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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N9 2-A, DE 1987
Dispõe sobre o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, com emendas
oferecidas em Plenário ao Substitutivo do Relator.

JUSTIFICATIVA
EMENDA (substitutiva)ao Substitutivb do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

D que se pretende com a redação proposta para o preâmbulo' é retirar o tom enganoso de palanque eleitoral.

1:1

Dê-se ao preâmbulo a seguinte redação:
A Assembléia Nacional Constituinte, reunida sob a
égide da decisão 'soberana , da sociedade brasileira, representa o divisor democrático na vida institucional do País.Eleitos pelo voto livre e secreto do povo brasileiro, Deputados
e Senadores Constituintes assumem a histórica tarefa
de
transfDrmar o arcabouço jurídico que regula a vida dos seus
cidadãos. A promulgação da Constituição elaborada por
esta
Assembléia, deverá significar com leoitimidade e sinceri dade os grandes anseios nacionais.Sendo divisor démocrátic0 7
a Assembléia Nacional Constituinte oferecerá oportunIdades a
todos os cidadãos que pretendem contribuir para a formulação
dos futuros preceitos constituiciona~s. Afinal,somos todos,
resultado extraordinário da mobilização da população brasilel
ra, que espera dos seus Constituintes um sério compromisso
com o futuro. Constituintes eleitos pelos brasileiros, defend~
remos as liberdades e direitos individuais, a Justiça Social'
e uma Constituição definitiva que assegure a soberania,
a
tranquilidade e o desenvolvimento para os nossoS irmãos.
Nesta fase de transição institucional, os constituintes - delegados do povo - têm o poder para sobrestar medidas que possam ameaçar os trabalhos e as decisões soberanas '
da Assembléia; no cumprimento da missão histórica que
lhes
foi conferida.
A. urgência requerida para se complete a' transição'
política como a promulgação da futura Constituição, levam os
Constituintes a darem prioridade à elaboração da nova Catta,
que·sepultará definitivamente o entulho autoritário.
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AIRTON CORDEIRO
Constituinte
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Assemblélia Nacional Constituinte
Emenda nº
Autor: Deputado MDZARILDD CAVALCANTI

Dê-se ao preâmbulo do Regimento Interno.

a

seguinte redação:
A Assembléia Nacional Constituinte representa momento decisivo da vigorosa luta do povo brasileiro
pelo
término do regime autoritário e pela consolidação do regime d~
mocrático.
Deve ser considerada como uma conquista
de
toda a Nação. pela convergência de todos os segmentos da Sociedade e de todas as suas correntes de pensamento, para o estuário
amplo do Estado de direito.
Foi pelo entendimento e pela conciliação que
chegamos ao momento de transição institucional que hoje vivemos.
Os constituintes - delegados do povo. que
o detentor originário da soberânia nos regimes democráticos.

é
es

tão comprometidos em regidir, livre e soberanamente uma Constituigão que venha ao encontro dos anseios desse mesmo povo.

4
EMENDA DE PLENARIO AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987

Brasília,

->..., ".,
Sala das Sessões, t:.'-".v<

Jar:;.
cÓ»

Suprimam-se, no preâmbulo, as seguintes expressões:

Deputado MOZARILOO CAVALCANTI

3
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1977
SUBSTITUTIVO DO RELATOR - N"

Dê-se ao Preâmbulo a seguinte redação:
"Faço saber que a Assemblé1a Nacional Const1tu1nte

aprE,

vou e eu, Deputado ULYSSES GUIMARÃES, Presidente, promulgo a segu1nRESOLUÇÃO N" 2, DE 1987
te
D1spõe sobre o Regimento Interno

da

Assembléia Nacional Consti t.uarrte "
JUS T I F I C A ç Ã O

í

JUS T I F I C A ç A O
As expressões que se pretende suprimir são totalmen
te dispensáveis até porque, em qualquer tipo de legi&ação dispe~
sa-se sua justificação,

A proposição visa dar ao preâmbulo redação apropriada.
con~

A proposta, em pr1meiro lugar, atende a advertênc1a

tante na introdução do Relatór10 ao Parecer do Relator que consigna:
liA eXJ.stêncJ.a do Projeto sob exame, envolve, na sua origem,

"A Assembléia Nacional Constituinte representa
momento decisivo da vigorosa luta do povo brasileiro pelo término do regime autoritário. A memorável
campanha em prol das eleições "diretas-já" e mais
tarde, as eleições dos Presidentes Tancred~ N~ves e
José Sarney tornaram viável essa transição democrática.
A Emenda à Constituição em vigor de nQ 26, de
27 de novembro de 1985, acrescentou novo passo
no
caminho da democratização. Por ela o povo, detentor
originário da soberania nos regimes
democráticos
delegou aos constituintes -Deputados e senadores:
poderes para elaborarem, livre e soberanament€
a
nova Constituição que assegurará ao Brasil o a~tên
tico Estado democrático de direito.
Nesta fase de transição institucional, os Cons
tituintes - delegados do povo - têm o poder para so::brestar medidas que possam ameaçar os trabalhos
e
as decisões soberanas da Assembléia, no cumprimento
da missão histórica que lhes foi conferida.
_
A ~rçência requerida para se complete a transi
çao po11t1ca como a promulgação da futura ConstituT
ção, levam os Constituintes a darem prioridade à e::laboração da nova Carta, que §epultará definitivamente o entuano autor tãr í.o."

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

amplo

acordo polít1co que ,reflete a preocupação de todos os partidos

em

cumpr~r,

15

com ef~các~a, a missão imp11cita nos votos recebidos a

D.p.t.do " ' ' ' '

de novembro."

5

Por outro lado, nas considerações prel1m1nares do citado
parecer, afJ.rma o Relator:

"Em vista da magnitude e relavâncJ.a

~ontribuições ôferec1das pelos Const1tuintes, com o fito de

Projeto original, conforme anter10rmente explicado, tornou-se

do

grar o conteúdo, em todo ou em parte, daquelas emendas que, tratando
que pr-e tiend i amoajdar- ao proejto".

ponde aos fatos:

o preâmbulo não foi objeto de emenda de cujo aproe

tal fórmula não é estritamente regimental.
Por outro lado, a lição de Carlos Max~miliano

S1ca, serve para determ1nar os flns para os quais foi elaborada,

por eles, ináica a verdade1ra 1nterpretação dos pqntos dUV1dosos.
a essência e o espirlto de todo o instrumento.

8,

É

orienta;

"

Note-se que o comentário é sobre o p~eâmbulo das Const1preâmbulo

Tem, pois, malor procedência em se tratando de

Interno.
Impõe-se,

Pretende-se ampliar as causas da luta do povo
brasileiro pelo regime democrático, e ao mesmo tempo afirmar a sua
grande vocação por este Regime.

Não tem caráter dlS-

pO?ltivo e, sim, enunclatlvo, apenas, não ordenai explica;

REg~mento

substitua-se a redação do Primeiro Parágrafo
das considerações, pela seguinte:
"A Assembléia Nacional Constituinte, represe.':'.
ta momento decisivo da vigorosa luta do povo brasileiro, pela co.':'.
solidaçãu do regime democrático, que é sua vocação irresistivel."
JUSTIFICAÇAO

"Embora o Preâmbulo nao seJa parte integrante da le1 bá-

de

"Dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

é clara.

Diz o Mestre:

tUlções.

OPROJETO

orientação

Tal afirmativa não corres-

vietamento pudesse resultar'a fórmula consagrada no Substitutivo

e ac Lar-e c e v

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE
DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987 QUE

1mpre~

c1ndível a elaboração de um Substitut1vO capaz de incorporar e intede matéria estritamente regimental, se coadunassem com a

EMENDA Nº

das

aperfe!

çoar o Reg1mento, e em razão das próprias lim1tações intrínsecas

bàsa ca

",T~

~
A~~~~0S
LUIS ROBERTO PONTE
Deputado Federal

6
aSSlffi,

a corregao.
P~oposta

de

preâm~ulo

da Resolução nQ

de 1987, que dispoe sobre o Re
Sala das Sessões, em 2 Z dfeeéreir~ de 1987.
/
1-

/
0

././
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Consti tuinte .

/

"'/t,

0,
'0

-:-A~.o.p_Io. c:A~L

Nacional

/

/

.

mento Interno da Assembléia

S

K~l'JER

REIS,

A Assembléia Nacional

Constituinte

que ora se reune é o resultado da luta dos trabalhadores

~

-3dos patriotas, representantes dos inúmeros segmentos da

Soci~

dade brasileira e dos nossos irmãos orIundos de outras

pátrl

as, assumindo a nacionalidade de nosso País

Integrando-se na

luta do povo brasileiro pelas liberdades democráticas.

A força espiritual do nosso

/I;

povo

fletida na filiação aos mais diversos credos relIgiosos,
ram a nós Constituintes a força

nec~ssária

NESTA FASE DE TRANSIÇAO INSTITUCIONAL,
DS CONSTITUINTES - DELEGADDS DO POVO - TEM O PODER PARA SOBRESTAR'
MEDIDAS QUE POSSAM AMEAÇAR OS TRABALHOS E AS DECISOES SOBERANAS DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, NO CUMPRIMENTO DA MISSAO HISTOR!
CA QUE LHES FOI CONFERIDA.
A URGENCIA REQUERIDA PARA QUE SE COMArLETE A TRANSIÇAO POLITICA COMO A PROMULGAÇAO DA FUTURA CONSTITUIç~O, LEVAM OS CONSTITUINTES A DAREM PRIORIDADE A ELABORAÇAO DA NOVA CARTA, QUE SEPULTARA DEFINITIVAMENTE O ENTULHO AUTORITARIO;

para aqui

r~

d~

viess~

mos garantir-lhes a liberdade religiosa.

,"""",l."",,,
co~

f necessário todo nosso esforço,

preensão e solidariedade para realizarmos as mudanças
povo espera, defendendo a soberania do País e

!").

que

o

l"I' ,

preservando os

valores que o povo reverência.

f urgente que completemos as mudanças

exigidas pelo povo nas grandiosas manifestações populares sin°

8

tetizadas pela lutE das "Diretas já".
de 1985,

A Emenda de 28 de novembro

que convOCOU a Assembléia NacIonal Constituinte, propiciou

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO ANTE-PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

a

camInhada para a institucIonalização democrátIca do País.
Suprime o Preâmbulo
A prioridade à elaboração

Carta com soberania e liberdade começa pela ordenação
cionamento da Assembléia Nacional Constituinte

nova

d.a
e

fu~

SuprIma-se todo o texto do preâmbulo do ante-proJeto.

que o faremos

com aprovação do Regimento.
Brasilia, 23.02.1987

í"\
. .
\~'~.Á----
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V._o_

JustIficação oral
7
ASSEMBL~IA

NACIONAL CDNSTITUINTE
EMENDA SUPRESSIVA NQ

9
E:miJlIDA AO pJlEÃmllJLO

AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2/87 - QUE
DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO
DA
ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE - Rf
LATADO PELO EMINENTE SENADOR FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
AO PREAMBULO 00 SUBSTITUTIVO DO RELASEQUENCIA OE PALAVRAS ABAIXO:
A MEMORAVEL CAMPANHA EM PROL DAS ELE!
ÇOES "DIRETAS JA" E, MAIS TARDE, AS ELEIÇOES DOS PRESIDENTES TAN CREDO NEVES E JOSE SARNEY TORNARAM VI~VEL ESSA TRANSIÇAO DEMOCR~TI
CA.
PASSANDO O PREAMBULO A TER A SEGUINTE
TOR, SEJA

Supr1ma-se, do preâmbulo, o esboço
histór1CO

SUPRIMID~A

AUTOR:
PARTIDO:

PDS

JfIlJlSTIFICAÇÃO

REDAÇAO:A ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE RS
PRESENTA MOMENTO DE€ISIVO DA VIGOROSA LUTA DO POVO BRASILEIRO PELO
TERMINO 00 REGIME AUTORIT~RIO.
A EMEND~ ~ CONSTITUIÇAO EM VIGOR
DE
NQ 26, OE 27 DE NOVEMBRO DE 1985, ACRESCENTOU NOVO PASSO NO CAMI NHO DA OEMOCRATIZAÇ~O. POR ELA O POVO, DETENTOR ORIGINARO DA SOBERANIA NOS REGIMES DEMOCR~TICOS, OELEGOU AOS CONSTITUINTES - DEPUT~
DDS E SENADORES - PODERES PARA ELABORAREM, LIVRE E SOBERANAMENTE,'
A NOVA CONSTITUIÇAO QUE ASSEGURAR~ AO BRASIL D AUTENTICO ESTADO •
DEMOCRATICO DE DIREITO.

Senador Jarbas PassarInho

A introdução de referência h~stór~ca

é

exceçao,

que so se encontra na Emenda n 2 1 à ConstituIÇão de 1967 et pour
~&

Não se Just2fica, no momento histór2co que V2vemos,

pac1f~cação da família bras~le2ra, usar a 12nguagem do

de

palanque

da campanha eleItoral.
Nossa trad1ção 1 mesmo quando há uma vitória pelas

armas, é a do esquecImento.
rapos, quando Caxias, instado

Lembre-se o fIm da Guerra dos
para aceltar missa de ação de

Fargr~

-4ças pela vitór2a, determinou que se oficiasse um Te Deum,

pelas

almas dos mortos.

sado do verbo requerer,com o sentido de um procedimento req2mental de "requerimento de urgência"; b} não me parece adequada, a
um texto destinado a constituir peca has t.ôza ca , a expressão "en-

O esboço h2stórico presente é uma provocação.

tulho

autoritár~oll

- cabível apenas na llnguagem cl.rcunstancial,.

até certo ponto coloquial, de um transitório rnod1smo jornalísti-

co.
SALA DAS SESSÕES, 23 de fevereiro de 1987
~

..-;
/

---
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- SENADOR POMPEU'DE SOUSA
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EMENDA Nº
AO SUBSTITUTIVO DO
RELATOR AO REGIMENTO INTERNO
Dispõe sobre as prerrogativas do Poder Constituinte.

10
EMENDA AO PRDJETO DA RESOLUÇAD Ng

,OE

DISPDE SOBRE D REGIMENTO INTERNO DA

OE

ASSEMBL~IA

1987, QUE
CONSTIT~

NACIONAL

INTE.

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do preâmbulo do Substitutivo:
"Nesta fase de transição institucional, os Constituintes
- delegados do povo - têm o poder para revogar preceitos constitucionais que, permanecendo, possam ameaçar os trabalhos
e
as decisões soberanas da Assembléia, ou limitar o livre exercí
cio do Poder Legislativo."
Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 1.987.

EMENDA SUPRESSIVA.
JUSTIFlCAÇ!lO:
Suprima-se o PREAMBULO.
A Constituàção em vigor em nosso País ainda man
tém uma ser2e de mecanismos, heranças do regime autoritário,ca
pazes de limitar ou interferir de alguma forma nos trabalhos e
nas decisões da Assembléia Constituinte. Esta, por sua vez,que
reveste-se do Poder Maior enquanto durarem seus trabalhos, têm
a prerrogativa de, além de elaborar uma nova Carta, escoimarda
hoje em vigor aqueles mecanismos mais flagrantemente autoritários. O que se propõe é a retirada do chamado entulho.
Não se pode questionar o direito dessa Assemblé
ia de remover da Constituição em vigor esses mecanismos,
sem
que isso interfira nos trabalhos de elaboração da nova Carta .
A Constituinte não pode conviver com as Medidas de Emergência,
o Estado de Emergência, o Decreto-Lei e vários outros mecanismos desse matiz.

I,

Sandra Cavalcanti
Oeputada Federal

11
EME:ND.'\. N9

NJ

SUB'3TITUl'nu ro

PROJE'lO

NO penúltmo parágrafo
pressão

do

DE RESOLu;:í\O N9

2,

DE 1987

preânbulo, suostutan.r a ex-

"têm o poder para sobrestar" por IItêm o nader de sobres-

tar".
JustifJ.cação: "ooder ~ sobrestar" é

mui co

mais exnectatJ.va de yader do que noder real; ao contrário de 00
der de

sobrestar"~

15

14 /
ASSEHBLÊIA

SALA Ul\S SESSÕES, em 23 de feverei.ro de 1987.

----~

"::~UDESOUSA

NACIONAL

EMEIJVA nq

COIJSTITUHJTE

, AO SUBSTITUTIVO VO

RELATOR VO PROaETO VE RESOLUÇÃO nq 2, VE 1987.

12
N9
SIlBST!TUrIVO ro PROJEI'O DE RESOLUÇíio N9 2, DE 1987

EMENDA
1'D

"vê-~e-

ao aIL:t. lq a

~e-gu.in:te-

ILe-daç.ã.o:

Alterar a redacão do último oarágrafo do preâmbulo ôara o seguinte: liA urgência para que se complete a

tran-

slção polítJ.ca, com a promulgação'da futura Constltuição,
os Constituintes a darem prioridade ã elaboração da nova

Carta,

que sepultará definitivamente a legislação antidernocrátlca do

r~

qJ.me autoritárJ.o 11 •
Justificação: a)

AIL:t. lq - A

A~~e-mb~é.ia Nae.iona~ Con~~u.in:te- ILe-a~.izaILã o~ ~e-~

:tILaba~ho~, ~alvo

leva

do

ConglLe-~~o Naelona~,

e-m

mo:t.ivo de- 6oILç.a Ma.iolL, no

Pa~ãe.io

I

BILa~I~La.

Compõe-M a A~~e-Ab~é.ia NaeLona~ Con~:t.i:tu.in:te- o~
do Se-nado Fe-deILat e- da CârlalLa
dM
Ve-pu.tado~ no e-xe-ILeZe.io do manda.to •
§

lq -

membILo~

o adjetJ.vo "requerJ.da",

de desnecessár20 á.boa 2nteligênc2a do texto, pode
regimento legrslativo, ao equívoco de tratar-se de

além

pres~se,

num

particíoio~

§

2q -

O~ Con~.tL.tuLn.te-~ ~ã.o .inv.io~ãveL~
n.iõe-~,

pa~avILa~

pOIL ~ua~ or~
e- voxos , nã.o pode-ndo ~ e-IL pILO-

-5ce44ad04 c4iminaLmen~e, nem p4e4b4 4em !icença
A44emb!éia Uaciona! Con4~tuin~e, 4a!vo em Ca40
6!a94an~e de c~me ina6iançãve!.

