas Casas do Poder Çegislativo, isoladamente ou em conjunto, concomitantemente com as reuniões
da Assembléia Nacional Constituinte.
A fórmula sugerida' objetiva conciliar as duas vertentes, inclusive vedando a apresentação de proposições de legislaçãoor
dinária ou desarquivamento das que se encontravam tramitando na Le:
gislatura anterior.

Sala das Sessões,

o ato convocatório da Constituinte definiu
esta
Assembléia corno "livre e soberana".
Recentes pronunciamentos de dirigentes das Forças
Armadas pretendem manter um Congresso ConstitU1nte superv1si2
nado. Esta "supervisão", e a,lamentável subserviência do Legi~
lativo ao Executivo, poderão traduzir a manutenção da lei
e
ordem segundo a perspectiva de uns poucos que mantêm o contr2
le do País há longos anos e que não foram capazes de resolver
as contradições da sociedade brasileira, mas ao contrário
as
acentuaram.
Por outro lado a maioria dos Consti tufn tes se el~
geu com o compromisso histó~ico de restabelecer o estado
de
direito, abrir espaço para a participação popular e construção
de urna democracia que não há de ser ap~nas urna mera declaração
doutrinária destituída de meios de implementação eficazes.
Esta"supervisão", esta tutela, ostensiva ou
não,
tem impedido, nos últimos anos, a organização de urna
soci~
dade democrática, e mantido um congresso expurgado, com
pod~
res limitados e profundamente viciado em sua constituição p~
. complacência da justiça ~leitoral com os abusos do poder
eC2
nômico e a corrupção.
Em um planejamento serio de nova estrutura
con~
titucional para construção do estado democrátiéo, há que
im
pedir esse prolongado envolvimento militar na vida política.
E o mandato do atual ocupante- da presidência
da
República não se consolidará através de pronunciamentos
!til!
tares.
Poderá ganhar legitimidade através da
devolusão
imediata ao povo, - o grande ausente do processo político-, ço
elementar direito de escolher diretamente o Pres1dente da
R~
pública.
Esta renúncia à bionicidade ajudaria inclusive
o
governo a enfrentar a
crise econômica e política que
o
País está atravessando e ao que tudo indica, vai perdurar.
da
O que não é possível é alimentar a pretens~o
utilização de urna instituição democrática - Assembléia
nal Constituinte - para legit1rnar resíduos autoritár10S
que,
até agora, tornaram em uma grande faláCia, o princípio
que
ditadura alguma conseguiu arrancar das constituições
bras!
leiras,
"Todo o poder emana do povo e com ele será
exe,E
cido....
Sala das Sessões, em

.~

de 1987.

de

. . -.. / -' J

Deputado LYSANEAS MACIEL

.

de fevereiro de 1987
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

~/

Constituinte poclides Scalco

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987

(Dispõe sobre o Regimento Interno)
PllOJETO DE RESOLUÇÃO CONSTITUCIONAL
Emenda n e

913
A Assembléia Nacional Constituinte,
.poderes e soberania, decreta o seg{rl.nte:

lIO

914

uso de seus
Acrescente-se onde couber, o seguinte dispositivo:

"Art.
-Ficá vedado aos dirigentes de inst~tuições
e
unidades das forças armadas,~inclusive em funções ministeriais,
a manifestação pública sobre matérias sujeitas à
deliberação
da Assembléia Nacional Constituinte".

Fica vedado aos dirigentes.

em qualquer h:1vel hierárquico, de órgãos e

des da Administração Federal. bem Com"
ções e unidades das Forças Armadas,' a
ção públlca sobre matérlas sujeitas à
pela Assembléia Nacional Constituinte.

entida-

'inst cu i
"" ..,;tadellberação
11

JUS T I F I C A ç Ã O
esta

o ato convocatório da Constltuinte definlu
Assembléia Suprema como 11llvre e soberana ll

•

Em conseqüêncla, resguardados os direitos

lndivl-

duais, os cidadãos que exercem cargos de dlreção na

Admlnis-

tração Federal e nas Forças Armadas não deverão

manifestar-

se publicamente sobre os trabalhos desta Assemblé,a,

porque

suas oplniões poderiam afetar a liberdade e a ~oberania

291§ 2Q - Cada Comissão terá mais um terço de membros como Suplentes dos membros titulares.
§ 3Q - No caso de Partidos cujo quociente de proporciQ
nalidade não lhe dê direito a um representante seu, poderá reunir-se
a outro ou outros em semelhante situação, até atingirem o quociente
suficiente para a escolha de um representante comum.
§ 4Q - Essas Comissões Especiais terão todas as atribuições atualmente disseminadas pelas diversas Comissões Técnica~ de
cada Casa do Congresso, nos termos dos respectivos Regimentos Internos.
Sala das Sessões, ,;,~ de fevereiro'de 1987

dos

órgãos constituintes.

Constituinte

"-'" - "

./- ~ . ----//

Deputado LYSÂNEAS MACIEL
EMENDA NQ ,915

Acresça-se artigo

, numerando-o e

SCalco

JUSTIFICATIVA

Sala das sessões, em / : de /~--z.--de 19~7

~/

~/

~élides

ren~

merando os demais, ao 0roJeto de Reglmento Interno da Assembléia'
Constltulnte'
Art .... ) O presente Regimento Interno poderâ ser ffiodlficado
ou acr-es c t do por proposta das 'l i de r a nç as dos- partidos, ouv i do
o
plenârio que decidirâ sobre as modlflcações propostas.

Entendemos que não se justifica, quando a Assembléia re
concentra na elaboração constitucional, a eleição de todas as Comissões do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, visto que as matérias legislativas comuns devem ter sua tramitação sustada, até mesmo porque muitas delas poderão resultar inócuas pouco tempo depois,
face aos novos dispositivos da Constituição a ser promulgada.
Para os casos de urgência e/ou relevância, principalmente derivados de mensagens presidenciais, basta uma comissão especial em cada Casa do Congresso para seu exame e parecer, com evidente economia de tempo no seu processamento.
Sala das Sessões,

/~

de fevereiro de 1987

L.A~./

JUSTIFICATIVA:

constitui~~clides Scalco

Nâo 19nora o autor que a presente emenda contém rlSCOS inde
seJâveis. O ldeal e que o Reg1mento Interno, uma vez aprovado, não
sofra alterarões.
A emenda é proposta a part1r de que estamos vivendo uma si
tuação lnteiramente nova. t verdade que houveram outras Constitui~
tes antes, mas nenhuma delas se parece entre s t , cada qual corresponde a uma eXlgencla de um dado momento histõrico.
Isto equivale d,zer que a experiéncia, o dia a dla, o con creto func10namento da Assembléia ConStitUlnte pode recomendar alterações pelas quais, por exemplo, se el1minem orãticas que o reg~
mento prevé e que não estão dando certo, ou se ampl1e a participação dos constituintes OU de setores da sociedade, ou se agil1zem os
procedimentos de elaborarão da nova Constltu1Ção.
Os riscos da proposta se minimizam pelo conteúdo da emenda,
que preve uma articulação de todos os l,deres para propor mudanças
no ~eglmento, e a audiencia e dec1são da própria Constltuinte.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987