O artigo 1Q, da Emenda Constitucional n Q 26, portanto,

da
de

ao dispor que " Os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

~e~

nir-se-ão, unicameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre e
soberana •.. ", sob pena de cometer contradição em termos, somente admitiu

39 - A p4i4ão em 6!a94a~e p04 c4ime inaóiançãve!~
devenii HIl. comunicada a~é 6 (4 eM) ho nas apiÍ4
ao P4e4iden~e da A44emb!éia Nacionat Con4~i~uin~e
com a 4eme44a d04 au:tM e depoimen~04 ~omadM, pa4a
que e!a 4e60!va 40b4e a 6ua Legi~midade e conveniê~
cia e au~o~ze ou não a óoll.mação de cuLpa.

que dela participassem os parlamentares para isso especialmente eleitos.
Os senadores de

~982,

integrantes de um Poder

ído, pré-constituído aliás, não têm, assim, legitimidade

constit~

para compor

Assembléia Nacional Constituinte. Não têm mandato para representar o

a
p~

der constituinte do povo. Pior, nem sequer representam o Povo, visto como,
JUS T 1 F 1 C A ç Ã O

nos termos dos preceitos constitucionais anteriores, são deleg~dos dos E.!!,
tados: _ Emenda Constitucional nº 2, de 1969, art. 41" - O Senado Federal

A 4edação do cap~ do a4~. 19 do p40je~06 n06 pa4ece
me!holl. aju6~ado ã n066a 4ea!idade po!Z~ica, POi6, qUa4e 6empll.e
e6~am06 ã6 voUa4 com 4i~uaçõe6 eme4genÚaM.

compõe-se de representantes dos Estados, eleitos pelo voto secreto e dire
t9, dentre cidadãos, etc"

Re~i4am06 a 4e66a!va "no exe4cZcio di 6uM óunçõe6 "
do ~ex~o do §29 pa4a evi~a4 in~e4p4e~açõe6 de ce4~06 4e4viçai6
d06 pode40406, qUa4e 4emp4e de6 óav04ãvei6 a04 4ep4e4en~an~e4 '
do povo.

Daí a forma proposta para a redação do § 1Q, do artigo
1Q do substitutivo.

Sala das sessões, 23 de fevereiro de 1987

No § 39 óixam04 o pna.zo de até 4 eM hMa4 pa4a
a
comunicado de p4i4ão em 6!ag4an~e de c4ime i~a6iançãve!, pa4a
que qua!que4 Con4~i~uinte não 4eja man~do indeóinidamen~e p4~
40, com ~ata! con4~4angimento, M veze.s inju4~amen~e.

MARIZ

17
Sa!a dM SeMõu, em 23 de 6eve4ei40 de 1987.
Projeto de 2esolução n9 02/87.
"Dispõe sobre o Regimento da Assemblé~a
Nac~onal Const~tuintetl.

Senhor PRESIDENTE
Para suprlmlr a expressão "NO EXERCI CIO DE SUAS FUNÇOES"

16

contlda no § 29 do Artlgo 19', - Título I - capítulo Ünlco

PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987

do SubstltUtlVO do Relator ao ProJeto de Resolução n9 02/87,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

que dlspõe sobre o Reglmento da Assembléia Nacl0nal ConstitUJ.nte.

Dê-se ao § l Q, do art. l Q, do substitutivo do Relator,
~Q§.!.!IIf~!.!~~

a seguinte redação:

Nâo se pode, e não se pode mesmo, ret1rar a 1mun1dade

§ lQ - Compõem a

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE . os

Deputados Federais e os Senadores, eleitos a 15 de novembro de 198~

Const1.tuJ.nte, restrJ.ngJ.ndo.:.a a uExercício de suas Funções" .. Ora, a própr~a Carta Delegada ~E i~)6~. ~o seu Art~go 32, assenta qüe é

velo mandato. E,

JUSTIFICAÇI10

d~ga-se,

a Const~tu~ção v~gente é conhecida como aut~

r a.t.âr i a , POJ.s bem: O RegJ.nento suçe r ado restrJ.nge a í.nâa ;;-:ds a J.tílUnJ.d~
de parlamentar. F~cará se~?re a ãúv1õa, em face da reé~::_

A titularidade do poder constituinte pertence ao povo.
Este é o sujeito do poder constituinte, e, como tal, único capaz de

dele

gá-lo. A Assembléia Nacional investe-se na representação popular para
exercício

deste poder, mediante expressa manifestação do povo em

o

ra O exame do

n.

AIJ.3E,

L~se

=ato Já e

le~ros, sempre que está em Jogo um

que emitlU e

A soberania da Constituinte reflete a soberania popular,

I:-JSTA!,lT= ::'~i JC:C O CO~~STITUli~'I'E =5T.~

DE SUA FUNÇOES

elei

ções livres.

de

cisões dos seus representantes.
Con.!!,

tituição vigente, que ela ab-rogará, nem dos poderes por esta constituídos.

co~~eclã=

')r-

ao:

pro90sta p~

o:::': o- - "
~r

EXERCI CIO

~nl: ~ra::

Deputado no gue tange às op~niões

:n:::::oP:::a,q:!io::I~X::::::~Uinte tem que ser inviolã-

vel, onde quer que se encont

.

que nem por isso se deixa limitar necessáriamente, na medida em que poderá
exprimir-se ainda por meio de plebiscito, capaz de raxificar ou não as

A soberania da Constituinte não deriva, pois, da

do

\

I

-61e~ros, sempre que está em Jogo um Deputado no que tange ãs op~niões

18

que

ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE

em~t~u

e a forma pela qual se exprlmlU.
Enquanto fala e vota o Co~stltulnte tem que ser 1nv101á-

EMENDA N.

vel, onde quer que se encontre.

SUBSTITUTIVO
PROJETO DE

P~SOLUÇÃO

DO

N. Z, DE

FARABULINI JONIOR

1987

Deputado Federal
Dê-se a seguinte redação ao

"§ Z.

§

PTB - SP.

Z. do Art. 1.:

Os Constituintes são invioláveis por

suas

Sala de Sessão,

de

de

opiniões, palavras e votos, no exercfcio de
suas funções, em qualquer tempo ou lugar, não
dendo ser processados criminalmente, nem

po-

presos
20

sem licença da Assembléia Nacional

Cons t i tuinte,

E ME N D A

salvo em caso de flagrante de crime inafiançável.
Ao Projeto de Resolução n Q 2/87.
JUS T I F I C A ç Ã O

(Substitutivo ao Relator)

Deixar claro, sem margem de dúvidas, que a
do Constituinte não se esgota no Plenário ou nas

função

Dê-se ao § 2Q do art. 1º do Substituti

Comissões,

vo do Relator ao Projeto de

nem está limitada ao período em que haja sessões ou trabalho

Resolução

nº 2, de 1987, a seguinte redação:

de Comissões, é o objetivo da presente emenda.
"Art. 19 - •••.••••.•..••••••..•.••••...•••..•
Sala das Sessões, em

Z3 de fevereiro de 1987
§ 2º - Os Constituintes são inviolávels em suas

opiniões, palavras e votos, não podendo

ser

processados criminalmente, nem presos sem li -

cença da Assembléia Nacional Constituinte, sal
vo em caso de flagrante de crime inafiançável."

19

JUS T I F I C A ç Ã O

ProJeto de Resolução nQ OZ/87.
"Dlspõe sobre o Reglmento da Assembléla
NaClonal Constltulnte

ll

É preciso estender a inviolabilidade dos Cons-

tituintes além do espaço flsico em que eles exercem suas

•

funçõe~

A

supressão pretendida tem esses objetivos.

Sala das Sessões, em
Senhor PRESIDENTE
Para

supr~mlr

a expressão uNO EXERCICIO DE SUAS FUNÇÕES11

- Título I - Capítulo

contlda no § 29 do Artlgo 19

do

Subst~tut~vo

SENADOR RONALDD ARAGÃO

Ün~co

do Relator ao ProJeto de Resolução nQ 02/87,

que dlspõe sobre o Reglmento da Assembléla

Nac~onal

Constl-

tuinte.

21
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2,
DE 1987.

Dá nova redação ao § 2º e § 3Q do artigo 1Q.
Não se pode, e não se pode mesmo, retirar a lmunldade

do

cons t a cuanee , restrlngl.ndo-a a uExercicio de suas Funções". Ora, a

~Jró-

pr~a

Carta Delegada de 1969, no seu

Art~go

32, assenta que é

J.nvl.olá-

velo mandato. E, dlga-se, a Constltul.ção vJ.gente é conheClda como auto
ritãr~a. Po~s

bem : O

Reg~mento

suger~do

restringe ainda

ma~s

de parlamentar. Fl.cará sempre a dÚVlda, em face da redação

a

~mun~da

proposta p~

ra o exame do INSTANTE E'I QUE O CG:ISTITUINTE ESTÁ, OU NÃO NO " EXERCICIO
DE SUA FUNÇqES ".

Al~ãs,

esse fato Jã e conhecido dos

§ 2º - Os Constituintes são invioláveis ~or suas opl
niões, palavras e votos no exerci cio pleno do mandato, não pode~
do ser processado criminalmente, nem presos sem prévia licença da
Assemoléia Nacional Constituinte, salvo em caso de flagrante
de
crime inafiançável.

Tr~bunais bras~

-

§ 3º - A prlsao em flagrante de crime inafiançávels~
rá imediatamente comunicada ao Presioente da Assemoléia, no
pr~

--7
zo de 12 horas, com a remessa do auto e depoimento tomad~s, para
que a Assembléia Nacional Constituinte resolva sobre a sua legiti
midade e conveniência e autorizar ou não a formação de culpa.

JUSTIFICATIVA
Apr~mora-se

legisla~iva

a técnica

e restaura-

se o mandamento constituc10nal em v1gor.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987 .

\.

l

,'\..

.'--.,

vf'~"':..:"'."

_ ti,

(,~"'\."')L'

a-"<'_&od/>

/
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NE 2, DE 1987
12

Suprima-se, no § 22 do artigo

as

expressões:

"no exercício de suas funções".

22

JUSTIFICAÇÃO
Limitar a inviolabilidade dos

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

"exercício de suas funções rr

EMENOA SUPRESSIVA Nº

_

é

Const1tuintes

limitar de modo

ao

~nadmissível

essa prerrogativa parlamentar restr1ngindo ainda mais

o

que

já está assegurado no artigo 32 da atual constituição.

AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 02/87 - QUE
DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO
DA
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE - RELATADD PELD EMINETE SENADOR FERNANDO •
HENRIQUE CARDDSO.

Na prática ísso significaria limitar a inviolabi-

lidade e aos debates constituintes. Qualquer constituinte
der1a ser processado em razão de simples entrevista,

PR

ainda

que concedida no recínso do Palácío do Congresso.

AO § 2º DD ART. lº DO SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESDLUÇAO, SEJA SUPRIMIDA A
SEQUENCIA DE PALAVRAS ABAIXO:
NO EXERC!CIO DE SUAS FUNÇOES
PASSANDO O § 2º DO ART. lº DO SUBSTITU
TIVO A TER A SEGUINTE REDAÇAO:
Art. lº - (. .• )
§ lº - ( •.. )
§ 2º - OS CONSTITUINTES SAO INVIOLAVEIS POR SUAS OPINIOES, PALAVRAS E VOTOS, NAO PDDENDO SER PROCE~
SADOS CRIMINALMENTE, NEM PRESOS SEM LICENÇA DA ASSEMBLEIA NACIONAL
CONSTITUINTE, SALVO EM CASD DE FLAGRANTE DE CRIME INAFIANÇAVEL.

Sala das

25
EMENDA AO REGIMENTO INTERNO

JUSTIFICAÇAO
Suprimam-se os parágrafos

Sem dúvidas o entulho autoritário do'
Regime Militar será removido com a promulgação da Nova Carta Constitucional,
mas, certeza e que alguns resquícios ficarão perdura~
do por anos e anos.
sabemos que a função do Constituinte é per -

2~

e

3~

do art.

l~

do

Reg~

menta Interno ..

JUSTIFICATIVA

manente5, mas, quando ele está acompanhando, Dor exemplo, uma man!

festação de trabalhadores que reivindic~seus direitos, poderá não
ser interpretado como Constituinte e ser preso, o que não fica bem.
Por tais fundamentos, pede-se a exclusão do
texto - NO EXERCICIO DE SUAS FUNÇOES. ~
!l
_

da~s~soes, ~3Ç,f\Íereiro/1987
Deputa~ ~i~~~\D~'
n~[;;ç

Sâla

p

w

Os refer~dos parágrafos dispõem sobre matér~a não reforos de competênc~a da Assembléia Nacional Consti
tU1nte serão ;~~1~r~igs se ta1s dispos1ções permanecerem
em

g~mental. Os

seu Reg1menta Interno.

Ademais, corno o Regímento Interno é uma peça que d1Spõe exclusivamente sobre matéria interna corporis,não tendo fo~

ça para abrigar autor1dade, ou agentes públicos estranhos

aos

1ntegrantes da Assembléia, seríam inócuos tais díspOS1t1VOS quan

23
EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

to a seu obJeto.

/

Sala das Sessões, em

/

.1:. \/\
I

i

•

\
Substitua-se, no § 29 do art. 19, a expressão
" no exercício de suas funções" por 11 no exeE

c í.cao do mandato 11 •

ROBERTO\c \ÓOSO ALVES

,~ ~

-826
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EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N"

EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO

, DE 1987.

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

Acrescente-se, no § 39 do art. 19, após a exO

§

3 9 do art. 1 9 passa a ter a seguinte redação:

Art. 1 9, § 3 9 - A prisão em flagrante de crime in~
flançável deverá ser comunicada, dentro de 12 horas, ao Presidente
da Assembléia Nacional Cvnstituinte, com a remess: do auto e depoi
mentos tomados, para que ela resolva sobre a sua legitimidade e co~
veniência e autorize ou não a formação da culpa.

pressão IIdeverá ser comunJ.cada" o seguJ.nte:
"imedJ.atamentell ..
JUSTIFICATIVA

O § 12 do art. l53.da constltuição prevê que a
prJ.sao em flagrante, de qualquer pessoa, deverá ser comunic~
da J.medJ.atamente ao juJ.z competente. Com muito maJ.or razão,

deve-ser eXlglr esse tratamento na hlpótese de um Constitui~
te Vlr a ser preso em flagrante de crime lnaflançável.

JUS T I F I C A T I V A
A Emenda tem o claro objetivo de evitar as arbitr~
riedades que a indeterminação do tempo de comunicação do flagrante
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte viabiliza.

sa~s

Sessões,

/'

Sala das Sessões, em
;'

)

29
/

~

-' I~

Emenda n9

;/fbl/

ao SubstitutlVO ao

Projeto de Resolução n9 02 de 1987.

27

Dê-se ao § 39 do art. 19 a seguinte redação:

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE
Art. 19
EMENDA N9

§

39 - A prisão em flagrante do crime inafiançável

deverá ser comunicada ao Presidente da Assembléia,
SUBSTITUTIVO

dentro

de 48 (quarenta e oito) horas, com a remessa do auto

DO

e

depoimentos tomados, para que ela resolva sobre a sua legi
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE

1987

timidade e conveniência

e autorize ou não a formação da cu!

pa.
Dê-se a seguinte redação ao § 39 do art. 19:

"§ 39

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

1

--n '..,
Deputa~L / CO~EIA

A prisão em flagrante de crime inafiançável
deverá ser comunicada dentro do prazo

de

12 horas ao Presidente da Assembléia , com a reme~
sa do auto e depoimentos tomados, para que ela
solva sobre a sua legitimldade e conveniência e
torize ou não a formação da culpa ..H

J li S T I F I C A ç Ã O

30
Não pode ficar ao arbítrio da autoridade que

efe-

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OFERECIDO AO PROJETO DE
RESOLUçAo N" 2, de 1987

tuou a prisão, o prazo para a providência de que tratou o p~
rágrafo.
Acrescente-se ao art. 1!2 o § 42 com a seguinte rg

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

ç1ação.
§ 42 ... Não poderá o constituinte, desde a 1nstalª-

ção da

Assemblé~a

Nacional Constituinte até a promulgação da

Constituição, patroc1nar

interesses de caráter não social de

-9grupos ou pessoas, ou interesses de empresas organizadas para

29, 39 e 49 Secretários. Haverá, ainda, quatro Suplentes

exercer at~vidades econôm1cas (lobby).

Secretários. TI

de

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.
Sala das Sessões, em 23 de fevere1ro de 1987.

Vr~,-,

Constituinte

f--'V'--} .r,Ío<-<....i.
JUSTIFICATIVA

Pretendemos ampliar a compos1çao da Mesa, incluindo um
49 Secretário, por entendermos que um órgão colegiado

nao

deve ~ ser constituído por um número par, prevendo-se u-

ma possível dificuldade em caso de empate.

33

ASSEMBLrlA NACIONAL CONSTITUINTE

31
EMENDA N"

EMENOO NQ

, DO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

PROJETO DE

RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987.

Substitua-se o artigo 2" da Emenda do Relator.

nA Mesa Diretora dos trabalhos da Assembléia
cional Constituinte será composta de 01 (um) Presidente,
(três) V1ce-Presidentes,

10 )dez)

Secretár~os

e 05

Nj!
03

"Art. 29 - A Mesa da Assembliia Nacional Constituinte i
composta do Presidente do 19, 2Q e 3Q

mas,

assegurada, sempre, a presença de pelo menos um representante

§ 1" - A Eleição dos membros da Mesa se fará
d~reto,

realizando-se em dois turnos,

considerado ele1to, no primeiro, aquele que obt1ver

Vice-

Presidentes, do 19, 29 e 39 Secretãrios e de cinco
(OS) Suplentes de Secretãrios."

de cada bancada

voto secreto e

NQ 2, DE 1987.

Dê-se a se9uinte redação ao caput do art. 2Q:

(cinco)

Suplentes, respeitada a propo~cionalidade dos partidos

RESOLUÇ~O

por

sendo

JUS T I F I C A ç

maior1a

~

O

absoluta e, no segundo, o que obtiver maioria simples.

Ampliamos a composição da Mesa para doze membros,

com

mais um Vice-Presidente e dois Suplentes de Secretãrios,

para

JUSTIFICATIVA

ensejar a paticipação de todas as bancadas partidãrias na
A proporc10nalidade em urna Mesa Diretora com

e~

é uma medida democrática imperativa. Assegurase assim, a presença das minorias, condiçã~ essenc~al à reprg

tensos poderes

sua

formação.

sentatividade dos diversos segmentos da sociedade.

Sala das Sessões, aos 23 de fevereiro de 1987.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

/-zo--e.._/
Deputado LYSÂNEAS MACIEL

34
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32
EMENDA

de 1987.
Estabelece composição da Mesa da A,sembléia, dando nova redação ao art. 7 9 do
capítulo I, do Título lI, do Projeto de
Resoluçdo nQ 02/87.

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2lB7

Altere-se da seguinte forma o Art. 29 do Substitutivo do Re-

DA

lator:

"Art. 29.

A Mesa da .assembléia Nacional Constituinte é

composta do P~esidente, do 19 e 29 Vice-Presidentes e do 19 ,

dente,

I>ESt\

Art. 2Q - A Mesa da Assembléia se~á comnosta de um Presivlce-Presidcntes, cin~o SecretárJos e ouatro S~pl~rl -

tr~s

les de Secretários. A ela compete a direção dos trabalhos.

-10§ 1º - o 1º Vic~-Presidente da Assembléia será o Presidente do SenAdo. O 29 Vice-Presidente será o 1º VIce-Presidente
da Câmara. O 39 Vice-Presidente será o 2º Vice-Presidente do Sen~
do.

"A eleição dos membros da Mesa da Assembléia,

Leia-se:

será

realizada em um único escrutínio e por maioria simples.
Suprima-se as letras I'JII, IILI', IIMI', renumerando as demais.

§ 2º - Os Secretários, serão indicados pelas respertivas bancadas dos partidos representados na Constituinte, respei tando-se a proporcionalidade para a ordem de indicação. A comunl
cação dos eleitos será feita ao Presidente 24 horas após a aprov~
ção do Regimento Interno.

Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 1987.

AGASSIZ ALMEIOA
CONSTITUINTE

§ 3º - O Presidente será s~bst5tuido pelo 1º Vicc-Presidente e, na ausência deste, pelo 29 Vice-Presidente, segui ndo do
3Q Vice-Presidente.
§ 4Q - Ausentes, durante a SCSSdO da AssumlJléid) o Pr::.

sidante e os Vice-Presidentes,
sua ordem numérica.

sub"tit~i-Ios-ão

os Secretár2os, na

36
Emenda ao Projeto de Resolução n 2 2 / 8 7- substItutivo do

§ 5º - Na ausência dos Secretários ou dos seus suplen -

letras de

derão participar de qualquer Comissão interna.

~

a

do artigo 22 a seguinte redação, mantidas as

22

Dê-se ao
§ 6º - Os membros da Mesa, efetivos e suplentes, não PE.

§ 7º - As vagas de quaisquer cargos da Mesa serão
chidos da forma seguinte:

Rel~

tor - n 2

les, o Pres2dente em exerci cio convidará qualquer Constituinte para desempenhar, no momento, as funções de SeK'retário.

~

pree~
11

§ 22- A eleição dos membros da mesa, salvo do Presidente,

far?e-á, obedecido, tanto quanto possível, o principio da propor1
Do Presidente, por eleição secreta pelo Plenário da
Constituinte;

cionalidade da representação part2dárIa na Assembíea Nacional Con~

11 - Aos VIce-Presidentes, sucederá o imediata~cnte infe
rior, exceto o 3º Vice-Presidente, que ser{> escolhido pelo Plená rio do Senado, mediante o eleição secreta;

formalidades: "

t1tuinte, por escrutlnio secreto, com as seguintes exigênc2as

e

JUSTIFICAÇÃO
III- Os Secretárlos, na disposição de manter integra a pro-porcionBlidade, serão substituidos por indicação das suas respectl
vas bancadas, mediante votação secreta.

A emenda visa conformar a regra qa eleição da mesa com a
tradição e o que dispõem a ConstituIção e os regimentos internos
do Senado e da Câmara.

JUS T I C A T I V A

essões 23.02.87

Busca a Emenda ganhar tempo evitando novas campanhas e,
por conseqUências, desencessários atritos.Se pela ômenda qu~ convncou a Assemoldia,e pela primeira votação realizada, ficou evidente
a disposição da m~iorla em prestigiar o Senado c Câmãra, embora orl
fando a prevalência da const i.tuinte, .a solução encaminhada soa prática e ló9ica. ~ aJtamente democrática. Respeiia 8S decisões do f'l~
nár~o.

Gara'lte a integra porttcipaçao dos blocos

pRrtid~rios

e

-;

_.AN!1!l?II)IO CARLOS

"

s01~

dirica O peI feito ent.r nsamer-r orío senado e Cãmat a no fOl'llr.l público
da ConsL1Luinte.

1
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CA;;A~A

DOS

D~JADO~Â"m

23 de fevereiro de 1987.

If.i ~/J~ I j
(I)UJíf:]t· ~/íJ J -:

EMENDA N9

üeout ado MENDES RJBEI~

SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

35
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Dê-se a seguinte redação ao § 4 9 do art. 29:
§

EMENDA Na.

AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO.

49

Em caráter preferencial e

independentemente.

de inscrição. poderá o Líder de

banca~a

cutir matéria da Ordem do Dia e encaminhar
ção, obedecidos os prazos e condições
Art. 2g - Letras

Ilj",

"1 11 ,

Ilm l l,

das neste Regimento.

dis
Vota-

estabeleci-

-11J li

S T I F I CA ç Ã O

JUSTIFICATIVA

A nova redação objetiva harmonizar o

§

4 9 do

art.

29 com os demais dispositivos do Regimento, eliminando,
da, uma discriminação contra as pequenas bancadas.

ai~

Pelo seu

passado, temos certeza que o Relator, Senador Fernando Henri
que Cardoso, não cometeria tal injustiça.
Sala das Sessões, aos 23 de

1987

~

A Assembléia Nacional Constituinte é poder origin~
rio. da qual emanam os demais poderes. que são por ela constituídos.
No curso dos anos. a nossa formação política
se
desfigurou enquanto se agigantava o Poder Executivo. o "levJatã". so
bretudo. a Presidência da República. que atualmente se investe de p~
deres llmonárquicos ".

A nossa constituição interna da Constituinte. que
qual
é o regimento. contém dispositivos - art. 3 2• item VI -. pelo
a soberania é abdicada.
Em respeito a missão histórica que o povo bras11ei
ro nos invest1u. suprima-se a expressão "servil". solicita; da Presi
dência da República pela expressão:"Determinar ao Poder Executivo" -

Deputa~
//

38

EMENDA DE PLEN~RIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987

Suprima-se, no art. 32, o item V.

40
EMENDA N2
JUSTIFICATIVA

o Substitutivo já contempla a requ1s1çao de servidores, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para prestar se~
viços à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. Achamos dispensável a existência de um Secretário-Geral da Mesa, função que mul
to bem poderá ser desempenhada pelo Secretário-Geral da Mesa
da
Câmara dos Deputados, como vem sendo feito.

que d1spõe sobre o

Ao Substitutivo do relator ao Projeto de Resolução,
Re~imento Interno.

Substitua-se no Inciso VI do Art. 3 2, ,a

palavra

11solicLtar ll pela expressão l'requisitar ".

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

1,1
I

I

f

')

'-///

A Assembléia Nacional Constitu1nte, como poder sob~
rano, não solicita, não pede providências ao Poder Executivo. " Requi

Deputado AMARAL NETTO

sitar" é a expressão mais apropriaoa,
clareza I'determinar".

sejnão se que aizer com

mal;

Sala das Sessões 23 De' fevereiro de 1987.

39
·-~7"

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

.~ep.

'"1,
JORGE HAGE

AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO

EMENDA N2

41
Emenda

nQ

Art. 32 item VI:
Onde lê-se, solicitar da Presidência da República.

a) Substituam-se os incisos VI e VII do Art. 32 por:

leia-se:
- determinar ao Poder Executivo. abertura de crédl
to espec1al destinado a atender despesas com o funcionamento da
Assembléia Nacional Constituinte.

VI - As despesas decorrentes das at.ívadades da

Assembléia

Nacional Constituinte correrão à conta de Créditos Orçamentários
dos Deputados

E'

da Câmara

do Senado Federal, mediante entendimentos entre as Mesas.

b) Renumerar. passando o inciso VIII para VIr.
Sala das Sessões. 23 de fevereiro de 1987

AGASSIZ

·v'

ALME~~ ~

"""'"'''\

<:»

\

Justificação:

As despesas da Assembléia Nacional Constituinte são

basic~

mente as mesmas das duas Casas do Congresso',Nacional. As Mesas, em conjunto,
poderão decidir a melhor forma de operacionalizar a medida.

-12Por oucro lado. a crise fj naneeira por pue passa o País não

recomenda acréscimos de despesas, além do fato de que seria

necessário que

Tentar estabelecer a "proporcionalidade" na
pos~çao das galerias,

como prev~sto no § 4 2

,

é

med~da

COID.

inacei

tável, que beira o ridículo.

o Poder Executivo encaminhasse Projeto de Lei ao Congresso.
Sala das

Sala das Sessões, em 23/02/87.
.:

('~'-t.

Oep.

FELIPE MENDES
PDS - PI
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EMENVA nQ

, AO SUBSTITUTIVO VO

RELATÓR AO PROJETO VE RESOLUÇ~O nQ 2,

Ao Substitutivo do relator apresentado ao
Projeto de Resolução '19 2, de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

VE

1981.

Dê-se a seguinte redação ao art. 59:

nArt. 52. Organizar e designar Ordem do Dia, ouvidas as

"Ve-<le a. <legulnte Jteda.~ã.o a.o nQ VIl do asx; 3Q:
Lideranças."

VII - 6lxa.Jt 0<1 <lub<lZdlo<l do<l Con<ltltuinte<l; oJtdena.Jt'
e a.utoJt-i.za.Jt de<lpe<la.<l nece<l<lã.Jt-i.a.<I a.O pleno 6u~
clona.mento da. A<I<lembléla. Na.c-i.ona.l Con<ltltulnte,
em
cooJtdena.~ã.o com a.<I Me<la.<I e oJt~a.mento<l do Sena.do Fed~
Jta.l e da. câma.Jta. dO<l Veputa.do<l".

Sala das sessões, em

45

~~f

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2,
DE 1987.

JUS T I F I C A ç Ã O

A emenda. objetlva. a.tJt-i.bulJt competencla. ã. Me<la. pa.Jta. 6~
xa.Jt 0<1 <lub<lZdlo<l do<l Con<lt-i.tulnte<l, uma. vez que o CongJte<l<lo Na.clona.l, na. legl<lla.tuJta. pa.<l<la.da. nã.o deu cumpJt-i.mento a. e<l<le
d~
veJt. A opoJttunlda.de no<l pa.Jtece excelente pa.Jta., de uma. vez
poJt
toda.<l, <leJtem 6lxa.do<l de 60Jtma. jU<lta., hone<lta. e tJta.n<lpa.Jtente 0<1
<lub<lZdlo<l âo s Con<lt-i.wlnte<l, eUmlna.ndo-<le 0<1 CO<ltumelJto<l <I!tb teJt6úg~o<l e a.Jttlma.nha.<l que en<leja.m ga.nho<l extJta.oJtdlnãJt-i.o<l
e
excepc-i.ona.l<l <lob a. JtubJtlc<1 de "jeton<l", l<Ien~õe<l do lmpo<lto de
Renda., etc, etc, tã.o a.6Jtonto<lo<l ã. cla.<l<le tJta.ba.lha.doJta..
A Me<la. nã.o pode delxa.Jt de a.<I<lumlJt a.<I Jte<lpon<la.blllda. de<l lneJtente<l ã. <lUa. competêncla..

Inclua-se no artigo 59 o seguinte item:

Zelar pelo prestígio e o decoro da Assembléia
N.§.
cional Constituinte, bem como pela dignidade de seus membros,em
todo território nacional, assegurando a estes o respeito a suas
prerrogativas.

JUSTIFICAÇÃO

Recentemente ocorreram manifestações públicas
indícios de campanhas articuladas nacionalmente procurando
moralizar os membros da Assembléia Nacional Constituinte.

Sa.la. da.<I Se<l<lõe<l, em 23 de 6eveJtelJto de 1981.

e
de~

Torna imperioso estabelecer entre outras
atriou~
ções do Presidente a de zelar pelo decoro e prerrogativas e p~
lo prestígio e dignidades dos participantes da Assembléia Naci~
nal Constituinte, a exemplo das atribuições que o regimento da
Câmara confere a seu Presidente.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
~ \A~--'-'
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987
Suprima-se o § 3 2 do artigo 42,
JUSTIFICAÇÃO

o
assegura
sões.

§ 32

está em clara contrad~ção com o caput

a qualquer pessoa

o direito de ass~stir às

que
ses-

/

~i'::a~1V
~rL2w.udi -~()~L

-13-
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EMENDA N9
ao SUBSTITUI'IVO DO RELATOR AO PROJErO DE RESOLUÇÃO n9 2, de 1987

Insiram-se as segusintes modificações no art. 59:
I

-

II -

Suprima-se

O

parecer o a~atamento as eméndas 102 e 103, de minha autoria e do
n.Q.
bre constituinte Ademir de Andrade, na verdade nã~ o fez.
O espiríto d~ e~enda é dar ao plenário o direito soberano
se co,stituir a última instã~cia de decisã~ em questã~ de ordem.
reg!,!
Nas primeiras três se~anas de fun~ioname~to ~ falta de
la~entação deste procedimento tem p:ovado o abuso dJ Poder da
Presl
casuí~
dência da MESA CONSTITUINTE. Nã" se trata de simples manobra
rig.Q.
tica o pJóer discricionário do Preside~te da Con3tituinte é,
sa~ente anti-demo:rático ••

atual item VI;

Sala das Sessões em,
Deputada

1987.

CRISTINA TAVARES.

48

''XVII - zelar pela dignidade e grandeza da Assembléia, tomando
as medidas necessárias para tanto,t1;

de

~lZ;u:)(P

as disposições atua1Jnente identificadas cano itens
VII a XVII, para, respectivamente, itens VI a XVI;
III _ incluam-se, respectivamente, cono item XVII e cemo parágrafo único do artigo os seguintes dispositivos:
renumerem-se

N

E ME N D A

.

9

parágrafo único. No caso do item XVII e no tocante ã presença
e atuação dos membros da Assembléia,a medida inicial constituir'-

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolu;ão nº 02/87, que • dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacio,al Constituinte"

se-â de advertência aos que, pelos trajes, gestos, atitudes e pe

lo uso de expressões descorteses e insultuosas diminuirem o alto
conceito que a Nação deve ter de seus Representantes".

Dê-se ao ítem XI, do art. 5º a seguinte redação:

JUsTIFICAÇÃO
No item VI do art. 59 limita
o Regimento a atuação do Presidente, no tocante ã sua canpetência no sentido de buscar- O resguardo
da
grandeza dos trabalhos Constituintes, a prever medâda coercitiva destinada
apenas a inibir o uso de expressões descorteses e insultuosas pelos oradores.
Entendo que essa canpetência deveria se alargar, fazendo do ~
sidente da Assembléia o (igão de defesa primeira. de sua grandeza. Para t":!:!
to necessário é que o Regimento fixe a Canpetência do Presidente cem largueza, de molde a que qualquer atitude que se teme que possa conspurcar a
Assembléia Nacional Constituinte, venha de' onde vier, encontre o repúdio
de todos os Constituintes através de SeU Presidente, tanando as medidas
C<lbíveis para iIphir o censurar o ato capez de se revestir de denigridor
da Assembléia. Mas, para que a autoridade do Presidente não fique abal~
da e possa avançar extra-muros indispensável é que, por primeiro, nos
canportemos ã altura-da grandeza da Assembléia Nacional Constituinte, el~
vando-se a esse horizonte em gestos e atitudes, em comportamentos enfim,
de molde a continuar merecedores do respeito Nacional. Daí a sugestão
constante do proposto parágrafo único para o art. 59 do Regimento, espe
cificando em que medida, internamente, se exercerá o zelo do Presidente
da Assembléia, indispensável 'ao resguardo de sua grandeza.

" XI - Organizar e designar a Ordem do Dia, ouvidos

os

lIderes dos diversos partidos ".

JUS T I F I C A ç Ã O

Entendemos q~e esta atribuição não pode ser exclusiva '
do Presidente, tendo portanto que ser submetida ao consenso das lideranças partidárias. Ainda mais porque pelo Substitutivo não está
prevista Ordem do Dia em todas as sessões.
Desejamos, portanto, democretizar esta questão tão importante.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

"JJ1:'
con'st:i tu in te

Oom a precedente justificação sul:metemos ao exame crítico de
todos os nossos Pares a presente proposta de disposições para-que sejam
inseri.cla6 no Regimento Interno da Assembléia.
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ENENDA N2

Sala das Sessões ,,",em 23 dI'

'~'-r\W
<1

CONSTITUINTE

frr9

vereiro de 1986.
r

~DE'JESUS
I

•

D~ nova redação ao ltem XIX do ar Li-

. tr-

go

52

do Projeto de Resolução

ulspõe sobre o ncg~mcnlo Interno

que
da

Assembl~~a Naclonal Con3tltultlte.
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2 DE 1987.
que dispõe sobre o Regimento Interno da
As
sembléia Nacional Constituinte.

Dê-se ao

ite~

JUS T I F I C A T I V A

VIII do Art.'5 a segJinte redação.

Rdsolver ~Jestão de ordem , cabendo recurso ao plen!
rio, qJando solicitado por um constituinte com o apoia~ento de
25
constituintes.
Sala das Sessões em,~~lR/va~ 1987
Deputada
CRISTINA TAVARES.
JUS'rIFICAÇIlO
Não obsta,te o relator do Projeto de Resolução Nº 02 de 1987 ,
o nobre constituinte Fernindo Henrique Cardoso ter assegurado em seu

i~ant..ld~s e pr-e s t.ã g adns
í

ra~ao que

as Li dc r-anças , nao

há

indique as nesmas como ausentes dc~se processo lndicatórJo.
S~la d~s s~s.ões,

23 de fevreiro de 1987.

-1452
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Emenda ao ProJeto de Resolução n" 2/87- sustitutivo do Re-

EMENDA Nº

lator- nº

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLuçnO N2 2, DE 1987 QUE

Dê-se ao n"XVI do artlgo 5" a segulnte redação:

11

XVI- Resolver, com a aprovaçao da maJ.orJ.a absoluta da Assemblé~a

NacJ.onal Constl.tuJ.nte, qualquer caso nao prevl.sto neste Reglmento.

lI

"Dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

Ao Art. 52, adicione-se o Item XVII, renumera~
do-se o atual Item XVII, que passará a ser o Item XVII~.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 5Q - ...
A emenda obJetlva dar melhor redação à
5"

norma do n"

XVI do artlgo

, de modo a nao super pô-la ou confundi-la com a regra que dlspõe s~

bre a Questão de Ordem .