~~
Senador NELSON WEOEKIN

,
AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO
EMENDA NQ 917
Inclua-se onde couber:
Art.
- Durante o processo de elaboração da Constituição, quando as matérias se encontarem em poder das
Comissões
ou Sub-Comissões, a Ordem do Dia das sessões plenárias da Assembléia
Nacional Constituinte poderá ser destinada a pronunciamentos de Con~
tituintes, por dez minutos, sobre propostas, sugestões ou emendas de
que sejam autores, ou sobre temas relacionados com a ConstitUiÇão em
elaboração, defendendo seu posicionamento a respeito.
§ 19 - Na hipótese prevista no "caput" deste artigo,
noventa minutos serão destinados aos líderes de Partido ou de Bloco,
proporcionalmente distribuídos pela Mesa, de modo a todos terem opor
tunidade de utilizar esse tempo.
§ 2Q - Os líderes poderão designar um Constituinte de
sua Bancada ou Bloco para falar por si nessa oportunidade.
de fevereiro de 1987

Sala das Sessões,

Constituinte
Constituinte Euclides Scalco
AO

PROJETO DE REGIMENTO
EMENDA NQ 916

JUSTIFICATIVA
A fim de que não fique ocioso esse tempo em que o projeto e emendas estejam em mãos das Comissões e Sub-Comissões, suger~
-se que se aproveite a Ordem do Dia para os fins indicados,

Inclua-se onde convier:
Do Funcionamento da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal.
Art.
- Até a promulgação da Constituição, o Senado
Federal e a Câmara dos Deputados sustarão a eleição de suas Comisroes
Técnicas e, em lugar delas, elegerão, cada qual, uma Comissão Especial destinada a emitir parecer sobre proposições em regime de urgê~
cia encaminhadas pelo Poder Executivo ou pela própria Assembléia Na
cional Constituinte.
§ 1Q - A Comissão Especial do Senado Federal será int~
grada por vinte e quatro Senadores, um por Estado e Oistrito Federa~
e a Câmara dos Deputados, por cem Deputados, quatro por Estado e Ois
trito Federal e dois por Território, respeitando o princípio da proporcionalidade das bancads partidárias que integram cada uma das Casas, de modo que, tanto quanto possível, os Partidos minoritárlos t~
nham, em cada órgão, pelo menos um representante.

sempre,

porém, relacionados com a finalidade precípua da Assembléia Nacional
Constituinte.
Sala das Sessões, / / de fevereiro de 1987

~/

Constituint~ucliâes

Sfalco

EMENOA AO REGIMENTO
Acrescente-se onde convier:

918

Art.
- Aprovada a redação final do Projeto da
Constituição, a Assembléia Constituinte convocará um plebiscito
nacional, a realizar-se no prazo de 90 dias, e suspenderá seus
trabalhos.

-292-

o

voto no plebiscito será facultativo, devendo os votantes, em cédula única, manifestar sua aprovação ou
rejeição à Constituição propostá.
§ 1Q -

§ 2Q - A Mesa da Assembléia remeterá cópia do Pro
jeto da Constituição a todas as câmaras de vereadores do país ,
solicitando-as que promovam debates com associações e organizações comunitárias de seus municípios.

§ 39 - As despesas com transporte, hospedagem e afins,
se houver, correrão por conta do órgão ou entidade a que _perte~
ça a autoridade convocada.

~ 49 - O atendimento à convocação de que trata este
artigo é considerado serviço~relevante e prioritário interesse

nacional, desautorizada a recusa, e prorrogada a data de

campa

recimento ocorrendo impedimento, por motivo de força maior.

§ 3Q - Aprovado o Projeto pela maioria dos votantes, a Assembléia Constituinte voltará a reunir-se para sua pr~
mulgação.
§ 4Q - Se rej~itado o Projeto,a Assembléia Consti

tuinte se dissolverá, sendo convocadas eleições gerais, no prazo de 90 dias, para eleição de nova Assembléia Constituinte.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de

1987.

ticas inerentes a questões legislativas,

__
r ~«!Le,,-

Oeputado ALVARO VALLE

fL·
JUSTIFICATIVA
A futura Constituição deve ser amplamente debatida
antes de ser submetida ao referendo do povo brasileiro. Este debate pode e'deve ser desenvolvido, em nível municipal, por organizações comunitárias, com a assistência e o apoio dos vereado res, representantes mais próximos do cidadão.

Campanha

O Bras11 não pode prescindir, neste momento decis~
vo e histórico, do concurso e da participação, na elaboração da
nova Carta Magna, de quem detenha uma parcela de autoridade e ou
de responsabilidade em qualquer nível ou escalão da
República.
A experiência e o conhecimento dos problemas do Pais e das tem~
J~diciáTias

ou

típ2cas

de admin1straçâo" civil ou militar, impõe a eventual necess1da
de de a Assembléia requerer o auxílio 1mprescindível de autorid~
des ou servidores, de qualquer Foder ou Unidade da
Federação,
incluídos o Distrito Federal e os Territórios a, med1ante convo
cação, comparecer e contribuir com o trabalho a cargo da
Assem
bléia Nacional Constituinte. Este serviço, nos termos propostos,
é qualificado como de alto interesse, prioridade e
relevância
nacional.

neste

sentido, e que inspirou este projeto, vem sendo desenvolvida no
Rio de Janeiro pelo empresário Hélio Ferraz e por conselhos do
Partido Liberal.
Tais debates, além de estimularem a democracia pa~
ticipativa, em nível comunitário, préstigiar€oos vereadores do
país, verdadeiros alicerces de todo o edifício político.
Se rejeitado pelo povo o Projeto de Constituição,
a Assembléia deve evidentemente ser dissolvida para que
novos
constituintes elaborem a Carta que represente os anseios do povo brasileiro.

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987,
QUE "DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO OA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE".

920
Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:

,
"Art.
Os decretos-leis, para efeito do artigo 55, da Constituição Federal, poderão ser encaminhados à Assembléia Nacional Constituinte, cujo Presidente nomeará Comissão Especial de constituintes,
em igual número de deputados e senadores, para dar o
respectivo parecer, na forma do Regimento Comum
do
Congresso Nacional.

919
EMENDA AO PROJbTO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987.

Inclua-se, onde couber, um artigo com a seguinte

re

dação:

ral."