XVII - votar
JUSTIFICAÇIlO
Remove-se a possibilidade de interpretação du
vi dosa sobre o direito de votar do Presidente.

Sala das sesões 23.02.87

/ •-,

I,

~f',,"

/
f

/

•

/''__) ,

~T~:~~'C~RLO~~DER C.
REIS>

/

,q/,>

1'/'{,,~/,--~:.--:v

Oeputado LUIZ ROBERTO PONTE
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EMENDA N9

51

Dê-se nova redação ao Parágrafo dnico do

EMENDA AO PROJI::TO DE RESOLUÇÃO Nº 2 , DE 1::187

art. 5:
Dê- se , ao inciso XVI do Artigo 52 , a segointe redação
"Parágrafo Onico - Na ocorrencia de fato rele
vante que exija atuação imediata, poderá

XVI- resolvea. qualqoJe~ caso não previsto neste Regimento de
acordo com o que dispoem os Regimentos da Câmara dos Deputados ,
do Senado Fede~al e €omum para matérias iguais ou assemelhadas.

Presidente praticar atos da competência

o

da

Nesa, "ad referendum ll desta., e convocando

de imediato, o Plenário, para

conhecimento

da decisão adotada, que será passível de con
testação."

JUSTIFICAÇÃO
JUS T I F I C A ç À O

o Artigo 81 do Projeto estabelece que os
Regimentos da Câmara e do Senado serão
I
fontes subsidiarias do direito regimJntal • Não há , pois vizão
para excluir da mesma condição o Regimento comum às doas casasl
do Congresso Nacional • Muito menos se dave dilargar o campo I
para o recurso as decisões do Plenário ,sob pena de ~ej~
"'se maiores pnssdbã.Lãdades de emperramento dos trabalhos •

Sala das sessões , 23

d,~

fevereiro de 1987

o

acréscimo, por si só, disp~nsa justificação.

Sala das Sessões,

CONSTI TU r NTE

Tí.IJIAR FRANCO

54
/

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, OE 1987,
que
"dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Na
cianal Constituinte".
Suprima-se o inciso XVII do art. 5 Q , dê-se nova redação ao art.
e acrescente-se um parágrafo ao art. 65.

GIII:lII.CII~-IMAltátl

6Q

Art. 6Q - O Presidente votará em todas as deliberações constitucionais e deixará a cadeira presidencial sempre que quiser participar
dos

15 55

trabalhos da sessão e, não a reassumirá, enquanto perdurar o debate da ma
téria que se propôs discutir. Os casos de empate será resolvidos na forma
do parágrafo 62 do art. 65.

EMENOA N2

Suprima-se, no Substitutivo ao Projeto de Regimento Interno,
Art. 65 •••.•...•••••••••.•••••••.••••.•.•••••••••.•.•••••• • •••• ·•••

o parágrafo único do artigo 11.

§ 62 - Em casos de empate a votação será adiada para a sessão
seguinte e, persistindo o empate, a matéria será considerada rejeitada.

JUSTIFICATIVA

Não se pode conceber, num regimento do porte e da importância
do que se discute, que haja dois dispositivos disciplinando a
JUSTIFICAÇÃO
mesma matéria.
Os constituintes
de 1890/91, compreendera sabiamente, no art. 92 do
,
seu Regimento Interno que não lhes seria lícito excluir o Presidente
da
Assembléia do direito de votar em todas as matérias constitucionais, porque para elaborar a nova Constituição fora eleito.
Já, pelo atual Substitutivo do Relator pretende-se limitar o
voto
do Presidente, aos casos de empate. Esta imposição fere e limita o que o
povo não limitou.
Quand9 apresentamos emenda supressiva ao § 12 do art. 42 do Regime~
to, acolhida integralmente pelo ilustre Relator, não imaginàvamos que se
acresc~ntasse o inciso XVII ao art. 52, que, em última análise, e com no~
va redação não alterou fundamentalmente a questão. O-cerceamento perdura.
Se a ele já é vedado o direito de integrar as comissões encarregadas de elaborar e discutir o Projeto da Constituição (Art. 22 § 52 do regimento) retirar-lhe, também, o direiwde manifestar o ~eu voto, 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
Presidenteda Assembléia, inviabilizaria a sua presença nas comissões técnicas. Impedí-lo, porém, de manifestar o seu voto em plenário seria
um
absurdo inconcebível, e uma violênca descabida a um direito
intrínsico
ao múnus que lhe foi conferido pelo povo.
O direito de votar e, consequetemente, de influir na aprovação do
texto constitucional não pode ser vedado a um constituinte que eventualmente, ocupe a Presidência da Assembléia. Até porque aos Presidentes das
comissões que funcionarão para elaborar a constituição não é
subtraído
este direito pelo projeto submetido a nossa apreciação. Ao contrário, ele
é assegurado explicitamente, no art. 17 parágrafo 12 do Regimento.
Há de se arguir: Em caso de empate nas votações, qual a solução?
O Regimento é omisso, quando conferindo voto ao Presidente
nas
sessõ~s secretas, não esclarecendo a solução para os casos de empate.
Pela nossa emenda resolve-se os dois casos de empate, quer nas vot~
ções secretas, quer nas nominais.
Embora se saiba que raramente ocorrem empates nas votações, sobretudo num forum amplo como o da atual Assembléia, o regimento não pode
ser
omisso quando a hipótese se consumar.
Duas soluções alternativas poderiam ser adotadas. A primeira, a pr~
vista na emenda, ora apresentada. Em caso de empate, a votação seria adi~
da para a sessão seguinte a, persistindo o empate, a matéria seria considerada rejeitada. Esta solução foi adotada nos regimentos internos
da
Constituinte de 1891, no seu art. 52 § único, e no do Tmpério art. 132.
A segunda, que não é objeto da presente emeda, seria aquela previstas 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 acumulação
de
votos proferidos por uma só pessoa, embora não faça mal repetir, ser inusitado os casos de empate em votações na Câmara dos Deputados, onde, de
1971 para cá, só ocorrerram um ou dois casos.

está

O que se contém no dispositivo que se quer suprimir já
disciplinado

no § 42 do artigo 22.

Por essa razão, torna-se necessária a supressão do

disposit!

vo sob enfoque.

Oeputado

JOS~

DUTRA

PMDS _, AM
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ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA N9

SUBSTITUTIVO

DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE

1987

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 12:

"Art. 12

As representações partidirias, por

cuja

legenda tenham sido eleitos um ou

ma1S

constituinte, terão Líderes e Vice-Líderes."

JUS T I F I C A ç Ã O

Somente partidos sob cujo programa e ideologia

te

nham sido eleitos constituintes, adquiriram o direito, cons!
grado pelo voto popular, de exercício programitico,

através

de liderança, na Assembléia Nacional ,Constituinte.

De outro

lado, esta alteração, obstaculiza o desenvolvimento da priti
Sala das Sessões em, 23 de fevereiro de 1987

0--

l.kv.-L. t-&.L-v;;.

{l

t-

íj c' ti

----r/4"'

Deputado FRANCISCO PINTO·

~ r r '-"'- ~

L.. "-

ca da "legenda oportunista".

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de

1987

-1657

tivamente aqueles

Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"

~ue

foram eleitos líderes pelas

banca

das do Partido na éâmara dos Deputados e no Senado

Fede

ral.

EH:KlA Nº
AO SUlSTITUTIVO 00 RElATOO

§ 2º - Os vice-líderes de cada Partido Político com assento

Ao art. 12, caput, dê-se a seguinte redação:

na

Assembléia Nacional Constituinte serão aqueles que

foram

indicados pelos seus respectivos líderes junto às

Mesas

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Art. 12 - Cada representação partidária terá seu
Líder e seus Vice-Líderes.

- § 3º - A qualquer tempo é 11cito à Bancada Partidaria substituir

o Líder e o lº Vice-Líder, mediante comunicação à

Mesa,

ass1nada pela maioria absoluta dos Deputados, no caso

do

Líder, e dos Senadores no caso do Vice-líder ..

JUSTIFICAÇ1l0

Br as I l

í

a , 23 de

f'ev er ear o

de 1987.

A emenda visa precisar a idéia contida no caput.
de ~J~r~de 1987

Sala das

Mauril,o'Fer

"""/tfi''''~:1' AHJ{l t/ <)'UÊ4
RIGUES

j

JUSTIFICATIVA

58
Emenda n9

ira LIma

Deputado Constituinte.

ao Substitutivo ao
As bancadas de cada Partido Político na Câmara dos De

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.

putados e Senado Federal realizaram recentemente eleições para a

es

tomada

colha dos seus respectivos líderes. Com a decisão política

pela Assembléia Nacional Constituinte de só permitir o'funcionamento
da Câmara e Senado em reuniões extraordinárias, os líderes

Proceda-se no Título 111 as seguintes alterações:

na Câmara e no Senado
a) Substitua-se a expressão "Dos Líderes" pela expressão

"Da Representação Partidária".
b) Dê-se ao art. 12 e seus parágrafos, a seguinte

reda

ção,reduzindo-se os seus parágrafos ao Parágrafo Onico

eleitos

foram esvaziados em suas atribuições e na

re~

lidade vão liderar um gabinete sem atriburçães e um carro de

repre-

sentação, Considerando que as bancadas na Câmara e no Senado

escolh~

ram os seus líderes para conduzí-Ias a9nde eias estiverem

reunidas,

é natural que a Assembléia Nacional Constituinte acolha e respeite es
tas escolhas.
Considerando que a

Art. 12 • Os Partidos Políticos representar-se-ão,

Câ~ara

dos Deputados tem

maiores

na Assembléia Nacional Constituinte, pelos seus Líderes e

responsabilidades políticas e os seus membros são maioria esmagadora

Vice-Líderes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

na Assembléia Nacional Constituinte, é natural que o líder de

cada

Partido seja o Deputado eleito líder pela bancada na Câmara dos

Dep~

Parágrafo Onico - Além de outras atribuições
vistas neste Regimento, compete aos representantes

pr~

dos

tados, enquanto o lº

Vice-Lí~er

seja o Senador eleito líder pela ban'

cada no Senado Federal.

Partidos Políticos indicar os representantes de seu Par-

60

t1do nas Comissões.
EMENDA

NO;>

AO PROJETO DE ;RESOLUÇÃO NOMERO 02.

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Dá nova redação ao "capue" do artigo 12.

,59
Artigo 12. Os lideres e vice lideres das
representações partidárias na Assembleia Nacional Constituinte serão
os mesmos escolhidos para a Câmara dos Deputados, e Senado Federal •

EMENDA

Dá nova redação ao Artigo 12 e aos parágrafos lº, 2º e 3º.

Artigo 12 - As representações. partidárias terão Líderes, lº

Distribuirão tarefas conforme entendimento pessoal, comun~cando

às

respectivas bancadas, soberanas para dirimir quaisquer impasses.

Vice-Líd~

res e Vice-Líderes.

§ lº - O Líder e o lº Vice-Líder de cada Partido Político

assento na Assembléia Nacional Constituinte serão

JUSTIFICATIVA

com
respe~

Agiliza o procedimento. Evita novas eleições'
e a proliferação de lideranças, contornando o grave risco dé acabar-

mos com mais líderes do que liderados ou de, por motivos óbvios,
tritarmos aS bancadas com novas disputas.

Assernbleia Nacional Constituinte,

~3

17--

a-

Babadores da grande importância das d!,
CJ.SÕ8S tomada. pelas lJ.deranças part~dãria. e tendo em
vista a relevância do mOlll8nt:o, quando dever8lll0s legi. ~
\
lar atendendo o int.ere••e de todo povo brasileiro, nada
mais próprio que o. lideres priorizllIIl, na. indioações I
dlUl Vice-Lideranças, toda. unidade. da federação, onde'
os partido. tenhalll representante. na Conatituinte.
Com esta medida, .1lIIl diivida, teremos '
ampliado a participação do. Oon.tituintes que representam regiões 1IUli. carentes e g8ra1lll8nte COla representa çio numérioa pequena.

de fevereiro de 1987.

-~~~

/

:

Sala das Se.sõe., 23!Fevereiro/1987.

,

/!

..~ ·.~7'
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Co~st:1tul11t..e JOst GUEDES
-

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

- PMD!l -

00.

EMENDA Nº. _________AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO.

Art. 12 - Leia-se:
"As representações partidárias terão coordenadores e vice-coordenadores".

63
EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
00 RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO, Nº 2, de 1987

Art. 12. § 1º - (Leia-se)
"A escolha dos coordenadores será feita por eleição em suas ba~
cadas partidárias. e o nome do mais votado será indicado à Presidencia.da Mesa da Constituinte.
Suprima-se do § 2º, do art. 12, a seguinte expresArt. 12. § 3º - (Leia-se)
"A qualquer tempo é licito a bancada. por decisão de 1/3
seus membros. substituir o coordenador. mediante comunicação
cial à Mesa.

são:
dos
espe-

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
indicação destes."

Capitulo 111. Titulo 111:
IIOnde se lê liDos Líderes". Leia-se liDos Coordenadores t '
JUSTIFICATIVA
Em todos os artigos. onde se lê "lideres" e "vice-lideres".
leia-se "Coordenadores" e "vice-J::oordenadores".

Sala das Sessões. em 23 de Fevereiro de 1987.

A indicação de vice-lideres é competência das Lide
ranças que não deve ter prazo rigido para a designação.

}

1987
AGASSIZ ALMEIDA
CONSTITUINTE

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2
Cornentãr~os Prel~m1nares

CÂMARA DOS OEPUTADDS

PRIVIL~GIO

2MBNDA AO SOBSTlJ'l'IVO DO RELA'1'OR

CONSTITUINTE
CARDOSO

N9

PERNANDO HENRIQUE

- PROJETO Dl!: RBSOLUç1iO

02, de 1987.

Deputado ADOLFO OLIVEIRA
Líder do PL '

64

SUFOCA AS MINORIAS

Art. 12, § 49 - Em caráter preferencial e independentemente de
inscr~ção, poderá o Líder de bancada com mais de 15 (quinze)
membros, d1scutir matéria da Ordem do Dia e encam1nhar votação,
obedecidos os prazos e condições estabelec~dos (sic) neste
Reg~mento.

PL, PDC, PCdoB, PCB, PSB e PMB são amordaçados.
REQUISIÇÃO DE FIL6LOGOS
F11õlogos de notór10 saber serão chamados a assessorar a Comissão

Dispõe .obre o ~
9'1Illent:o Interno '
da As.embléia Nacional Constitu1~
te.
ACRESCEIl'1'A UMA AL!NBA AO § 29 DO ARTIGO 12,

a} O ooligJ.o de VJ.ce-L1dere. 8erã oaIIpo.to, tanto quant.o po.sIvel, por IIUlbros da banoada partidária de
" todaa unJ.dade. da !ederação brasileira.

de S2stemat2zação, através de requ2s2ção pelo Presidente da
Nacional Const~tu~nte.{Art. 14, § 59)

b1é~a

Não se requ~sitam cidadãos ou
convidam-se.

Asse~

profiss~onais libera~s

;

SUBCOMISSÕES DE MUITO E DE POUCO TRABALHO
O Subst~tut~vo prevé o func~onamento de Subcomissões da Nacionali
dade ; da Const~tuição, reformas e Emendas ; do Me~o Ambiente
Populações Indígenas (Art. 15)

e

Corno se programarão os seus trabalhos, a~nda com a obr~
gatorl.edade de realJzar 5~_8_ reunJ.oes oara audJ.enc1.a
da "socl.edade organizada ll , durante 60 d1.as ?

-18caminhar votação obedecendo os prazos e condições
dos neste Regimento.

CONSTITUIÇÃO PODE SER VOTADA SEM PARECER
O Art. 25 determ~na que o ProJeto de const~tu~2ão será incluido
em Ordem do Dia com ou sem parecer, para votaçao em 19 turno.
Toda a responsab~lidade de opinar sobre o ProJeto e as emendas
reca~r~a sobre o Relator da Comissão de Sistemat~zação

JUS T I F I C A T I V A

t 1nadrnlssivel, em urna Constltuinte de enorme expressão
polit~ca, soc~al e histor~ca, abrir-se oportunidade
as

Trata-se de democratizar o acesso de
todos
os partidos nas discussões e votações da Assembléia
Nacional
Constituinte.

manobras de obstruçao, para enseJar a entrega ao Relator

da

Com~ssao

de

S~stemat~zaçao

o direito de falar por 559

Constltuintes, em mero Parecer verbal, em Plenarlo.
PRIVIL~GIO

estabeleci

NO APOIAMENTO
Sala das Sessões, em

Exige o Substitut~vo o apoiamento de 94 Const~tuintes para : pedido
de ver~ficação de v~tação ; requer~mento de prorrogação da sessão ;
requerimento de urgencia ; recurso contra arqu~vamento de ProJeto
de Resolução com parecer contrário da Mesa. Apo~o de 96 (?) Constituintes é necessárlo oara inclusão em Ordem do Dla de "matéria de
relevante interesse nâcional". Propos~çães extranhamente denomina-

das "Projetos de Decisão" sUJe~tam-se ao apo~amento de 187 Constituintes. Finalmente, os pedidos de destaque, ad~amento de discussão'
ou votação, e a reapresentação de Requerimentos de Informações inde
fer~dos pela Mesa submetem-se ao apo~amento de 56 Constituintes.
-

O tal Projeto de Dec~são (apo~amento de 187) só pode
ser apresentado pelo PMDB ; verif~caçao de votaçao ,
prorrogaçao da sessao, etc. so a Ma~oria (PMDB ou PFL)
tara esse prlvl1eglo, negado as Mlnorlas.

SUPER-COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO
Entre outros, os arts. 13, 14, 15, 19, 23, 24, 27 e 29 do SubstltUtlVO conferem super-poderes ã Comissão de Sistematização,
que terá a faculdade até mesmo de modificar ou supr~mir o que
tenham decidido as demais Comissões e Subcomissões. (Art. 19),

67

alem de designar "o1heiros ll para acompahar os trabalhos das

mesmas (Art. 13, § 119) ..
Voltou a Grande

Com~ssão,

EMENDA AD SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
PROJETO DE RESOLUçAO DO REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE

disfarçada.

65

Dá nova redação ao parágrafo quarto do artigo doze

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Art. 1Q - Dê-se ao parágrafo quarto do artigo doze a seguinte redação:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987

"Dispõe sobre o Reg1mento In-

terno da Assemb1é1a
Const1tu1nte. 0I

Nac10na1

"Art. 12 - .•••••••.••.••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••
inscrição, poderá o Líder de Bancada, discutir matéria da Ordem do Dia e enca
minhar a votação, obedecidos os prazos e condições estabelecidas neste
§ 49 - Em caráter preferencial e independentemente de

Regimento ..11

EMENDA N2
Dê-se ao § 4 2 do art. 12 a redação que se segue:
"Artw 12

..

§ 4 2 Em caráter preferencial
e
independentemente de inscrição, poderá o Líder
de bancada com ma~s de 15 (quinze) membros, ou,
por indicação deste, qualquer de seus l1derados,

discutir matér1a da Ordem do D1a e
encaminhar
votação, obedecidos os prazos e condições estabelecidos neste Reg1mento."

Justi ficação

Para garantir a plena participação das várias correntes part!.
dárias e de opírüão existentes na Assembléia. é indispensável que todos
os Líderes de Partido possam discutir a matéria da Ordem do Dia, bem cEmo encaminhar votação. A restrição às Lideranças dos pequenos partidos
prevista no Substitutivo fere este princípio democrático. É uma limitação odiosa à participação das minorias. Daí a oportunidade da presente '
Emenda.
Sala das sessões,

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro

de fevereiro de 1987.

de 1987.

C
Deputado ADYLSON MÇTTA

/

(
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66

ElIENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUCÃO N9
Dê-se ao parágrafo 4°

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
, DE 1987.
do artigo 12 a seguin-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987

te redação:
Art. 12 - § 4 9 - Independentemente de inseri
ção, poderão os líderes discutir matéria da Ordem do Dia e en-

ItDispõe sobre o Rp("I'ifTlanto In-

terno da Assembléia
Constl.tuinte."

Nac10nal

-19EMENDA Nº

72
l':IeUA Mll

Substitua-se, no § 4' do art. 12 do SubStltutlvo, a expressão "bancada com mais de 15 (quinze) membros 11 ,

KJ PROJETO llE AESOt.UI;'D Mll

, llE
DE 1:M'7
D1sp&1 SIlb1'e o Regl-.nto Interno de
ASIM!IIbWII IlIclonal Constituinte,

por

"bancada com maas de 5 (c i nco ) membros".
Sala da Comissão, em

de 1987.

--) '-.fI'

/

f

Depu~do

FERES NADER

JUSTIFICATIVA

69

Ao 5ubstitutivo do relator apresentado ao
Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

"Suprima-se a expressão nem mais de quinze meniJros tl

MIo M porlfJ8 se estlIbel!leer dist1nç!llls 11 di rerenças entre
os lideres 1IO 0CIJIIlI1'f.9 l1or4rios especí1'icos para . . . COUl1c:IIçftes. Deste ..-.e.!
ra parece..nos eonven1entll conceder-1hIIs, 1nd~1I do ~ de suas bll!!
C8d8s, horir1os ldent1cos 11 ~ de trabalho ldent1cas.

~

S8la das 5essIos,

tante do Art. 12, § 4Q."

73
AO SubstitutlVO

70

r:MENDA N9

Emenda

(supresslva)

Suprime-se a expressão "com mais de 15 (quinze)
membros" do

do art. 12.

§ 49

expre~

Suprimam-se, no parágrafo 49 do art. 12, as
sões: IICam mais de 15 (qul.nze) membros."

Sala das Sessões,

JUSTIFICAÇÃO

Tal como se acha redigido o dispositivo, além
CONSTITUINTE
71

de

l.nvestir contra a praxe adotada nos Parlamentos democráticos ,

é um decreto Cassatório das lideranças dos menores partidos.
A Constltuinte deve nortear os seus trabalhos
pe
los preceitos que assegurem harmonia e liberdade e não

pelos

que impõem camisa de força.
EME1'jDA
Ao Art. 12, § 49
Sala das Sessões,23 de

II

fevere~o

de 1.987

('

suprima-se a expressão

t: ---_._-----------(';.. ~I/ --.. . . . .,)

c om ma1.5 de 15

C-JAMIL HADDAD

Sala

I

74
ADOLFO
Lide
JUSTIFICAÇÃO
Uma pequena economla de 15 (quinze) mlnutos, ou
pouco mais, importaria em odiosa dlscrlmlnação contra os
direltos de cinco partldos : PL, PDC, PCdoB, PCB e PSB.

~A

AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1.987.

DE-se, a~ parág:afo 4º do Artigo 12, a seguinte r~daçãJ:
§ 4º - Em caráter p re rerenc ta l e Independent emsnt e de

criçãJ, poderá o Lider da Bancaja, ou o

in~

Co'stitui~

-20te por ele indicado, discutir matéria da ordem dJ
Dia e encaminhar votação, obedecido os prazos e /
condições estabelecidas neste

JUSTIFICAÇ1llJ

Regtme~to.

Justificação:
Nem sempre o Líd'~r pode estar em Plenár io.
A forma pela q~al o Projeto contempla a matéria /
leva a interpretação, absurda ao vosso ver, de que, na a~
sên=ia do Líder titular em Plenário, a Ba,ca1a ficará pr!
vada de intervir nJs debates em hi~óteses como as previstas no texto original. Justifica-se, pois, a nova redação
proposta.

A émenda permite que Líder de bancada possa,em c~
ráter preferencial, discutir matéria da Drdem do Dia e encaminhar
votaçã~ dispensada a exigência de a bancada possuir mais de qui~
ze membros. Cada Líder representa um segmento
da sociedade br~
sileira. Deve, assim, ser ouvido. A emenda é justa e democrática.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

CHAGAS RODRIGUES

77
DE

1987,

NACIONAL

CON~

, DE

EMENDA AO PROJETO DA RESOLUÇAO NQ

ASSEMBL~IA

QUE D1SPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
TITUINTE.

Suprima-se no § 4Q do art. 12, a expressão "com mais

de 15 mem

bras".

75
Assembléia Nacional Constituinte

Sandra Cavalcanti
Deputada Federal

Projeto de Resolução ngZ, de 1987
Dispõe sobre o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, com emendas de

Plenário.

78

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Elimine-se do §49 do art. 12 a expressão "com mais de lS(quinze) membros,".

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987

JUSTIFICATIVA
A fixação do número de lS (quinze), como m1n1mo, para os f1ns
de que trata o artigo é sobretudo pernic10sa aos partidos com pequena representação na Constituinte.
E da essência do processo democrático a liberdade de oportuni-

r

"Dlspõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional
Constituinte. 11

EMENDA.N"

dace a todas as cores partidárias que se fazem representar nas ati-

vidades 1egislatlvas.
Sala das sessões, em

Dê-se ao § 5" do art. 12 a seguinte redação:

\

de 1987
\

"Art. 12 .•••••.•••••••..•••••..
1

-'RJ)

76
Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Asseatlléia Nacional Constituinte"

§ 5" Não havendo na sessão
horário para comun~cação de liderança, ao
Lider
t1tular ou a l~derado pelo mesmo destacado é li
cito usar da palavra, uma só vez, por 5(cinco)
minutos, em quálquer fase da sessão, salvo
em

processo de votação, para comun1cação

Sala das Sessões,em

23 de fevereiro de 1987.

EIoBIJA NQ
AO SU'lSTITIJTIVO DO RELJ\TlR

"1

Deputado
Ao art. 12, § 4 Q, suprimam-se as expressões:
"••• com mais de 15 (quinze) membros ..• "

urgente

de 1nteresse da linha politico-partidár1a, sendo o prazo redUZ1do à metade, se Lider de banca
da com menos de 15 (quinze) membros."
-

.i .

-", /

ÁDY~~ --._~~TJA

/

-2179

82

NlI
PIJ I'RO.ETO DE RESOI.UÇIIl NlI ,DE
DE 1987
D1splle sobre o Reg1IIentD Interno da
Assefttllé1a Nacional Constituinte.
aEIf)A

No Art. 12, § 5,

~1Aaa-se

EMENDA AO PROJETO DA RESDLUÇAO Nº

,DE

DE 1987, QUE

DI~

pDE SOBRE D REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIDNAL CONSTITUINTE.

Suprima-se, no art. 12 § 5º, a expressão" sendo o prazo reduzido

as expressDes:

à metade, se Lider de bancada com menos de 15 membros".

lIl!nDS

" sendo o prazo redJz1do 11 Ill!ltade, se Líder da Bancada
de 15 (quinze) EI1IbrDs ."

COIIl

Sandra Cavalcanti

3USTIFICATIVA

Deputada Federal

NnD h4 porque se estabe.lecer d1st1nçtles e d11'eI1!lÇ8S entre os
líderes ao DC\4l8r8II horários espec!1'1cDs para suas COlUl1caçl:les. Desta 1B'le1re parece-nos conveniente conceder-lhes, 1nd1st1n~ do taIIanhD de suas bancadas, IJ!!.
mios 1dênticDs e cond1çlles de trabalho idênticas.

83
EMENDA N9

Suprime-se a expressão" com menos de 15 (quinze)
membros" do § 5.9, in fine, do art. 12.
5ala das 5essl:les,

Sala das Sessões,

Deputado Federal

CONSTITUINTE

80
Projeto de Resolução n!! 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"

84
EM:IDA AO PROJETO

o:: R:5IJLLÇÃO

Nº 2, DE

1987

EM:IDA Nf!

AO SlBSTITUTIVO'OO RELATlR

Dê-se , ao paragrafo 5º do Artigo 12 , a seg'Jinte redação

Ao art. 12, § 5º:
Suprima-se a parte final"
sendo o prazo reduzido
à metade, se Líder de bancada com menos de 15 (quinze) membros."

JUSTIFICAÇAO
o líder de bancada com mais de 15 (quinze) membros,
na forma do parágrafo ora emendado, pode falar por 5 (cinc~ min~
tos. O prazo já é exíguo por natureza. Não pode, portanto,
ser
reduzido à metade para comunicação urgente na hipótese prevista
no Substitutivo. Trata-se de emenda liberal.

""'(}:.te"'" :f~"'" ",""

OH,,,:r.::,,,

'I

Suprime-se a cxpressão "com mais de 15 (quinze)
membros" do

§

JUSTIFrCAçÃO
Visa, a e~enda proposta , estabelec~c a possib!
lidada necessária a conveniente da delegação I
temporária das funções da lid'lrança •
Sala de sessões , 23 de fevereiro de 1987

~~.
~_ \-I.e.t\\~l'lv-e c.,.\Q.ác~
=-----::::=~-

~~~ d..o k>

81

EMENDA N9

5º - Hão havendo , na sessã-i ,. horário para comunicação de lid~
rança , ao lider , ou a quem este indicar , cabe usar da I
palavra , por uma vez e por cinco (5) minutos , em qualquer fase dos trabalhos , salvo em processo de votação, I
para comunicação urgente de interesse da linha politica pa~
tidària •

49 do ar t

,

12.

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE

ITAMAR FRANCO

-

s c:

-22-

85

87
EMENDA AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987

Suprima-se no art. 12 §5º a frase "sendo o prazo
reduzido à metade, se líder de bancada com menos de 15 menbros ff •

Suprlma-se o § 59 do artlgo 12, do
tivo do Relator.

Substit~

JUSTIFICAÇAO

88
O § 5º cogita de assegurar aos partidos o direito de fazer comunicações urgentes sobre assuntos
de
sua
linha política.
Dessa forma, não tem sentido diferençar o tempo
reservado aos Partidos em função do tamanho de suas bancadas.
A destinação de tempo menor para os pequenos Partidos exporem suas ide ias constitui discriminação antidemocrática que deve ser repudiada.

Ao Substitutivo

Emenda (supressiva)

Suprirnan-se, no parágrafo 59 do art. 12, as expre~
sões finais:

"sendo o prazo reduzido à metade, se líder de

ba,!!

cada com menos de 15 (quinze) membros."
Sala das
JUSTIFICAÇÃO

O tratamento desigual às lideranças, no tocante ã
discussão das matérias e ao encaminhamento das votações, repr~
senta proposta arbitrária, que não se coaduna com as tradições

da nossa vida parlamentar.

86
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
S~BSTITUTIVO

Sala das Sessões, 23. de fevereiro d~1.987

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987
lIDispõe sobre o

Reg~mento

terno da Assemb1éla
Consti tuinte.

In-

Nacional

11

89

EI1ENDA N"
No § 5. do art. 12 do Substi tutl VO,
a expressa0 "sendo o prazo reduz~do

à

aupr-ama -

ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE

se

metade, se Lider de ban-

EMENDA N9 ......

cada com menos de 15 (quinze) membros".
de 1987.

Sala da Comissão, em

SUBSTITUTIVO

no

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2. DE

1987

,geputado FERES NADER

//
Suprima-se a expressão "titular" do § 59 'do

art.

12.

JUSTIFICATIVA
JUS T I F I C A ç Ã O
Entendemos desnecessário o disposit1VO,

face da faculdade de que Já dlspõe o líder

em

partldário

em horários específ1coS para o uso da palavra, facil1-

tando, com a supressão, um melhor e mais rápido desenvolvimento dos trabalhos.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

-es-.

U~

( JU ~--w-

J?s:t;; ULISSES DE OLIVEtRA
v

'

A supressão objetiva dar maior dinâmica aos trabalhos plenários da Constituinte. ensejando a substituiç~o

do

Líder pelo Vice-Líder de plantâo no Plenário. como é praxe.

Sala das, Sessões. aos 23 de fevereiro

.~~-n~a

-23-

90

92

N9

EMENDA

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

(Ao SUBSTITUTIVO do Projeto de Resolução n9 2,
de 1987, que Ildi5p~e sobre o Regi~ento

da

EMENDA Nº ________AO PROJETO OE SUBSTITUTIVO

ASEembléía Nacional Constituinte".)

Art. 12º ·§6º- Leia-se:

Dê-se a seguinte redação aos pnrc.grafo8 abnixo mencione.êos:

"Art. 12

e

.

...............................................
§

Alem de outras atribuições pre-

69

viste~ Reste tegimentc, compete nos Líderes en
caminhar rel&ç~o dos representanten de seu Far
tido nas CO~iS6ÕCSV
-

"Art .. 13

..

............... ,

.

§ 29
Os membros ce cada Comi&sio serão
indi~aãos pelas respectiv8P ba&cadas d08 Parti
dos Políticos com assento na ASEe~bréii Naciõ
nal Constituinte, obedecido, e~ cada uma delas,
tanto quanto possível, o criterio da proporcio
nalidade partidária".
-

§

49

Dentro de

~8(quarenta

e oito) ho-

ras, a co~taz da eleição da Mesa, os Líderes 1
dos Partidos e~caminàarão ã mesma, por escrito,
a rolação dOF {~tegrantes escolhidos pelas sues
bancadas, que irão compor as Comissões".

Além de outras atribuições previstas neste Regime~
to. compete aos coordenadores. indicar os representantes de seus
partidos nas Comissões. obdecendo o critério de escolher os nQ
mes com maior apoiamento em sua~ bancadas .

Art. 14º § 5º - Leia-se:
. As Comissões e as Sub-comissões serão assessoradas
por especialistas. que serão requisitados. através da Mesa. ju~
to a qualquer órgão público.
Parágrafo Onico - todos os Ministérios e 6rgãos públicos. empr~
sas estatais e de economia mista. ficarão a disposição da Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte. para atender. dar as infor
mações necessárias e prestar assessoria aos trabalhos das Comi.§.
sões.

Sala das Sessões. 23 de fevereiro de 1987

AGASSIZ ALMEIDA
CONSTITUINTE

~~~
,

~

JUSTIFICATIVA

O art. 14. § 5º. do Substitutivo. investiu a Comis
são de Sistematização de poderes excepcionais. entre os quais. a de
ser altamente assessorada.
A emenda que ora propomos visa suprimir esta forma
elitista de qualificar uma Comissão em relação as demais. quando to
das exercem releva~~ papel na elaboração da Nova Constituição.
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Altera a Redação do § 69 do Art. 12

93
Substitua-se a palavra indicar por

f o r mal 1

EMENDA Ao
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

z a r.

JUSTIFICATIVA

t~vo

Há emenda do s~gnatário regulando a indicação dos membros das Comissoes e que, se ace~ta, força a adequação.

Suprima-se o § 69 do
do Relator.

art~go

12, do

Substit~

JUSTIFICATIVA

A emenda suprime dispositivo, a nosso ver,
supérfluo, porquanto repetitivo e colidente com dispos~ções que apresentamos em emenda ao § 29 do art.
13.
Assembléia Nacional Constituinte, 23 de fevereiro de 1987.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

~·~·I-M)~~

~~

'"

ULISSES DE OLIVEIRA·
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99 - Suprime

§ 109 - Suprime

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

§ 119 - Suprime

Inclui-se onde couber:
"Art.
- E facultado aos lideres da maiori a ou minori a junto às Casas do Congresso Na c i onal, o uso
da
palavra pelo prazo de 5 minutos em qualquer fase da sessão, uma
unica vez, para comunicação urgente ou manifestação relativa ã
matéria constitucional.

§ 129 - As Assemblslas Le91s1ativas, cãma ras de Vereadores e aos Tribunais bem como as entidades repre
sentativas de segmentos da sociedade, é facultada a aoresenta
ção de sugestões contendo matéria constitucional, que serão remetidas pelo Presidente da Assembléia as respectivas Comlssões,
§ 139 - Suprime.

~

al

(

~

L, 'e-c,,_

de Sessões

/!.(..-(.'-C·~-f..J

/

/:' L

95
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE
INTERNO

REGIME~TO

96
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

De-se ao art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - As Comissões incumbidas de elabo
rar o Projeto de ConstitulÇão, em numero de 10 (dez) serão lnt~
gradas, cada uma, por 48 (quarenta e OltO) membros titulares e
19ual numero de suplentes.
§ 19 - Além das Comissões referidas
neste
artigo, havera uma Comissão de Sistematização' integrada por 73
(setenta e treis) membros e igual numero de suplentes, assegura
da a participação de todos os Partidos com assento na Assem
b l i a.

RESDLUÇ~O

Substitua~se a ordem dos Capítulos do
IV, mantendo-se as respectivas Seções, renumerando-se,
quentemente, Os artigos, na forma seguinte:

NP 2

Título
conse

TITULO IV
DA ELABORAÇAO DA CONSTITUIÇAO
CAPITULO I
DA ORDEM DOS TRABALHOS
CAPITULO II
DOS DEBATES

ê

§ 29 - Os membros de cada Comissão serão in
dicados pelas respectivas lideranças, obedecido, em cada uma de
las, tanto quanto possível, o critério da proporcionalidade pa~
t t dãr r a ,
§ 39 - Cada Constituinte somente podera ln-

tegrar duas Comlssões, em uma como titular e em outra como suplente, devendo as bancadas de pequena representação optar pela
Comissão ou Comissões que preferirem.
§ 49 - Dentro de 48 (quarenta e oito) horas,

a contar da eleição da Mesa, os Lideres dos Partidos indicarão
ã mesma, por escrito,os integrantes de suas bancadas, que irão
compor as Comissões.
§ 59 - Na sessão ordinãria seguinte. o Presidente da Assembléia declararã constltuídas as Comissões e lerã os nomes dos que as compõem.