Sala das Sessões, em 11 de fevereiro de 1987

Art.
- A Assembléia Nacional Constituinte, por de
liberação dos seus ~mbros, poderá convocar qualquer autoridad;
ou servidor da República Federativa do Brasil para comparecer a
sessões da Assembléia ou a reuniões das comissões ou

p~

ra expor, prestar informações ou esclarecimentos, ou _,responder
a indagações sobre temas e assuntos, previamente indicados
no
ato de convocação, de interesse reconhecido relevante para o

sempenho da missão que compete à Assembléia Nacional
te.

d~

Constitui~

§ 19 - Quando se tratar de convoçação de altas
auto
ridades da ~epública, assim também compreendidos
Gpvernadores
de Estados, ,
~~o pedi~o de convocação dependerá
da
aprovação da maioria absoluta dos Eonstituintes. Nas demais
si
tuações, exigir-se-á a maioria simples dos presentes.
§ 29 - O requerimento de convocação poderá ser
apre
sentado à Mesa, com ind1cações e justificação, por Membro da pr~
pria Mesa, por Líder de Partido, ou por requerimento subscrito ,

(vinte) (onstituintes.

). c.v'-· /("
~ .f7~~~..·.:t.. ~ãdo BONIFACIO OE ANORADA

sub-comi~

sões constitucionais, em datas e horários pré-estabelecidos,

no mínimo, por 20

Parágrafo único - Enquanto não encerrados
os
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
fica
suspensa a vigência do art. 55, da Constituição Fede

JUS T I F I C A T I V A

Mais de 100 (cem) decretos-leis, expedidos pelo Presidente da República, aguardam, na Secretaria do Congresso Nacional,
oportunidade de leitura, a fim de que possam tramitar naquela Casa.
A Assembléia Nacional Constituinte deve poder, também,
examiná-los, na forma do que dispõe o Regimento Comum. Pela emenda ora sugerida, enquanto não encerrados os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte fica suspensa a vigência do art. 55,
da
Constituição Federal.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 1987

<:::('I d' L~é---

Deputa~o BONIFACID DE ANDRADA
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921
Emenda aditiva ao Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, def!
nindo o exercício da liderança partid~

EMENDA Nº

923

Inclua-se, onde couber, no Projeto de Resolução nº 2,
de 1987, a seguinte Emenda:
"Art. Cada Partido elegerá um Lider • Assembléia Nacional Constltuinte".

ria.

JUSTIFICAÇI10.

00 DEPUTADO JORGE LEITE
Artigo único - Acrescente-se, onde convier, ao Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte:
- A liderança dos Partidos Políticos na A~
sembléia Nacional Constituinte será exe~
cida pelos líderes na Câmara dos Deput~~e:L~. ,no(
Senado Federal, que terão atribuiçõe"l)áâministrã::"

"Art.

Bem por isso impõe-se a busca de solução com vistas •
harmonização de possíveis conflitos que emergeriam, se admitida
a existência de.s~~8sªª separaçaõ dentro da bancada de um mesmo
Partido.

tivas."

JUS T I F I C A ç A O
1. Não há voto de liderança na Constituinte.
2. Todavia, a figura do líder é necessária na organização
das
Comissões e para promover reuniões das respectivas bancadas,a
fim2de esclarecê-las sobre pontos obscuros, quando se fizer'
necessário.

Sala das Sessões,

012

V

A Constituinte, na sua formaçaõ unicameral, não compor
ta lideranças das bancadas com assento em cada Casa do Congresso Nacional.
Essa dicotomia seria desastrosa para a unidade paréid~
ria, sujeita a comando duplo, distinguindo-se entre Deputados e
Senadores.

Sala das sessões, em 12 de fevereiro
de 1987.

de reve.rni!-o de 1987.

';;k~~~

D~

UTA O

~O;STITUINTE

j~ 0...,...)-<..

te )'--<"'4'..0{
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EMENDA N9

EMENDA AO PROJETO DE RESoLUCÃO N9 02/87, que

~dispõe

o Regimento Interno da Assembléia
cionàl COTIst'it uinte. n

N~

Inclua-se ondê couber:

Art.

Inclua-se o

segu~nte

Art.

A~sewbléla ~aclonal

- A

apro,ar, em caráéer de

t

permitida a criação de Blocos ParIa
intere~ses

das diversas

r~

giões às Comissões Constitucionais."

JUSTIFICATIVA

urg~ncla

artlgo~

onde couber:
ConstitUInte poderá

e de excepclonalldade, proJeto

e~

pecÍfico considerado de Te]ev2nLe l~~eresse nacIonal, lnàependen'temente do encaminhament.o dos trahalhes oràInárIos de elnDOTflção
da Cons t i t ua çâo .

mentares Regionais, de caráter suprapartidário, com~ finali

dade de coordenar e encaminhar os

924

sobre

l0

A

a~resentação

de proJeto considerado de

rel~

vaDte Interesse nflclona] será feita por 1/3 (um terço) dos const~
tUlnte~ e sua a}JTovaçio dar-se-i por maiorIa absoluta dos membras
àa p=sembléla.

o estabelecimento de canais de participação ,dos
diversos setores de cada região co n a Assembléia
Nacional

Jl'STIFJ CATI\,;

Constituinte tem por objetivo apresentar às Comissões Const!

tucionais sugestões, de caráter constitucional, que visem equacionar e solucionar os complexos problemas que, afligem as
diversas regiões do País.

Para isso, estamos apresentando esta emenda por
entendermos que a criação de Blocos Parlamentares Regionais

H5 questões de nature:a polítIca, econBrnlca e SOCIal, de relevante Interesse nac1onal, cUJas soluções, por sua urgência ou por sua correlação cow a próprIa soberania da Assernblela
Kaclonal ConStitUInte, não podem prescindir de tramItação extrao~
dlnãria.

permitirá que se assista mais objetivamente às inúmeras rei-

vindicações

e peculiaridades

de cada região do País.

Sala das Sessões, em
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PROPOSTA DE PROJETO CONSTITUCIONAL.

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO N2
de
que dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL.

Inclua-se onde couber:

ARTIGO:

Ficam nacionalizados os Bancos privados,

§ 12

Os acionistas dos Bancos nacionalizados'

~t1.AJc~

serão indenizados em títulos da dívida pQ

DeputaLa CRISTINA TAVARES

'"

blica, pagáveis em 20 anos.

.,

, ~.

(

Os funcionários dos Bancos nacionalizados

s~lários

aos

equiparados

, -I

JUSTIFICAÇAO

passam a adquirir estabilidade e terão
por Lei, seus

Asse~

Acrescenta-se onde couber o seguinte artigo.
O Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte
poderá ser modificado a qualquer tempo, mediante a
apresentação
do Projeto de Resolução , que será aprovado pelo Ple;ário co~
MaiQ
ria l,bsoluta.
de 1987.
Sala das Sessões em,

que passam para o controle da União.

§ 22

1987.

servidores do Banco do Brasil.

O processo Constituinte deverá obedecer, a uma correlação
de forças, que pela dinâmica do processo poderá ser modificada.O R~
gimento Interno é a expressão acabada deste processo.

JUS T I F I C A T I V A

Sala das Sessões em,

de

1987.

º,~~ICu.9,

vam a propor normas constitucionais

Deputada CRISTINA TAVARES

l~

São inúmeras e sérias as causas que nos

que moralizem a economia '

927

nacional.
A primeira enquadra-se em princípio
justiça para resguardar a economia popular,

la volupia

de

hoje sangrada

pe-

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇl\.O, que

de lucros das instituições de crédito.
~ impossível vencer a inFlação com um mer-

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

cado de juros escancarado que vem esmagando a sociedade produti

va de.ste País.

ONDE COUBER:

A sociedade brasileirá, a indústria, o comércio, a agricultura, os salários dos trabalhadores, a poupança do

assalariado

s6 tem servido para enriquecer banqueiros.
Substituir um preposto de um grande Banco particular por
de outro Banco, na direção do Banco Central, não vai resolver

o

problema.
Enquanto a rede bancária privada estiver ajindo livremen
te, criando taxas de juros extorsivos, ditando um caminho doentio'
para a economia brasileira,