CAPITULO III
DAS PROPOSIÇOES
CAPITULO IV
DDS PROCESSOS DE VOTAÇAO
CAPITULO V
DA VERIFICAÇAO

DE·VOTAÇ~O

CAPITULO VI
DO ADIAMENTO DA
CAPITULO VII
DA RETIRADA DA

DISCUSS~O

OU DA

VOTAÇ~O

PROPOSIÇ~O

CAPnULO VIII
DAS QUESTOES DE ORDEM
CAPlTULO IX
DAS COMISSOES CONSTITUCIONAIS
CAPITULO X
00 PROJETO DA

CONSTITUIÇ~O

JUSTIFICATIVA
§ 69 - Cada Comissão, no prazo de 48 (qua renta e oito) horas, dividir-se-a, a seu critério, nas subcomi~
sões que julgar necessarias a melhor anãlise d?s trabalhos, assegurada, tanto quanto possível, a proporclonalidade partidãrla
§ 79 - Ao Presidente e ao Relator de cada Comissão é vedado lntegrar as respectivas Subcomlssões.
§ 89 - Cada Comissão ou Subcomissão, uma
vez constituída, reunir-se-ã dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de eleger um Presidente, um Vice-Presldente e um Relator, devendo os mesmos ser de partidos dlversos.

Todo o processo legislativo deve obedecer. a
encerram
uma ordem cronológica de forma que as normas que o
estejam na parte final da proposição a ser estatuída.
O Parágrafo Onico do Art. 30 do Substitutivo
do Relator apresentado ao Projeto de Resolução nP 2 de
19B7
diz que, promulgada a Constituição, será dissolvida a
Assem
bléia Nacional Constituinte.
. Este é o ato final de todo D processo de elab~
ração da Constituição que, inclusive, põe termo à vigência do
Regimento Interno da Assembléia.
A Emenda propõe que os Capítulos referentes à
Drdem dos Trabalhos e todos os subseqüentes devam preceder aos

-25 -

98

Capítulos referentes às Comlssões Constitucionais e ao Projeto
da Constituição.
QUE,

Sala das Sessões,

EMENOA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DA RESOLUÇAO Nº
,DE 23/02/87
DISPDE~:SOBRE WrREOIf.1ENl'(rINJlERNO.'Dg,;ASSEMBLE:.IA" NACIONAL
DONST!~'

TUINTE.
Brasília, 23 de

í'!

fev~reiro

I '

EMENDA SU8STITUTIVA AO ARTIGO 139

de 1987.
Art. 13 - As Comissões incumbidas de elaborar o Proj~
to de Constituição, em numero de 8 (oito), serão inteqr~
das cada uma, Dor 63 (sessenta e tres) ~embros titulares.

\'

\l::~~'l~ '-

JOI\O AGRIPINO

§ 19 - Os Membros de Cada Comissão

97
EMENDA N9

AO PROJ1;:TO

DE

RESOLUÇÃO

NÚMERO

22

§ 29 -

Altera as normas gerais, SEÇÃO I
CAPITULO I, TITULO IV.

SEÇÃO

I
§ 39 -

NORMAS

GERAIS

Art. 13 - As Comlssões incumbidas de elaborar o Projeto
de Constituição, serão em número de 09. A de Sistematização terá 49
membros. As demals 63. E, todas, tantos.suplentes quantos forem
os
titulares.
§ 19 - Os membros de cada comissão serão indlcados •
pelo Colégio de líderes e vice líderes previsto na forma do
artigo
12, obediente aos seguintes critérlos:
a) Proporclonalidade partidárla. Sempre que po~
slvel.
b) Indicação de cada constituinte sobre suas áreas de atuação, com três alternativas, por ordem de preferência.
c) A opção será respeitada dentro do possível,a
critérlo do colégio mencionado parágrafo~anterior.·As variações ind~
pensáveis serão fel tas levando em conta as necessldades da bancada. Id~ntico critério presidlrá a indicação do representante para suplente
Todos, salvo os legalmente lmpedidos, farão parte de uma Comissão como
titularês e de outra e/apenas malS outra/como suplente.

§ 49 -

§ 59 -

§ 69 -

§ 29 - Dentro de 48 (quarenta e oito) horas,a contar
da eleitção da Mesa, os Líderes dos Partidos indicarão ã mesma,

por

escrito,os integrantes de suas bancadas que irão compor as comissoes.
§ 3 9 - Na sessão ordinária seguinte,o Presidente da Assembléia

declarará constituidas as Camissoes e lerá os nomes dos que as com poem.

§ 79 -

§ 4 9 - Cada comissão,no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,di-

vidir-se-ã em sub comissoes relacionadas no artigo 15,assegurada ,
tanto quanto possivel, a proporcionalidade partldária.
§ 5 9 - Ao Presidente e Relator de cada Comissão e vedado integrar as respectivas subcamissoes.
~

6 9 - Cada Comissão ou Subcomissão elegerá,em 24 horas,um Pre-

sidente,dois vice Presidentes e um Relator.

.-

§ 7 9 -Comissoes e Subcomissoes deliberrão sobre os ha~ários de

Sandra Cavalcanti
,
Deputada/Federal
.~~~ L{"/;';.-:::-:- ~/ 1"
~/-/

funcionamento,poden faze-lo em quaisquer dias ou horas,salvo nas horas e dias reservados às sessoes plenárias da ANC.
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§ 8 9 - As Assembléias Legislativas,Cãmaras de Vereadores,Trl-

bunais,entidades representativas de segmentos da sociedade,é facultada a apresetntação de sugestoes contendo matéria cons~tucional •

O Presidente da Assembléia remeterá o material às respectivas Comissoes.

s~

rão indicados Delas respectivas
Lideranças, obedecido, em cada
uma delas, tanto quanto
oos~{
ue1, o criterio da proporcion~
1idade partidãria.
Dentro de 4R (quarenta e oito)'
horas, a contar da eleição
da
Mesa, os Lideres dos Partidos '
indicarão ã mesma, por escrito,
os integrantes de suas bancadas
que irão compor assComissões.
Na sessão ordinãria seguinte, o
Presidente da Assemb1eia dec1a
rarã constituídas as Comissões'
e 1erã os nomes dos que as co~
oõem.
Cada Comissão, uma vez Constit~í
da~, reunir-se-ã dentro de
24
(vinte e quatro) horas, a fim de
eleger um Presidente e dois Vice
Presidentes, cabendo ao Preside~
te a designação do Redator,
de
Partido diverso do seu.
A eleição do Presidente e dos V,
ce-Presidentes e a designação do
Relator do Comissão de Sistemati
zação somente se processarão apõs
integralizada sua composição.
As Comissões desenvolverão ordi
nariamente seus trabalhos
na
oarte da manhã, oodendo,
por
deliberação do seu Plenãrio, f~
zê-10 em carãter extraordinãrio
em outros horãrios, inclusive'
nos feriados, sãbados e
domi~
qos, salvo nos períddos destin~
dos ãs sessões P1enãrias da A~
sembl ât a Nacional Constituinte.
As Assemb1eias Legislativas, Ci
maras de Vereadores e aos Trib~
nais bem como ãs entidades
r~
presentativas de segmentos
da
sociedade e facultada a aprese~
tação de sugestões contendo mi
teria constitucional, que serão
remetidas pelo Presidente da A~
sembleia as respectivas
Comi!
sões.

Assembléia Nacional Constituinte
Emenc:{a nº
Autór: Deputado MDZARILDO CAVALCANTI

a

Art;L~Art. 13 do Projeto de Resolução nº 2
de 1987. passará a ter a seguinte redação:
As Comissões incumbidas de ela~orar
o
Projeto de Constituição. em numero de ll(onze). serão integradas,
cada um~ por 43 (quarenta e três) membros titulares e Iqual número de Suplentes.

-26--
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§ 1Q -

Art. 14.
As _Subcomissões poderão_desti~arl õur~nte
prazo desti~ado aos seus trabalhos, reuniões para audiênci~
de entidades representativas de segmentos da sociedade,

terá

parágrafo 1Q do Art. 13.

a seguinte redação:
Além das Comissões referidas neste Artide
go, haverá uma Comissão de Sistematização que será composta
76 (setenta e seis) membros e igual número de suplentes.
do

§ 2Q - Mantem-se a redação original

".,', ~ ,.

't'

§

19

§

29 •• , ...•.....•. , ......•. , .••..•.•.•.•.•..•..••.•••.

t , ,."

:,., t

r"

r : I 1 I

Q

t ' · ' •. ,

§ 2Q do Art. 15.
§ 3Q - O § 3Q passará ter a seguinte re-

§ 39.
As Comissões, a partir de sua constituição, terão
prazo de 60 (sessenta) dias para concluirem seu trabalho, findos os quais o encaminharãó à Comissão de Sistematização que ,
no prazo de 20 (vinte) dias, deverá elaborar o Proj~to de Con~
tituição.
§ 49. Apresentado o Projeto de Constituição, será este
encaminhado às Comissões previstas no art. 15 para que,
no
prazo de 10 (dez dias), o examinem quanto à matéria de sua com

dação:
Cada Constituinte somente poderá lntegrar
duas Comissões. uma como titular e outra como Suplente.
devendo
as bancadas de pequena representação optar pela Comissão ou Comi~
sões- que preferirem.
§ 4Q - Mantêm-se a redação dos parágrafos
4Q. 5Q, 6 Q• 7Q. 8 Q• 9 Q, lOQ. llQ e 12Q.

petência específica.
§ 59.
Findo o prazo previsto no parágrqfo anterior, se~
ra o projeto encaminhado ã Mesa, acompanhado àas alterações acaso promovidas pelas Comissões •
§ 69. Na hipótese de alguma Comissão não apresentar seu
trabalho no prazo estipulado nes~e artigo, será designado novo
Relator para, no prazo de 5 (cinco) dias, elaborar o mesmo.

§ 5Q - Suprima-se o § 13 Q do Art. 13.

Brasília,
Sala das Sessões, 2'~-O? /4.>'1

As Comissões e Subcomissões são aS seguintes;

Art. 15.

I - Comissão dos Direitos e Garantias rundamentais;

11- Comissão de Organização Nactonal;
··.r.,· .•..•• "."." .. ,., "., .. "."".-" .. "".,.

Deputado MOZARILOO CAVALCANTI

VII - Comissão da Ordem Social
a) t., t ... ," , .." t" """", •. ,.", ""
b ) Su:bbomlssão a" "Si.:iÕV;l:dQ; 'PuM.i:co
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c)

"

••••••••• ,."

d)

EMENDA

AO PROJETO DE RESOLUÇAo .N9 2/87

,."

••••

•••••.• , ' , . , ' , . , ' , . "
r •• , . I " " "

1"1 I' I

t 11"

.". t

•• ,"

'.""

t. t"'"

r " , r I'

VIIJ- ··t,·"·,.· ... ".·"·tr""'t""t,.,t"tt" ••• ,,.
a) Subcomissão de Educação e Cultura;
b) Subcomissão de Saúde e Esportesi
c) Sub ccmi.s s âo de Comunicação i
d) Subcomis"ã,o de Ciêné±~ e Tecnologia.

Altere-se na forma abaixo a seção I, fa~ítulo I, Título IV

do Substitutivo do Relator:

IX- Comissão de No~as Gerars e Disposi~ões Transtt~
rias e Finais.

Art. 13. As Comissões incumbidas de elaborar o Projeto de
Constituição, em número de 9 (novel, ser~o integradas, cada
umaI
por 56 (cinqUenta e seis) membros titulqres e igu~l número de

X - Comissão de Sistematização."

su~

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

plentes.
19.

have~

Além das Comissões referidas neste artigo 1

rá uma Comissªa~ de Sistematização, integrada por 49 (quarent q

e

.-f

§

29

i'"

~ .. t 1

t

.\

((I.

-j'-'v'VJ v....,,-, ('-.......:
6-: \ -...----Constituinte Inocêncio

nove) membros e igual número de suplentes.

Oli~_

~ t e e

t t

t t,

e t. t 1 t t"

t t t f

t

f

39. Cada Constitui~te somente poderá integrar duas Comissões,

JUSTIFICATIYA

em uma como titular e em outra como suplente, devendo as bandaàas

Visa a presente emenda:

de pequena~representação optar pela Comissão ou Comissões que pref~
rirem.
§

49

,

,' t,

, t,

t

,

t' t'"

t' 1'"'' I t' 1 t'

f.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,"""",""r"""""

§

79. . ••...•.•....•••...•••....••........••..... , •.•..••.

~ 89. Cada Comissão ou Subcomissão, uma vez constituída,re~

nir-se-á, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de eleger um
Presidente e dois Vice-Presidentes, cabendo ao Presidente a design~
ção de Relator, de Partido diverso do seu, observada a proporcio~~
lidade partidária.
§

99.

§

la

.

0-., •••••••.•••

__

§ 11. Suprima-se
§ 12. Suprima-se

r •• , • • • • , " , • • • "

"., t .

t'."

'"

" " . ' , .,

•• " . " " "

t'

I - alterar o número de Comissões pa~a introduzi~ a Comrssão
de Normas Gerais e Disposições Transitorias e Finai~, que
n~o
acreditamos possa ser incumbida ã Comissão de Sistematizaç~o, ã
qual caberia apenas a incumbência de sistematizar os trabalhos
das demais comissões; (art. 13, caput)
11 - A Comissão de Sistematização não deverá ser complementa
da pelos Presidentes e Relatores das demais Comissões, sob
O
risco de acarretar a quebra da proporcionalidade partidária.(§19
do art. 13 e conseqüentemente § 39, ao excluir a ressalva).
111 - Estabelecer a proporcionaiidade partidária também quanto às presidências e vice-presidências.

,'

IV - Suprimir o encaminhamento de sugestões diretamente ~ M~
sa ou às Comissões, v~sto já terem os Constituintes recebido de-

-27legação expressa, através de eleições secretas, e além disso, e~
tão se~re atentos às manifestações que lhe sao encaminhadas por

Leia-se:
63 (sessenta e três) membros••• "

seus eleitores.

v - Alterar a competência da Comissão de Sistematização, r~
tirando-lhe a faculdade de elaborar o Projeto de Constituição in

JUSTIFICAÇIlO

depentemente do acatamento das decisões das comissões or~glná-

rias.

VI - Introduzir a Subcomissão do Servidor Público, inexplicavelmente esquecida.
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A Comissão de Sistematização, em face de sua
1m
portância, deve ter, inicialmente, o mesmo número de membros de
cada uma das demais Comrssões. Essa composição, como previsto no
Substitutivo, deve ser complementada com os Presidentes e Relat~
res das demais Comissões e os Relatores das Subcomissões.
Sala

Dê-se, ao "c apu t " do art. 13 e ao item IX do artigo 15, ren.':'.
merando-se o atual, do Substitutivo ao Projeto de

Regimento

Interno, a seguinte redação:
01- "Art. 13 - As Comissões incumbidas de elaborar o Projeto
Constituição, em número de 9 (nove), serão integrada,

de

uma, por 56 (cinquenta e seis) membros titulares e igual

nú

mero de suplentes".
02- "Art. 15

103

cada

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PRDJETO DE REGIMENTO
INTERNO

...

IX-

COMISSAO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Dê-se ao § 19 do art. 13 a seguinte redação:

a) Subcomissão do Norte e Nordeste
b) Subcomissão Leste e Centro-Oeste

"Art. 13 -

c) Subcomissão do Sul
X-

§ 19 - Alem das Comlssões referidas neste a!
tigo, haverã uma Comissão de Sistematização, cUJa compQslção observarã rigorosamente a proporcionalidade partidãria, assegurada
a partlclpação de membros de todas as bancadas representadas na
Assembléia.

COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa a criação de mais uma Comissão temáti
ca, que seria exatamente a Comissão de Desenvolvimento

Regi~

Sala de Sessões

nal.
Para não quebrar a sistemática adotada no substitutivo,

pr~

ponho que essa Comissão seja subdividida em três, envolvendo

Essa Comissão se destina a estudar, em profundidade, o

./

futu

ro texto constitucional de modo que os seus dispositivos
sam viabilizar o desenvolvimento harmônico das várias
giões do pais, de modo que, no curso do tempo, se

A emenda visa assegu ar\a proporclonalidade
partldãrla e a presença de todas as ban ada ,

T

o Norte e Nordeste, o Leste e Centro-Oeste e o Sul.

po~

re

eliminem

. /.

as disparidêdes regionais a nivel de d:senvolvimento. v/
Em razão do número de Constituintes envolvidos nesse estudo,
isto é, 504, proponho que êsse número seja d1vidido pelas
ve comissões propostas, ficando cada uma

d~las

n~

com 56 consti

. 104

tuintes.

/li

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇAO N2 2, DE 1987
Dá nova redação aos parágrafos 12, 22 e 62 do art. 132

\,:1\

Deputado JOSE DUTRA
PMDB - AM

\

102
Projeto de Resolução n2 2/87, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"
Elel)A NQ

§ 12 -Além das Comissões, referidas neste artigo, haverá uma

Comissão de Sistematização integrada por 89(Ditente e ~ove)
menbros, sendo 40(Quarenta) deles representados pelos Presidentes e Relatores das demais Comissões e Relatores das Subcomissões e os outros 49(Quarenta e nove)com igual número de
suplentes, indicados pelos lideres partidários, assegurando
a participação de todos os Partidos com assento na Assembléia.

AO SlESTITUTIVO DO RELATOR

22 -A compos1çao das Comissões, inclusive da de Sistematização, e das Subcomissões, bem como a divisão dos cargos de
Presidente e Relatores das mesas obedecerão, tanto quantopo~
sivel o critério de proporcionalidade partidária.

§

Ao art. 13, § 12

,

onde se lê:

49 (quarenta e nove) membros... "

-28-

106
§ 4º- Dentro de 48(Quarenéa e oito)horas, a contar da eleição
da Mesa, os Líde~es dos Partidos indicarão à mesma, por escri
to, os integrantes de suas ban~adas, que irão compor as Comis
sçoes e Subcomissões.

ASSEMBL~IA

NACIDNAL CDNSTITUINTé

E ME N D A

§ 6º- Cada Comissão, no prazo de 48(Quarenta e oito)horas, di
vidi-se-á nas Subcomissões relacionadas nos art. 15.

(Ao projeto

d~

resolução nº 2, de1987)

Dê-se ao §1º do art. 13 do projeto a seguinte
redação:
"§1º - Além das Comissões referidas neste artigo, haverá uma Comissão de ~istematização, integrada, inicialmente por 49 (quarenta e nove)
a
membros e igual número de suplentes, ~ a ser
sua composição complementada com os Presidentes e
Relatores das demais Comissões, e os Relatoresdas
Subcomissões, assegurada a participação
propor
cional de todos os Partidos com assento na Assembléia. "
JUSTIFICAÇIlO
Deve-se assegurar a proporcionalidade partidária,
principalmente, na Comissão de Sistematização, uma vez que na interpretação do §2º do art. 13 poderão as Lideranças entender que
este princípio deve ser aplicado, apenas, às comissões incumbidas
de elaborar o projeto.

105
ASSEMBLSIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA NO

SUBSTITUTIVO

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 2, DE 1987

107
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇIlO Nº 2, DE 1.967
Dê-se a seguinte redação ao § lO do art. 13:
Dê-se, aJ Parág:afo 1º do Artigo 13, a seguinte redação:
"§ lO

Além das Comissões referidas neste

artigo,

§ 1º - Além das Comissões referidas neste Artigo, haverá

haverá uma Comissão de Sistematização, inte

uma Comis'São de Sistematizdção e Red3çãJ integradd pelos Presiden~es e Relato~es das demais Comis
sões e por mais 49 Constituintes e igual número /
de Suple:ates, de modo q:ie fi ~'Je observada , na Co.!!'.
posição final dd Comissão de Si'Stema~izaçã0 e Re
dação, a proporcionalidade da pa~ti:ipaçã0 de to
dos os Partidos com assento na Assembléia.

grada, inicialmente por 49 (quarenta e nove)

mem-

bros e igual número de suplentes, e a ser a

sua

composição complementada com os Presidentes e Rela
tores das demais Comissões, e os Relatores das

Su~

comissões, assegurada a participação de todos

os

Partidos com assento na Assembléia e por cuja

le-

genda tenham sido eleitos um ou mais

Constituin--

tes. lt

JUS T I F I C A ç Ã O

Somente partido sob cujo programa e ideologia
nham sido eleitos Constituintes, adquiriram o direito,

te
cons~

lado, esta alteraçáo, obstaculiza o desenvolvimento da práti
ca da "legenda oportunista".

~L

---

A importâ,ci'a que o Projeto at r.íbu t à Comissão de
Sistemattz.. ção , que será t a-nbén de Red.3çãl1, exí je a par
ticipa.ã0 rigorosamente p:oporcional de todos os Parti-/
dJs. Na forma d3 reddção contida no Substitutivo, O Pa~
tido MajJritário, sozinho, oodará contar com mais de 60%
-de part ic ip a ção em det r ãment o dos dama is.
Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1.987

grado pelo voto popular, de exercício programático, através
de liderança, na Assembléia Nacional Constituinte. De outro

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de

Justi ficação:

1987

-29das disposições gerais e transitórias. Por outro lado, esta Comissão

108

terá que desenvolver o seu trabalho em última relação com os traba EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO OA ASSEMBLÉIA N~
CIONAL CONSTITUINTE.

lhos das demals ComIssões. Logo, se afigura democrático e lógico que
os membros' dessa Comissão sejam eleitos pelas demaIS Comissões.
BRASILIA, 23 OE FEVEREIRO De 87

Altera o § 19 do Art. 13:
VASCO ALVES

Dispõe: § 12 - "Além das Comissões referidas neste artigo, hav~
rá uma Comissão de Sistematização, integrad~ inl
cialmente, por 49(quarenta e nove) membros
e
igual número de suplentes, e a ser a sua composl
ção complementada com os Presidentes e Relatores
das demais Comissões, e os Relatores da Sub-Comis
sões, assegurada a participação de todos os Partidos com assento na Assembléia".
Propõe: § 19 -" Além das Comissões referidas neste art., haverá
uma Comissão de Sistematização, integrada, inicialmente, por 01(um) Constituinte de cada Partido'
com assento na Assembléia Nacional Constituinte,a
ser indicado pelo seu respectivo Líder, e, compl~
mentada, pelos Presidentes e Relatores das Comissões e Sub-Comissões de que trata o Art. 15,excetuado o inciso IX. Aos membros desta Comissão caberá igual número de suplentes".
Justificativa:Considerando que a função primordial da Comissão'
de Sistematização é a de receber os Projetos, Emendas e Relatórios previstos neste Regimento e, ainda, que ela não tem cará ter deliberativo, entendemos inexistirem razões para a proporci~
nalidade no Projeto do Sr. Relator. Vimos, isto sim, a necessid~
de de garantir-lhe boa funcionalidade e confiabilidade.
Sugerimos, por essa razão, ao Plenário, que a Comissão de Sistematização seja composta na forma abaixo, garantido igual número de suplente ao de titulares:
8 Comissões = 16 membros(Presidentes e Relatores)
2l\!Sub-Comissões= 46 membros(Presidente e Relatore~

Ptl,OB -- E.S.
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EMENDA AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dê-se ao § 29 do artigo 13, a seguinte
redação:

§ 29 - Os membros de cada Comissão serão

dicados pelas

respect~vas

bancadas de

part~do,

por

i~
E~

tado, por intermédio de seus coordenadores e, na falta

destes, pelo Presldente da Executiva Regional ou

Naci~

nal, sucessivamente, obedec1do o cr1tério da proporci~
nal~dade

partidária e de bancada.

JUS'UFICATIVA
A emenda objetiva proporcionar melhor
direta partic~pação das bancadas partidárias
~opmação das Comissões e Subcomissões.
ma~s

e
na

13 Partidos = 13 membros ~-I-_ ,
TOTAL = i-1--membros titular
• ..L---=--r~
VlCENlE Blm

Dep.

Sala das Sessões, 23 de

stituinte

fevere~ro

de 1987.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO De REGIMENTO
INTERNO DA

ASSMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE.
111
Emenda n2

Dê-se ao §2 do art. 13 a seguinte redação:
a) Acrescente-se, ao § 22 do Art. 13:
Art. 13
"Os membros de cada Comissão, inclusive a de Sistematização,
serão indicadas ... etc.

§2 2 - Os membros das Comissões de que trata o capul deste artl
90 se.ão lndicados pelas respectivas lideranças. Os da Comissão de

SJst~

Justificação

matiznção, porém, serão eleitos pelas demais Comlssões, obedecendo
O acréscimo garante o princípio Democrático de participação

pre o critério de oroprcionalidade partidária.

proporcaonal de todos os Partidos naquela que se const í.tuí rá
Comissão .
.1LJSTl FICATIVA:
Sala das Sessões, em 23/02/87.
/'

A Comissão de Sistematização terá poderes especiais, dentre
eles o de compatibilizar a redação dos textos e redigir o capítulo /

i~Dep.

FELIPE MENDES
PDS - PI

em

pr~ncipal

-30112

I - Direito
El-ENDA AO SUBSTITUTIVO Nº

de participação dos Constituintes optantes

e indicados pelos Partidos com representação

/87

na

Constituinte.
Emenda ao. SUBSTITUTIVO 00 RELATOR -

" que

11- Representação proporcional dos Partidos

Dispõe sôbre o Regimento Interno

Políticos

com assento na Assembléia.

da Assembléia Nacional Constituinte.
Deputado stélio Dias - PFL/ES

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.
TtTULO IV - Da Elaboração da Constituição
... ,........ - ......
.
....nl
uo'::' LoUIU,L::"::'Ut::::, l..LJI1::>l..lLUC.LDrlalS

-

~IVL.U

SEÇIlO I

- Normas Gerais

§ 2º

-

As Emendas rejeitadas poderão , ser reapresentadas

na Co

114

missão de Sistematização , sendo arquivadas se por essa Comissão for

ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE

rejeitada.
EMENDA N9

JUSTIFICATIVA

AO

A idéia da reapresentação da emenda é dar oportunidade aos conceitos

SUBSTITUTIVO

serem debatidos à exaustão . Assim uma contribuição numa determinada
fase poderá receber melhor reflexão por outro grupo , podendo, even

DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

tualmente ser reaproveitada.

Suprima-se, na redação do § 2 9 do art. 13, a

ex-

pressão "tanto quanto possível".

JUS T I F I C A ç Ã O

113
A expressão que se deseja retirar, propícia

Emenda n9

ente~

dimento lato, descaracterizando o caráter impositivo da

ao Substitutivo ao

no~

ma.

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

Dê-se ao art. 13 e seus parágrafos 19 e 29, uma nova redação e
inclua-se parágrafos 49 e 59, renumerando-se os demais:
Art. 13 -

As Comissãos incumbidas de elaborar o Projeto

da ConstItuição, em número de 9 (nove) serão integradas

1I5

por

membros titulares e em igual número de suplentes.
Emenda n9

§ 19 - A Comissão de SIstematização tera seu nu-

ao Substitutivo ao

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.

mero complementado com os Presidentes e Relatores das de
mais Comissões, e os Relatores das Subcomissões, assegu-

rada a partIcipação de todos os PartIdos com assento

na

Assembléia.
Substitua-se no
§ 29 - Os membros das Comissões e

Subcomissões

§

29 do art. 13, a expressão "pelas

respec-

tivas Lideranças" pela expressão "pelos respectivos Partidos".

serão indicados pelos partidos com representação na Cons
tituinte.
49 - O número de membros das Comissões e Subco
mIssões ser a fixado pela Mesa, tão logo tenha esta recebido as Indicações dos Partidos com representanção

na

Constituinte, obedecidos os prazos previstos neste Regimenta.
§ 59 - Na constituIÇão das Comissões e Subcomissões assegurar-se-ã tanto quanto p~5ível:

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

-31I:MENDA N9

116

preferência pela precedência da opção
notória capacitação".

e

pela

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

Altera-se o § 39 do art. 13:

"§ 39 - As Comissões, a partir de sua instaI.!!.
ção, terão prazo de 60 (sessenta) dias

.-

para

_I

I,

_

~ t

I ,

l.-~

concluirem seu trabalho."

JUS T I F I C A ç Ã O

\

•

NELSUW AGUIAR'

i
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Emenda )19

ao Substitutivo ao

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.
O pra=o das Comissões deverão correr a partir
de sua instalação, e não de sua constituição. Findo esse prazo

Substitua-se, no

§

49 do art. 13, a expressão "os Líderes dos

Partidos" pela expressão "os representantes dos Partidos".

a norma a ser adotada está contida em outra emenda de nossa au
toraia, referente aó

§

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

-19 desse mesmo artigo.

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE

~IT~

~

AO

""l.

FRA:-ICO

119

116-A

EMENDA

I

Deputad~r coF'

Emenda n9

SUBSTITUTIVO

ao Substitutivo ao

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.
O § 32 DO ARTIGO 13, PASSARA A TER A SEGUINTE REDAÇAO:
"SALVO O DISPOSTO NO § 1 2, QUANTO AOS PRESIDENTES E RELATORES,
CADA CONSTITUINTE PODERA INTEGRAR UMA COMISSAO COMO TITULAR E
OUTRAS COMO SUPLENTE, DEVENDO AS BANCADAS DE PEQUENA REPRESE~
TAÇAO OPTAR PELA COMISSAO OU COMISSOES QUE PREFERIREM.

Substitua-se nos §§ 49 do art. 13, 39 do art. 33, 59 do art.
33, Art. 45,

§

19 do art. 61, alínea "b" do art. 62,

49 do

art. 62 e "caput" do art. 69, a expressão "os Líderes

dos

Partidos" pela expressão "os representantes dos Partidos".
JUS T I F I C A T I V A

A PRESENTE EMENDA VISA PERMITIR QUE O CONSTITU
INTE POSSA PARTICIPAR, COMO SUPLENTE, EM VARIAS COMISSOES.
A MEDIDA E LIBERAL E PROPORCIONARA
OPORTUNID~
DES A QUEM O DESEJAR.

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

./
ASSEMBLEIA NACIONA~ CONSTITUINTE, 23 DE Ff4ÉREIRO DE 1987.(-;i~'

'i,0

,-,1(. '-,.-;:.....

,-'----_

PAULO MACARINI
CONSTI:rUINTE

120
EMENDA N9
NJ SUBS=IVO

DO PROJETO IE RESOLtJ;ÃO N9 2, IE 1987

117
Emenda nº

Transfenr o parágrafo 69
renunerar conseqtlenterrente os demais.

Ao Substitutivo do Relator ao Proieto de
Resolução n2 2/8 7

Acrescente-se um § 3º ao Art. 13, renumerando-se

os demais:
32 - A' indicação fará referência à Subcomissão pretendida pelo Constituinte, assegurada a

,,§

JUSb.fwação: trata-se de

do

AJ;t. 13 para

1llTI3.

parágrafo 19 e

ainplas questão de

to lógico.

SAIA IJ.l\S SESSÕES,

23 de fevereJ.ro de 1987

~_.~-=-

""'-

SENADOR POMPEU

~

SOUSA

orden~

-32123

121

Emenda nº
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RZLATOR AO ANTE-PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
a) Modifique-se o texto do §6º do Art. 13:

Altera o parágrafo 6. do art.
13 e o art. 15.

veada Comissão, _exceto a de Sistematização, di vidir-se-á,

no

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nas sub-Comissões relacionadas no Art. 15
assegurada, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária."

o parágrafo

6. do art. 13 do ante-projeto terá

a redação segulnte:

b) sucrãma-se

Após lnstalada, cada comissão terá o prazo
48 horas para subdivldlr-se em até 5

da, tanto

o § 13º do Referido Artigo

de

subcomissões,"assegura-

Justi ficdçâo

quanto possível, a proporclonalldade partidária.
Adapte-se o art. 15

Em conse

quência,

à redação do parágrafo

6.

Apenas para Suprimir o § 13º, evitando o entendimento

secund~

rio de que a proporcionalidade partidária não se aplica à Comissão de

Sistem~

do art. 13 supr-mu ndo-rse as subcomissões.

tização.

JUSTIFICAÇÃO

A ~ubdivlSão de cada comlssao em três subcoml~
soes, conforme prevê o SUbStltUtlVO, parece-me artificlal

e

11mltadora do poder das comissões.qA erneÍida estabelece
máxlmo de 5 subcomissões para cada comissão, delxando a

Sala das Sessões, em 23/02/87.

um
esta

./

a decisão sobre quantas abalxo daquele limlte e sobre qUS1S os

_1L%';

temas a serem tratados pelas subcomissões. Fortalece, portan-

Dep. FELIPE MENDES

to, o poder das comissões e dá maior ensejo para um tratamen-

POS - 1"'1

to mais homogêneo dos temas propostos às subcom1ssões.

Brasilia, 23 de fevereiro de 1987.

124
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DO
PROJETO DE REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE

122

Estabelece a eleição dos presidentes
e relatores das comissões e sub-comissões

ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA N9

Art. 1º - Dê-se ao § 8º do artigo 13 a seguinte redação:

SUBSTITUTIVO

"Art. 13 - Os partidos, respeitada a proporcionalidade,
por
acordo de Lideranças, terão garantida sua representação nos cargos de
presidentes e relatores das comissões e relatores das sub-comissões."

DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

Justificação
Suprima-se, na redação do § 6 9 do art. 13, a

ex-

pressão "tanto quanto possível".

É Indí.soensável, a presença

dos partidos políticos não ape-

nas como participantes das comissões e sub-comissões,

JUS T I F I C A ç Ã O

A expressão que se deseja retirar, propicia
dimento lato, descaracterizando o caráter impositivo da
ma.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

.~.

~,./'

_----D"-e"-JPb"U"-'~"';.a"':à~e:::~A E~

ente~

no~

mas também

nos

cargos de presidentes e relatores das mesmas, obedecida a proporcíonalj
dade de suas bancadas. Releva destacar que os presidentes e relatores das
comissões e relatores das sub-comissões, são membros natos da Comissão
de Sistematização. Se não for mantida a representação proporcional nos
referidos cargos, teremos una distorção brutal na representação partid~
ria na Comissão de Sistematização. Daí a oportunidade da presente Emenda
para garantir a participação democrática de todas as correntes partidárias na elaboração da nova Carta Constitucional.
Sala das sessões,

de fevereiro de 1987

-33Dê-se aos parágrafos 8º e 9º, do art. 13 a seguinte re-

125
dação:
EMENDA Nº

Aos §§ 8º e 9º do artigo 13 do Projeto de Resolução nº
2, de 1987, dê-se a séguinte redação:
"Art. 13.
§ 8º. Cada Comissão ou Subcomissão, uma vez constituí-

§8º - Cada Comissão ou Sub-comissão, uma vez constituida, reunir-se-á dentro de 24(vinte e quatro) h3ras, a fim de el~
ger um Presidente e dois Vice-Presidentes, e em seguida do resultado, eleger o Relator, de partido diyerso ao do Presidente.
§9º - As eleições do Presidente, Vice-Presidentes e do
Relator da Comissão de Sistematização sómente se processarão após I
integralizada sua composição".

da, reunir-se-á, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de ~
leger um Presidente; dois Vice-Presidentes e o seu Relator".
§ 9º. A eleição do Presidente, Vice-Presidentes e Relator da Comissão de Sistematização somente se processará após a
integralização de sua composição".

JUS T I F I C A ç A O

JUSTIFICAÇIlD.

Cabendo ao Relator papel de transcendental importância
nos trabalhos da Comissão ou Sucomissão, sobretudo na aceitação
ou rejeição de propostas constitucionais, seria de toda conveniência a sua eleição pelos seus pares, de modo a atender a correlação de interesses na aceitação ou rejeição de dispositivos
~
presentados, com que se atalham discussões prolongadas nas reuniões plenárias do órgão, sobre ser critério mais
democrático,
sob todos os títulos.

Entendemos qJe os relatores das comissões e sub-comis sões devem ser democráticamente eleitos pelos constituintes ,que as
integram.

lI,

Sala das sessões~1
t

~evereiro de 198~

'1/'

ADEM
DRADE
• Con\tltuinte

128
~E~M~E~N~D~A~N~º

, ao substitutivo do Relator

ao Projeto de Resolução nº 2.

126

Aos §§ 8º e 9º do art. 13, seja dada a Redação seguinte:

EMENDA AO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Art. 13 •••

Dê-se ao § 89 do artigo 13, a seguinte
redação:

§ 8º - Cada Comissão ou Subcomissão,
uma
vez constituida, reunir-se-à, dentro de 24(vinte e quatro horas, a fim de eleger um Presidente, 90is vice-Presidentes
e
um Relator.