será impossível sanear o mercado finan

ceiro.
Atente-se ainda para os baixos salários,oa

~~~:se

bancária

brasileira, que tem os pisos salariais mais humilhante, do mercado

§ 19. O referendo popular poderá ser requerido r ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, até o prazo de
constit~
15 (quinze) dias anteriores ao término dos trabalhos
cionais, por um ou mais daqueles cujos votos foram contrários.

§ 29. ~ facultado a qualquer cidadão ou entidade 0E
ganizada da sociedade civil o direito de requerer o
referendo
popular nos termos previstos neste artigo.
§ 39. O Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te, no prazo de 7S (setenta e cinço) dias, contados do
receb!
mento da primeira petição prevista neste artigo, deverá
provi
denciar a realização do refendo popular.

Bancos brasileiros apresentam lucros in-

de trabalho,

enquanto os

comparáveis.

s6 o Bradesco, em 1985,teve

800% de lucro, do

que
JUSTIFICAÇÃO

"

se sabe e foi exposto a opinião pública.
Como reação ~ torpe exploração que se está fazendo

com

a Nação, esta Assembléia precisa, agora, adotar esta proposta para
que toda a sociedade brasileira também possa discuti-la e adotá-la.
Deixemos de lado a'farsa do Plano Cruzado, transformado
em projeto eleitoral, e parta

a Assembléia Constituinte numa cru-

zada de moralização da economia nacional.
O progresso do País

~ d

tranquilidade da Nação não po -

dem sucumbir à ganância dos lucros selvag~ns e de seus agentes.

Plenário da Assembléia Constituinte, Brasília, fevereiro
·'"1le-19Il1'.

Art ••••• Dependerão de ratificação em referendo pop~
lar as matérias que, aprovadas pela maioria absoluta, houverem
recebido voto contrário de 1/5 (um quintol ou mais dos membros
da Assembléia Nacional Constituinte.

"t..>-'4::P;-"\t
-J

A-

BETH ~ZI'E
Constituinte/PSB

O referendum é um instituto democrático, cujas
or!
gens remontam a Roma, sendo um corolário da Soberania popular.
Se todo o poder emana do povo e em seu nome é exerc!

do, nada mais material do que a submissão do projeto de
tuição aprovado pela Assembléia ao veredicto popular.

Con~

o referendum tem ainda O condão de fazer com que o
J
povo que aprovou o texto se transforme em defensor da Constitui
ção.
Sala das Sessões, em 12 de fevereiro de 1987.
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AO PROJETO DE REGIMENTO
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ArtIgu

- O

Prp3~dpnte

da

Mesa.

e pó «
(J
termo
da
or s zo
e r t eb e Lec sdo
tl('
er t s ço
antpr'(p f
encamlnhará
ao
Pre s i cien i e
d() Con qre s s» !/a':ltl'la1
a::.
f'll.'f:fndcP·
prvpo s t es: ti can s t:1. tu 1 Ç~(I fede r e I ~t 1gen te c
ob ser v endo- se. 'leI que
-;0..e p l s c eve l ,
t' ReglMentol Ct)l,"UIlI (Re s o I uc ãc: do CI'>flg r e s so
NaClvnal Nr 1~ de l Q70) ..
faráqraT(1
Ufl).C(>
O Pre s iden t:e
da
As s cmb I e i e Nd'_Ít>nal cons t s ru in te ,
venc ido I' prazc'"
e s t ebe l ec i âo
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ntl
".-aput 1/ deste al f:}gtl~
p ropo s t e de e mtmds: à CI,}TlStl

Inclua-se onde couber:

ngte!

p ocieré dar z e çu s me n t o a nenhuma

i·l.1lt;~()

Federal

JUS T I F I C A C

elí'
~

Vlt}()r

4

O

A soc s e dsuie br e s i l e s r e está a ex i s r _'olu>;t'le.s
lNndlafJs
pata que.st~e.s Icrqente.s de natureza Cl'flstltuclVllal
enc on t r en demanda sen~tl altera'}ôc>-se J
e s nde que P1'" c er i
e ne rç enc i e I ~ a e t u e L Con s t: 1. tui';~cl rede" e I , f('ôe'ff'vs c i tal' r aen t
ou cr e«;
a
pdl';~O
de d e cre i os-r l e i s de
it1rFla
x tvr ont ro Lea«
ç

que
er
r e
e
ma_~_:;lva
pelo E:~'''ceJentlsSIu.tl Senhor rr e s i aent e da Repúb11cd
s obre
as maIS d i ver s e s matérlaE~
o que ep ouc e a e s pre s s ão
dt l
Couçir es s-» !la'::l e>na1;
e s me d i das de e'11'ergtlnc12!,
com pr een denrto
el
estado
de sIt.IO e (1 e s t ado de eF!1ergér"cIa~
s r-c om p e t i v e i x com
a
l1"'3talaç~o
e
v
funCIonamento
da
As.semhléI2
Naclc>nal
ConstltU.lnte;
a
red~flnlç~o
de Cr.Itérll,}s para pagamento de
~Ubildl'>3
ê1'>S
parlamentares,
elImlnando-sE a percep~~o de
"-,ett)n" pelo 'falt(lEv; t.J pr opri o reglme p re s i d en c i e Li s i:e de

Art.
Nenhum constituinte, desde a posse, poderá: 12) ceIe
brar contrato com a administração pública federal, estadual
ou
municipal; 2 2 ) aceitar ou exercer cargo, comissão ou emprego público remunerados, salvo função de Ministro de Estado ou missão'
diplomática, precedendo licença da Assembléia.

n~e'

Art.
Desde a posse, nenhum constituinte poderá: 12) ser '
dJretor, proprietário, sócio ou membro de conselho de administr~
ção ou Conselho Fiscal de empresa beneficiada com privilégio
iSe~ção ou favor, em virtude de contrato com a administração pública; 2 2 ) ocupar, salvo o disposto no artigo anterior, cargo pQ
blico de que seja desmissível ad nutum.

é

t1tIFer~.

o ,

Hl~ter
se
faz~
por Cc)f/SPÇ/Ulnte,
crIar-se
0ptW tun l da.Je
e
() espa';t) »ec e s.r éz-1 eL~ pclra a urgerl te
tarefa
p··o •z ederrs e
à
reVIS~(l
e1l'ergencIal dt~ al{1ul'_'
d s s po s s i i vos
cltual Carta Cvn-s t s t uc i on e l ,
pai-a que!,
at> de po i s ,
a As s emb Lé
Hec i on e l con s t s t u s n t:e oos s e de â i c er r-s e , I s vr e e soberanamente.
elabt>ra';:,~(} da !"luva con s r s t u s c's o que t) Pais r e c z azs.e ,

a

de
da
i

«
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Art.
Durante as sessões da Assembléia, ~ Constituinte fU~
cionário civil ou militar contará tempo para promoção, aposentadora ou reforma, e só receberá dos cofres públicos ajuda de custo e subsídio pela função Constituinte, sem outro qualquer pro vento do posto ou cargo que ocupe, não podendo, na vigência
do
mandato, ser promovido por merecimento.
E1-9DA Nº 930
Ao Projeto de Rescluçâo nº 2, de 1987

A~t.

A infração dos artigos anteriores importará na perda
do mandato, declarada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante
provocação do Presidente da Assembléia, de qualquer constituinte
ou de qualquer eleitor, assegurada plena defesa do acusado.

Acrescente-se, ande couber, os seguintes artigos:

"Art. Qualquer Co"stituinte poderá apresentar à ~:esa
Pr02€rO ae Resolução qoe disponha sC:JI'e matéria outra que não referente
50 texto ccr-st.rcucíonar en eraboraçãc, que será encardnhado à Comissão
ce Resnluçêes da Asseruléaa Na::icnal Ccnstituinte para a elaboração de

Art.
- A falta a dez (10) sessões ordinárias em um mês,
sem motivo justificado, implicará na perda do mandato
do
Constituinte.

parecer no prazo de 07 (sete) dias.
Sala de Sessões, 12 de fevereiro de 1.987.

Art.
Cualquer Constituinte poderá apresentar à t'~esa
?r'J.:eto ce Resolu:;;ão) cue será enca-n~nhado à CO'iJissão de Resoluções da
;'sse rólé18 ~~aclcnal Constituinte para a el.aboração de parecer no prazo
de 07 (sete) dias.

JUSTIFICAeIlO:
A moralização que se faz necessar~a no País e
o descrédito em que vem sendo jogada a Assembléia Nacional
Constituinte tornam necessárias algumas medidas que regu 1em o procedimento daqueles eleitos pelo povo para elabor~
rem a nova Constituição. Esta proposta visa justamente a
dar uma forma legal, regimental, ao procedimento dos Constituinte, na intenção de não fornecer argumentos para
os
que tentam desmoralizar a Constituinte.

Prt. A Comissão ríe Resoluções prevista r;o
artigo
sncerior será des íqnada pelo Presidente da Asseil'-!.J1é.ia Nacional Constitu
Inte ,

as Liderônças, e terá 30 (trinta) membros) respeitada a
prcporcícnal dos Par t.ídos , mas garantindo-se a particip~
ç5:) d2 ceJo Plenos 01 (ua) representante de cada Bancada.
OU\'l:J3S

::p::eSr:1tsç'dO

Parágrafo único. A Coní.ssão , na sua primeira reunião,
p.·ccsde12 à escolha ds seu Presidente e Vice-Presidente.

Vencido o prazo para elaboração de parecer De
~1esa da Assembléia Nac~onal
Constituinte
::.::rW;J:::aní Sf:ssão Extr&crdinária para apreciação de Projeto de Resoluçâo
Art.

~ CO;;'~SSEJ

<:.ç";l

oe rescluções , a

carecer favorável , contrário ou mesmo sem parecer.

Art.
Após a discussão e o encarrinhamento da votação
Projeto '::: Resolução. a AssembléiR Nacional Constituinte delinerará
27 V::lta.,;~o Lf'ica, pébl ica e nonínaí , por maioria simples de votos) pr~
ssnts a r.:a':;'01"18 de seus m8if1bros.
:~.

Pa:."Eigrafo únICO. '\:0 encarnfnha:1erto da vctsção de cada
Pr0..~eto ce Resolução, U7t recresentc.-te oe cada Partido poj.:rá fazer uso
es
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El'lenda nO

933

Ao Projeto de Resolução nO
,de
de
fevereiro de 1987, que "dIspõe sobre o Re
gimento Interno da Assembléia ~acIonal
ConstituInte".

EMENDA AO PRDJETO DE RESDLUçAO N2
, DE
DE
DE 1987, QUE DISpDE SDBRE D REGIMENTD INTER
NO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.
Onde couber:

Inclua-se,onde couber:
DAS COMISsDES TEMÁTICAS
" Art.

O texto

cons

t

a

t u c

í

ona

I

será votado

a

t

r

í

zo

Art.

por artIp'o, tanto em Plenário como nas

remátIca elegerá um Relator, por voto livre, secreto e por maioria
simpIes dos que estiverem presentes à primelra reunião.
§ 12 - Instalada, cada Comissão

Comissões".

§ 22 - Para a isntalação da 1ª Reunião, deverão
estar presentes, pelo menos, 1/3 dos seus integrantes.

J li S T I F I C A T I V A

§ 32 - Ao término do prazo de15 sessões ordinárias, estabelecido para cada Comissão Temática, os seus
Relatores comporão a Comissão de Relatores e organizarão o
Esboço Preliminar.

pe~

A seriedade da elaboração de uma Constituição não
mite que sejam feitas votações em bloco.
Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 1987.

§ 42 - O Esboço Prel~inar será publicado
no
Diário e receberá, pelo prazo de 5 dias úteis, emendas
apresentadas por qualquer Constituinte.

§ 52 - A ComIssão Temática terá o prazo de
sessões ordinárias para examinar as emendas, aceitá-las
rejeitá-las.
IHlWVA ReFEl1EliTE A VOTAÇÃO ARTIGO POR ARTIGO)

';,

... ,

§ 62 - Após esse prazo, aComissão de
Relatores oferecerá o texto que será remetido às respectivas
Comissões Constitucionais.
§ 72 - Durante os trabalhos das CDmIssões Temáticas, haverá o acompanhamellto dos mesmos, pelo PRODASEN - Se!
viço de Processamento de Dados do Senado Federal, cedido à A~
sembléia Constituinte para esse fim.

(

,

- 1(/

..

• >- v

I.

{/

L
'I

\

1

1

J
Art.

\

.

--:-?

1 - Sistema de Governo
2 - Organização do Estado
3 - Areas Metropolitanas, Municípios e
Populações Marginalziadas
4 - Sistema Tributário
5 - Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente
6 - Saúde Pública e Defesa Sanitária
7 - Previdência -Social, Aposentadoria,
Pensões e Assistência Médico-Social
8 - Defesa Nacional, Soberania e Relações
In-

/

932
EMENDA N9
Inclua-se onde couber:

11

Art.

Os pedidos de l.nforrnações poderão ser fel.tos

ent1d~

a

Constitu~~

rãa ser apresentados ao Presidente da Assemblél.a Nacional

te, que os despachará e expedirá no prazo de 07 {sete} dias,
do seu lndefcrlmento recurso para a Assembléia.
Únlco. Estas entidades terão um prazo de

30

ternacionais

9

dev~

des púb11cas Federais, Estadual.s ou Munl.cl.pal.s, os requerl.mentos

Parágr~fo

5
ou

cabendo

(trinta)

d1as, após o receb1mento do pedido de 1nformações, para responder

e~

Direito à vida, à Educação, ao Trabalho e à

Propriedade
10 - Garantias de ~iberdade de Pensamento,
Expressão, Informação e Ensino
11 - Direitos e Garantias da Mulher: Proteção à
Maternidade e Defesa de Privilégios Específicos
12 - Reforma Agrária e Direito à Propriedade da
Terra

tes requer1mentos.

13 - Segurança Pública e Sistema Penitenciário
14 - Direito à Habitação
15
Direitodo Consumidor e seu Aceso à Justi-

JUSTIFICAÇÃO
ça
Informações l.rnportantes poderão orl.entar decisões a serem

toma-

das no âmbl.to da Assembléia Nacl.onal Constl.tuinte, devendo, portanto,

estar à dISPOSIÇão dos Constituintes, dentro de prazos pertinentes.
Sala das Sessões, em 12 de fevereIro de 1987

í

I

""!.

Iv

'

/ r"l ,.

<;

_

Deputado Federal OESAR CALS NETO

I

16 - DIreitos do Menor
17
Direitos e Garantias das Pessoas Portadoras de Deficiência
18 - DireIto à Justa Remuneração pelo Trabalho,
em Qual~uer Escala de Emprego
19 - Drganização Político-Partidária e
Garantias da Representatividade do Voto
da
2D - Mecanismos de Controle e Fiscaliz~ção
Ação GoveJ.\p~~n_~~~, em Todos o: NÚLeis.. • -;. J
\'__
~ •
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-297 A soberania da Constituinte repousa no fato do se.
um poder or.ginário do povo que, atravÉs do voto livre e socre -

EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO DA CONSTITUINTE

lo, outorya 205 constItUIntes delegação para elaborar a leI

mHi

Dl do País,

934
Onde Couber:

Pa r t i ndo-i s e deste p r nc Ip í.o , há de se cons de r e r
í

todos os

se expressar na e l abo i aç ão da

"Art. - E facultado aos lideres da maioria
ou
minoria e lideres de bancada junto às Casas do Congresso Naci~
nal, o uso da palavra pelo tempo de 15 (quinze) minutos,
em
qualquer fase da sessão, uma única vez, para comunicaçãourgente ou manifestação relativa a diretrizes partidárias, referentes à matéria constitucional."

se pGrmit"\l' a âris t

í

í

são iguais e tem

constltulnl~s

í

delegaç~o

ur ur a Cous t

t.uc i ona La z aç ão do

í

próprIO

qJ~

poru

t u ção br e s i Ic r a •

1\0

os coris t t t u ní or,

)~

í

í

]í(~eJ,

í

plicitamentp, estariam abrIndo mão desta delegaç§o recebIda dlrr

tamente do povo.
Pois, segundo se entende, llder é aquple que lldclB
alguém. E, ns As sembl a Nac'D1I31 Cons t i t uí.nt e , o único e ''''ir!>
é

í

deiro líder p o eleJlor, a quem o Constitulnte deve respeite. A~
SIm, r ns t i Lut.Lona l I z andr.c s e a flçlllr8 du Lí de i pai ttdl~rio, eSlo riamos admllil100 a soberar\Ja do P8rtido em d~trlilicnto da SUU~'dnia cr d né r i a pr ovcrueut e do vot o popul ci •
í

Por outro lodo, seria edmitlr-se qU2 o

COG~Litu!n

oht'i.~tzções

fI(nnt(ndG-~':: a

lc!tÍJ ;0, P;j·... L"..r i a r.. • o ..--rL r cr :

í

ilg'Jld

do Lí oe r I

;'1- i

Pf'\l~,

e lll\\1{UÇUC5,

en aç ào desse] ep r es cm.ant e elo 1-'8It.ido a (lue pf-'rt.cncC'. O I
í

EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO DA CONSTITUINTE

-

te não t.er t a r onsc êuc t a du s suas

t..lI

i. ltl'..l

na atudl Constituinte, vale ress~ltal, serviu apenas de COIlór'u
p3ra rcgislro de candidaturas, um3 vez que a Emendo que Convu cou a Constituinte e a lcgislaçlo que regulamentou suo
elelçlo
'lão pprrnillu, como serJa deseJável, a e~l~tência de'candldalIJrn~
avulsas.
POI f am, C8:l03 Cons i i Lu i nt e CSll~ cônscio (11:'
SUlJS
prerrogotJvas e (['PAZ, oor si só, ne cum~rir a dcJego=5~
~Jr
r0ç~bplJ jas urn~~. São 05 Conslitllintes, na ver(J,dc, o~ vu:do··
deilo~-lí~crc~, n~u só no J~l~n~rio d3 ns~emblál~ como n~s \;0 missões que deveraJ SOl con3t1tuidns, fülando por S1 e
~cus

Onde Couber:

elei tOIl'S,
"Art. - A Assembléia Nacional Constituinte não
poderá discutir ou votar qualquer assunto estranho ao projeto
de Constituição enquanto este não for aprovado, salvo os casos
previstos neste Regimento."

Sala das

5essõ~s

d-a I\ssc .rbLé a
í

I~aclonul 1"(..out.t, i

IU-

lflTB.

Em,

l~

de fevelcjru dp 19J7.

Sala de Sessões em

EMENDA NQ

936

CMfNDA BO Projete de

hc~oJuçno

n2 2

937

Substitua-se, no § 5Q do Projeto do Regimento Interno da

que dispõe soule o RegIMento Inler-

Assembléia Nacional Constituinte, a expressão § 4Q

no da Assemblpla Nacional Constitulnte.

por

JUSTIFICATIVA

A'presente emenda visa somente ajustar o Projeto ao
Art. JQ - Inclu3-se

Art. NáJ cx s t
í

í

o~de

couber.

tivo perseguIdo.

r ão Lr do rança s par t dé r as , ele DP.9_
í

í

siçã~

OJ de G'Jverno, ou qJais~uer outras com de"ominação diveI.
sa, durante o funcIonamento da AssemblÉIa NaCIonal Const'tuinte.
JUST] rICAllVA

Sala de Reuniões da Assembléia Nacional Constituinte, em
Brasilia, 06 de fevereiro de 1987.

Deputado
PMOB

A pre5ente emenda visa 8 preservar em SUB intelreza
a plena soberania do Assembl~la Nacional Constituinte, PO\S, com
ela, procurnmos eVJtar a instltucionaljzação da figura do

partIdário no Plenário da

ConsLltuin~e.

oój~

líder

l\
AM

.\

Dutra
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Bras!lia, 09 de fevereiro de 1987.
~ DE ~ AO REGIMENTO ~ ~ ASSEMBLÉIA NACIONAL

CONSTITUINTE

ao

Dispõe sobre: Criação de SECRETARIA ESPECIAL
Propõe: criação de umà SECRETARIA ESPECIAL da Assembléia Naciona~
tonstituinte, com a função de ser um canal de comunicação,
rel~
cionamento e intercâmbio com as organizações populares, tendo para isso as seguintes atribuições:

PROJETO DE REGIMENTO DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE
Acrescente-se a seJuinte norma:

Art.

.2. Vigiar para que tais contribuições sejam adequadamente apreci~
das pelos diversos foros criados para esse fim pela Assembleia Na
cional Constituinte.
3. Informar às organizações e aos movimentos populares do destino
das propostas por eles encaminhadas, favorecendo-lhes o acompanh~
mento ao longo do processo constituinte.
4. Receber as representações de entidades e organizações populares
e, quando ~ecessário, intermediar audiências com constituintes ou
com as comissões da Assembléia Nacjonal constitUinte'-bainda
com as direções e lideranças partidárias.
/
~
__...L __

-

e

assegurada às entidades de classe de âmbito nacional
e aos órgãos também nacionais de fiscalização de ativ~
dades profissionais a formulação, pos prazos previstos para tanto
neste Regimento, de proposições constitucionais, por intermédio da
Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.

.1. Receber, examinar e dar o~devido encaminhamento, com a menção
das fontes, às propostgS e sugestões constitucionais trazidas pe
las organizações e pelos movimentos populares. Conforme o caso,e~
caminhar as propostas às respectivas comissões e subco~'sões da
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE •

JUS T I F I C A ç Ã O

O objetivo da presente emenda é democratizar a elabor~
ção da Constituição brasileira, assegurando-se às entidades de cla~
se (sejam de empregados, de profissionais liberais ou de categorias
econômicas) representativas de ponderáveis segmentos da população
a oportunidade de colaborarem com a sua experiência na formulação '
da nova Carta Constitucional Republicana.

.

~

~-

CENTE BOGO
nexo III

939
Brasília, 09 de Fevereiro de 1987.
E ME N O A

942

PROJETO OE EMENOA AO REGIMENTO INTERNO OA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE
Ois põe sobre: Plebiscito Nacional do texto final da nossa Consti tuição.
Propõe: "SERÁ REALIZAOO UM PLEBISCITO NACIONAL SOBRE O NOVO TEX
TO CONSTITUCIONAL, APÓS AS DISCUSSÕES FINAIS E SUA RES~
PECTIVA APROVAÇÃO PELA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTEII.

Nº

,

Ao Projeto de Resolução nº
de fevereiro de 1987, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional
Constituinte.

Acrescente-se onde couber:
Art.
- Fica assegurada, no mesmo prazo concedido aos Constituintes, a apresentáção de propostas que configurem emendas ao Proje
tó de Constituição e que tenham sido subscritas por mais de 30 OOÕ
(trinta mil) cidadãos brasileiros, em listas organizadas por
pelo
menos 3 (três) entidades associativas legalmente constituídas.
§ 1º
- Cada assinatura de cldadão deverá ser acompanhada do endereço do signatário e do numero do respectivo título eleitoral.
§ 2º

Brasília 10 de fevereiro de 1987.

- A proposta de Emenda será protocolada perante a Mesa da
Constituinte, que se manifestará em 48 horas sobre o seu recebimento para tramitação.

§ 3º

- Da decisão da Mesa que negar tramitação à Emenda propos
ta caberá recurso ao Plenário, desde que requerido por 56 Constitü
intes, num prazo de 3 (três) sessões a partir daquela em'que
for
comunicada ao Plenário a decisão negativa.

94Õ
PROJETO DE EMENDA AO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL
CONSTITUINTE

§ 4º
- A Emenda apresentada na forma do presente Artigo terá a
mesma tramitação que as de autoria de Constituintes e
integrará
a numeração geral das emendas apresentadas ao projetb da Constituição.

5º
- Durante a discussão da Emenda pela Comissão a que tiver
sido encaminhada terá direito à palavra, para justificá-la
pelo
prazo mínimo de 20 (vinte) minutos, pelo menos um
dos signatários
indicados para esse fim no encaminhamento da Emenda à Mesa.
.

§
~iSpõe:

"sohre atos dos outros poderes que possa interferir nos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte".

Propõe: "Ficam revogados todos os atos posteriores a instalação
da Assembléia Nacional Constituinte do poder executivo'
e judicário que possam interferir nos trabalhos da As-

§ 6º
- Cada proposta de Er0aQ9a apresentada nos termos deste Artigo deverá circunscrever-se a um unico assunto, independentemente
do numero de artigos que contenha.

,

sembléja, assim julgado pela Asse:;;~

....

.

,..--,..

Sala da Sessões, em 9

dé~

~')
J

~I.t.r~':" ~
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de 1987.
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Ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987

943
Inclua-se onde couber o seguinte artigo:

Que dispôe sobre o Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.

"Art.' ... As Subcomissões deverão organi~ar debates sobre seus prin
cipais temas nas di versas regiões do' País."

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
JUSTIFICATIVA
A Sociedade bras~leira colocou nas mãos dos Sena
dores e Deputados Constituintes a missão ~nadiável de estabelecer
uma nova ordem política, econômica e social para o País.
Neste momento , propagou-se a interação
constante
entre parlamentares e povo, este se fazendo presente nos diversos
segmentos organizados que vêm se pronunciando sobre a matéria con~
titucional nos diversos rincões do Brasil.
Entretanto, cabe lembrar que interação é via de mão
dupla: tanto a socieddde civil deve ir aos Constituintes, com su~
sídios resultantes dos debates e discussões que vêm acontecendo em
todo Território Nacional, como os Constituintes devem ir ao povo ,
numa ação conjunta e organizada, a fim de auscultar os anseios da
população, compartilhando certezas ou indagações.
Falar, pois, em participação popular implica a disponibilidade que possam ter os parlamentares e assessores das
vá
rios Subcomissões para, além de receberem contribuições
oriundas
dos diferentes segmentos da sociedade civ~l, deslocarêm-se até estes, promovendo encontros, seminários, debates com associações,

"Art. . Os Constituintes são invioláveis por
opiniões, palavras e votos."

V'-

i>

1

r- in (. f.
?.-. -:: T

suas

-.' ,:.. _ :. ....no I

I

'.7),-(.

e~

tidades de classe, inst~tuições representativas, etc .. , nas matérias específicas que deverão integrar a nova Carta Mdgna.
Assembléia Nacicral. Constituinte, 10 de fevereiro de 1987.
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Emenda nº
ao Projeto de Resolução nº
que dispõe sobre o Reg~mento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.
Admite-se onde couber o seguinte artigo:

944
ao Projeto de Resolução.

Emenda nº

Dispõe sobre o RegImento Interno da Assembléia
Nac~onal

"Art. No

nacional ou 3% do eleitorado de cada um de pelo menos 12 (doze)

será encaminhado
O'

d<l!J :lL3 dos Consti tuintês; 5% do elei torado

Estados da Federação subscreverem requerimento nesse sentido,

Constituinte.

Acrescente-se onde couber

caso.

seguinte

artigo:

refe~endum

nacional para artigo ou capítulo

do Projeto de Constituição já aprovado pela Assembléia Nacional Constituinte.

Art.

- De decisão do Presidente ou da Mesa, podem re-

correr ao Plenário da

Assemblé~a

o número

mín~mo

de 20 (vinte)

Constituintes ou de líderes que representem pelo menos esse nú
mero.

§

lº - Será vedado aos Constituintes subscreverem mais

de um requerimento de Referendum.
§ 2º - O requerimento deverá ser ent~egue à Mesa da As-

sembléia Nacional Constituinte até 24 (vinte e quatro) horas an
tes da data da promulgação

~a

Nova Carta constituicmonal.

Justi ficativa
JUSTIFICATIVA
No caso de parcela da Assembléia julgar improcedente
alguma decisão tomada pelo seu Presidente, deverá ser a ela
possibilidada a

~ecorrênc~a

ao

Plenário~.

A emenda visa res-

A presente Emenda busca garantir que o povo, fonte originária e soberana do poàer constituinte se pronuncie, decidin-

guardar, assim, a soberania do Plenário da Assembléia Nacional

do questões polêmicas que parcela representativa dos Constituin

Consti tuinte.

te ou do eleitorado defina como de excepcional relevãncia.
mama das Sessões,

Sala das Sessões,

-:
/j

~
,.;:

0DL-L' ,/~

Dep. Roperto Freire
Líder do PCBI.

L
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L·

--

Dep. Roberto FreIre
Líder do PCB
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te, em um dia de cada semana, segundo

crité-

rios a serem estabelecidos pela Mesa."

Dispoe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.

947
Inclua-se onde convier:

J

"Art. As entidades legalmente constituidas da Soei!
dade Brasileira será assegurado o direito de uso da Tribuna
Livre, na sessão ordinária das segundas feiras de cada semana e
durante a vigência da Assembléia Nacional Const1tuinte, por te~
po igual ao concedido ao Parlamentar constituinte.
Parágrafo único - As inscrições serão prévias e intransferiveis e em livro especial com a antecedência mínima de
48 (quarenta oito) horas, observando-se a ordem cronologica de
inscrição.

U5 T I F r CAç ÃO

A Assembléia Nacional Constituinte tem por escopo dotar o país de um novo Diploma Constitucional que

reflita

a realidade social. Necessário se faz, portanto, que o povo brasileiro, verdadeiro titular do Poder Constituinte,

possa, ele pró-

prio, de viva voz, dizer dos seus anseios e necessidades.
Na impossibilidade, porém, de se conferir a qual
quer do povo o acesso à Tribuna Livre ante a Assembléia Nacional
Constituinte, o mínimo que se lhe pode deferir é fazer-se

ouvir

perante a Nação pelos segmentos da~~~Jor~nizada.

JUS T I F I C A T I V A
Sabedores que somos das ansiedades do povo brasileiro, do qual ~omos legítimos representantes, de participar efetl
vamente da eleboraçãp da nova Carta Magna, esta seria a forma
mais democrática para que o nosso povo, detentor real e titular
maior do Poder Constituinte, possa participar ativamente e.nortear os destinos desta Pátria.

/

!iv~

~~e..

~r~oL-'-- "'fU'-«-V'
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Emenda ap Projeto de Res~lução nº2,de 1987.
I

Inolua-se um Art~go,onde oouber,com a seguinte redação:

r~tA~

SaLa das Sessões, em /I? de

de 1987.

Art. -QuaJ.quer deliberaçãõ sobre matéria oohstituoional dependerá de apr.Q
vagão de seu texto ,em dois turnos de disoussão e votRção,pela maio-

HICO HUMBERTO
DT

/

MG

ria absoluta dos Membros da Assembléia Naoional Constituinte.
Justifi-aativa - Trata-se de exigênoia estabelecida no Art.3!! da
Emenda,Constituoional n!!26.Afigura-se neoess~_o
incluir a disposição no texto do ReGimento,inolu-

EMENDA Nº 948 /87

sive para espanoar dúvidas,oolIna que se infere do
Acrescenta dispositivo ao Projeto de
Resolução nº
/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte".

teor do §3!! do Art.60 do Projeto de Resolução em
exame.A maioria dos presentes não será suficie!ltr:l
em matéria constituokonal,oomo reza o §Jº aludido
e ,nele ,não se faz ressalva quanto à natureza

da

matéria em deliberaçãooCumpre exoogitar-se do Pro
Jeto dispositivo que oonflite oom a presorição do
Inclua-se

onu~ r·~w~_

"Art.

Aos segmentos da

Art.3º da Emenda nº26,ou que se promova a ressal-

•
sOC~~~w~2 ~~ganiza-

va neoessária,pela prevalênoia do

da é assegurado o direito de acesso à Tribuna

..,.
d
---za.ca
o ,oomo e paraoque
se requer.-

Livre, ante a Assembléia Nacional Constituin-

IIquo:r:um~:oU';-1iA...... """'-w
•
t/Péf'(/
f)~-.Il.ft\A
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