§ 89 - Cada Comissão ou Subcomissão, uma vez
const~tuida,

reunir-se-á, dentro de 24 (vinte e quatro)
horas, a fim de eleger um Presidente e do~s Vice-Presidentes, cabendo ao Presidente respectivo a

do Relator, de Partido

d~verso

designação

do seu.

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAÇAO

A emenda visa acrescentar ã redação a expre~
são respectivo, para deixar clara que a designação
do
Relator de Comissão ou de Subcomissão caberá ao
Pres~
dente de cada uma delas.

Sala das

§ 9º - A eleição do Presidente, dos Vice-Pr~
sidentes e do Relator da Comissão de Sistematização somente s~
rá realizada após completada a sua composição.

Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

[/.'\l"

~

J.

JO~SSES
DE ~~I~
I1
127
E ME N D A

N

º

Entendemos não ser de bom alvitle a desi~n~
ção do Relator por ato do Presidente. Como este e os
VicePresidentes, ele deve ser eleito. Atende melhor a natureza da
Constituinte, ao mesmo tempo em que amplia a participação de
todos os integrantes da Comissão.
De resto, o critério é tradicional, pois já
adotado quando da Constituinte de 1946, no § 4º do
aTt. 22,
de seu Regimento Interno, ao estatuir:
" - Feita a declaração do § 2º, os me.!!
bros da Comissão, nesse mesmo dia, ou no s~
guinte, se reunirão para escolher um
Presl
dente, Vice-Presidente e um Relator Geral, .• "

Emenda a3 Substitutivo do Projeto
de Resolução nº 02/87, que "dis -

oõe sobre o Regimento Interno da
\ssembléia N3:io,al Constituinte"

Sala das Sessãa, 23, d~vereiro

~~~\

~ .

~ E~dio Ferreira Lima

-34128 -

A

EMENDA N2

Ao Projeto de Resolução n2 D2, d e
1987, que dispõe sobre o Regimento
Interno.

Ao § 82 do art. 13:
Suprima-se, no final:

do nas Comissões e Sub-Comissões. A ele deve ser dada absoluta priorl
dade. As Sessões Plenárias -durante essa lapso de tempo não
terão
maior significado. Talvez sequer devessem existir. A sua
realização
somente servirá para propiciar a desmoralização da Constituinte atr~
vés do noticiário da imprensa, com as fotos e tomadas do
plenário
vazio. Ocorre que quanto mais vazio estiver o plenário nessa período,
melhor. Será sinal de que os Constituintes estão de fato fazendo
o
trabalho para o qual foram eleitos, ou seja, elaborando a Constitui_
ção. Melhor ainda se estiverem usado o seu tempo para consultar
com
grande frequência as suas bases sociais, inclusive indo a seus 6st~
dos de origem discutir com os segmentos que os elegeram cada assunto
aqui levantado e sobre os quais terão que posicionar-se em seguida.

"de Partido ~iverso do seu."

Sala

das~essões,

23 de fevereiro de 1987.

~r
JtGE HAGE

JUS T I F I C A ç A O

/oep.
I

A emenda facilita os entendimentos e composição políticas no interior de cada Comissão ou Subcomissão.

-)

131
EMENDA N9

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

, DE

1987.

Brasília, 23 de fevereiro de 1987.

/
Os §§ 10 9 do art. 13 e 1 9 do art. 33, passam a
vigorar comoa seguinte redação:
Art. 13 10 9 - As Comissões e Subcomissões desenvolverão ordinariamente seus trabalhos na parte da tarde, das 15 às
19 horas, podendo, por deliberação de seu plenário, fazê-lo em
caráter extraordinário, em outros dias ou horários, inclusive nos
feriados~ sábados e domingos, salvo nos períodos destinados
às
sessões plenárias da Assembléia.

129
Emenda nQ

a) Suprima-se o § 92 do Art. 13:

Art. 33 -

Justificação:

Tal dispositivo é desnecessário, pois está

contido no § 8Q ,

anterior.

19 - As sessões ordinárias realizar-se-ão t~
dos os dias úteis, exceto às segundas-feiras e sábados, começando às 14:30 horas e terminando às 18:30 horas, sendo que no período de funcionamento das comissões e subcomissões temáticas e~

tas sessões serão pela manhaã, das 9 às 13 horas.
Sala das Sessões, em 23/02/87.
"

>1././'-1

JUSTIFICATIVA

Dep. FELIPE MENDES
POS -

PI

o
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EMENDA NQ

Ao Substitutivo DO relator ao Projeto
que dispõe sobre o Regimento Interno.

são

11 •

-r »

período de funcionamento das Comissões e Subcomissões

Temáticas representa um momento da maior importância na elaboração
do anteprojeto constitucional, e quando haverá a oportunidade
de
se estabelecer o diálogo com a seriedade. Por isso, deve-se
dar
a eles total prioridade, com seu funcionamento nos expedientes da
tarde. Sábado, domingo e segunda-feira serão utilizados pelos Con~
tituintes para seus trabalhos de discussão fora da sede da
Asse~
bléia.
de

Acrescente-se no final do § 10 do Art. 13
nas quais haja Ordem do Dia".

Resolução,
Sala das Sessões, em
a expre.2

JUSTIFICATIVA

A tarefa básica dessa Assembléia é a elaboração da
Constituição. Nos seus primeiros tres meses (ou mais, se aprovada ou
tra Emenda que.aprésentamos) esse trabalho estará todo ele concentr~

de fevereiro de 1 987.

-35 com certeza não é intenção do ilustre relator. I: lógico que em qualquer ocasião
os Presidentes das Comissões terão oportunidade de discutir e promover encontros
de trabalho com vista à sistematização antecipada de suas conclusões ou bom ordenamento de seus trabalhos.
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Emenda nº

a) Substituir a redação do § 11 do Art. 13 por:

Sala das Sessões,

"Os Presidentes e Relatores de Comissões e Sub-Comissões reu
nir-se-ão periodicamente para avaliação dos trabalhos

p

troca de experiências,

mediante convocação de qualquer um dos Presidente de Comissão."

-6~~~

Justificação

Deputado Federal

O dispositivo original cria a figura de um Presidente de

C~

missão"superior aos demais, na medida em que lhe é dado o poder de convocar

135

Presidentes e Relatores.

EJel)A Nº
AO SffiSTITUTIVO 00
REUlTCR AO PROJETO DE RESCUJÇAO Nº
2, DE 1987, DA ASSEM3l..l':IA

Sala das Sessões, em 23/02/87.

NACIONAl

ClJolSTITUINTE.
oep.

Jvi.."
FELIPE MENDES
POS - PI
Suprima-se o § 11 do art. 13.
Sala das Sessões,

133
~

Nº

~J,1~

Constituinte Irma Passoni
EMENDA ao substitutivo do relator ao
to de Resolução que oispõe sobre o

Proj~

Regime~

to.

TITULO IV - Capítulo

136

Fica suprimido o parágrafo 11 do art. 13.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
PROJETO DE RESOLUçAo DO REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE

Brasília, 23 de fevereiro de 1987

O-D~

ROBERTO ROLLEMBERG

Suprime o § 11 do artigo 13

~ "

Constituinte

.,

Art. 1º - Fica suprimido o § 11 do artigo 13 do Substitutivo do Relator

ao Projeto do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

134
EMENDA Nº
AO PROJETO DE RESoLLJÇllo Nº , DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

No Art. 13, § 11, suprimam-se as expressões:
" e convocará os Presidentes e Relatores destas, para reuniões
periódicas, conjuntas ou não, podendo estender a convocação aos Presidentes e relatores das di versas Subcomissões."

Justificação

Visa a presente Emenda, retirar do Substitutivo o poder do Pr~
sidente da Comissão de Sistematização designar membros para acompanhar o
trabalho das demais comissões. É uma ingerência descabida no
trabalho
das comissões, que pode limitar o trabalho destas. Constitui um, dentre
vários dispositivos, que dão poderes exorbitantes à Comissão de Sistematização. Na verdade, se persistisse a redação do § 11, a Comissão de Si~
tematização passaria a ser a coordenadora das demais comissões, interferindo nos trabalhos das mesmas. Daí a necessidade da sua supressão.
sala das Sessões.

JUSTIFICATIVA
o texto do substitutivo estabelece, no nosso entendimento, um
caráter hierárquico superior da Comissão de Sistematização sobre as outras, o que,

de fevereiro de 1987

-36140
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_EMENDA AD PROJETD DE SUBSTITUTIVO DO REGIMENTO INTERNO

EMENDA Nº
, ao Substitutivo do Relator ao
Projeto de Resolução nQ 2.
Ao § 12Q do art. 13, seja dada a redação seguinte:

Suprima-se 0§11 do art.

~:

Art. 13 .••-..
§ 12Q - No prazo de 20 (vinte) dias, após a promul
gação deste Regimento, às Assembléias Legislativas, Câmara de
Vereadores e aos Tribunais, bem como às entidades representati
vas de segmentos da sociedade é facultada a apresentação de s~
gestões, contendo matéria constitucional, que serão remetidas
pelo Presidente da Assembléia às respectivas Comissões.

JUSTIFICATIVA

-A atribuição de super poderes ao Presidente da comissão
de Sistematização fere o trabalho constituinte.

UEQUED

JUSTIFICAÇI10

O texto alterado não estipula prazo para oferecimento das sugestões que faculta. E, porém, imprescindível
a
fixação desse prazo, a fim de que não seja atropelado o cronograma de elaboração da Constituição.

/

'-_"'-'-, /.:- ~ L ~ ~

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
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EMENDA N9

Suprime-se o

§

119 do art. 13.

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE

~IT~FRANCO

140-A
EMENDA

AO

SUBSTITUTIVO

ACRESCENTE-SE AO § 12º DO ART. 13:
" QUALQUER CIDAOAO "
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JUS T I F I C A T I V A

EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NA
CIONAL CONSTITUINTE.

A EMENDA OBJETIVA DAR MAIOR PARTICIPAÇAO POPULAR,
PERMITINDO QUE A TODO O CIDAOAO TAMBEM FICA FACULTADO
APRESE~
TAR SUGESTDES DE MATERIA CONSTITUCIONAL.

Substitui a redação do § 11 do Art. 13.
Dispõe: -§ 11 - "O Presidente da Comissão de Sistematização design~
rã membros para acompanhar os trabalhos das demais'
Comissões e convocará os Presidentes e Relatores des
ta, para reuniões periódica, conjuntas ou não,pode~
do estender a convocação aos Presidentes e Relatores
das diversas Sub-Comissões".
Propõe: -§ 11 - "CAbe ao Presidente, ot{outro membro detgnado pela
Mesa, da ANC, convocar, oportunamente, os membros da
Comissão de Sistematização e dirigir a reunião inici
aI de escolha dos membros da Mesa de Trabalho da re~
pectiva Comissão obedecido o disposto neste Artigo~

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 23 DE FEVEREIRO DE 1987.-

(fi ~<

.A-L-

_'>_ - _

PAULO MACARINI
CONSTITUINTE
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E ME N D A

Nº

Ao Projeto de Resolução nº 2/87
(Substitutivo do Relator)
Justificativa: A presente emenda visa a garantir que a Comissão

de

Sistematização possa se reunir, inicialmente, sob o comando do Presl

dente desta Assembléia ou de outro membro ~~Dado pela Mesa,a fim
de permitir a reunião regular da Comissão, sem entraves ou dificuld~
des.

Dê-se ao § 13Q do Art. 13, do Substitutivo

do

Relator ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, a seguinte redação:

"Art. 13

~~."

••••••••

'

•••

'

•••••

"""."

0·0

••

0_

-37§ 13º -

o

disposto no § 6º deste artigo se

a-
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plica • Comissão de Sistematização".
JUS T I F I C A ç Ã O
A presente emenda objetiva, precipuamente,

a

possibilitar a maior e mslhor atuação dos integrantes das chamadas
"minorias partidárias". O sentido democratizante da medida

ora

proposta salta aos olhos, bem como o sentid~ do resguardo ao direl
to daquelas minorias deliberarem, inclusive.

Sala das Sessões, ft\m

J\lA

SENAODR

EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA NA
CIONAL CONSTITUINTE.
Acrescenta o § 14º ao art. 13, com a seguinte redação:
"Caberá a um membro da Mesa Diretora da ANC di
rigir a reunião incial das Comissões para a e~
colha de suas respectivas Mesas de Trabalho.EE
tas, por sua vez, repetirão o mesmo procedime~
to junto as suas respectivas sub-comissões".

l~

RONAkDO'ARAGÃO
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EMENDA Nº
Suprima-se, do artigo 13 do Projeto de Resolução nº
2/87, o § 13º, que, aliás, como os três imediatamente
ante-

Justificativas: É preciso disciplinar o processo de escolha
dos
Presidentes e Relatores das Comissões e Sub-Comissões, evitando '
constrangimentos ou eventuais oportunismos; dando assim sequência
normal e aceleração ao desenvolvimento ~s ~constituintes

riores, deveriam ser numerados ordinalmente.

VICENl
Deputado

JUSTIFI CACAO

A disposição é ociosa, porquanto

está

BOGO

145

implícita,

sem ensejar d~~~'d,s, no § lº do mesmo artigo.
, I -I
O
0

l

1
, '..

J:

'fi.

fi,

/r .11 V

.

t.

')\~ü

\11V

<~r~'~~\F
~\
(\
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EMENDA AO PRDJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1.987

Suprima-se o § 13 do

A~tigo

necessária a

recimento às sessões plenáries ou das Comissões, de autoridade constituída de qualquer poder, para oferecer explicações e contribuições que desejar, cabendo à Mesa, ouvidos os líderes partidários, estabelecer as condições, dia e hora do comarecímentc,

Não pode a Assembléia Nacional Constituinte prescindir
de informações, contribuições e experiências que determinBlllas autoridades
podem oferecer aos Constituintes.
Acrescenta-se, ainda, ser este dispositifo embasado em
possibilidade oconvocatória já experimentada no passado recente em nosso
Pais, quando da feitura de- Lei Básica.

13.

Supressã~ e~ be~efício

A Assembléia Nacional Constituinte, a requerimento de u

um quarto de seus mentJros, pode, através de seu Presidente, pedir o coap,ê;

JUSTIFICATIVA :

Justi ficação:
~

BeIJA ao attigo 13, com inclusão de mais un parágr,ê;

fo ou 0l\l)E COU3ER.

da

clareza do texto regimental.
Sala de Sessões, 23 de Fevereiro de 1.987
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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DA RESOLUÇAD Nº
,DE 23/02/87,
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CON~
TITUINTE.

EMENDA SUBSTITUTIVA AO ARTIGO 14

Art. 14 - O texto preliminar, do Ante-Projeto,
destinado a ser examinado pelas Comissões Constitucionais,será tar~
fa específica das COMISSOES TEMATICAS;
§ 1º - Cada Comissão Temática será
integrada
por 25 ~onstituintes, atendendo-se na medida do possível, ~ decisão
de cada Constituinte e as suas preferências e especialidades.
§ 2º - Cada Comissão Temática elegerá um Rel~
tor, por voto livre, secreto e por maioria simples dos que estiverem
presentes à primeira reunião.
§ 3º - Para a instalação da primeira reunião
deverão estar presentes, pelo, menos, um terço dos seus integrantes.

-38 § 4º - Ao término do prazo de 15 sessoes ardi
nárias, lOS Relatores das Comissões Temáticas comporão a Comissão de
Relatores, redigindo e organizando o texto Preliminar.
§ 5º - O texto preliminar será publicado
no
Diário da Constituinte e receberá, pelo prazo de 5 dias úteis, emen
das apresentadas por qualquer Constituinte.
§ 6º - A Comissão Temática terá prazo de 5 se~
soes ordinárias para examinar as emendas, aceitá-las ou rejeitá-las,
justificando o parecer.
§ 7º - Após esse prazo, a Comissão de Relatores
oferecerá o texto final às Comissões-Constitucionais.
§ 8º - Durante os trabalhos das Comissões Tem!
ticas, haverá o acompanhamento dos mesmos, pelo PRODASENServiço
sw Processamento de Dados de Senado Federal, cedido à
Assembléia
Constituinte para esse fim.
§ 9º - As Comissões Temáticas, em número de 20
( vinte), serão as seguintes:

1º - Sistema de Governo
2º - Organização do Estado
3º - ~reas metr~politanas, Municipais e

que ela foi simplesmente posta de lado, sem que se tenha,pelo
me
nos, uma justificativa para esta atitude. Por esta razão, e porque
não concordamos com o Artigo 14 e o Artigo 15 do
Substitutivo do
Relator, vimos solicitar destaque para a mesma, afim de que o Plen!
rio sobre ela se manifeste.

"

/1-

11 1~ \../ "tcC" ?7."--C:-".-::~
.-

C-v

Sandra Cavalcanti
Deputada Federal
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

Popul~

ções Marginalizadas
4º - Sistema Tributário
5º - Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente
6º - Saúde Pública e Defesa Sanitária
7º - Previdência Social, Aposentadoria,Pensoes
e Assitência Médico Soéial
8º - Defesa nacional, Soberania e Relações In
ternacionais
9º - Direito à Vida, ao Trabalho e à Propried~
de
10º - Garantias de Liberdade de pensamento, E~
pressão, Informação e Ensino
11º - Direitos e garantias da Mulher: Proteção
à Maternidade e Defesa de Privilégios Específicos
12º - Reforma Agrária e Direito à Propriedadeda terra
13º - Segurança Pública e Sistema Penitenciário
14º - Direito à Habitação
15º - Direito do Consumidor e seu Acesso à Ju~
tiça
16 º - Direitos do menor
17º - Direitos e Garantias das Pessoas portad~
ras de Deficiências
18º - Direito à Justa remuneração pelo Trabalho,
em qualquer Escala de Emprego
19º - Organização Político-Partidária e Garantl
as da representatividade do Voto
20º - Mecanismo de Controle e Fiscalização
da
Ação Governamental, em todos os níveis

Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - As comissões e s ubccn i s s óe s , ouvida a maioria dos seus membros, destinarão reuniões para audiência de entidades representatlvas de segmentos da sociedade:d~
vendo, ainda, durante o prazo destinado aos seus trabalhos, receber as sugestões encaminhadas ã mesa ou ã Comissão.

/-r--

. ê~!\.1...0é~.<-<.....>';'~~
Sandra Cavalcanti
Deputada Federal

~
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Assembléia Naci~nal Constituinte
Emenda nº

Justificativa:

A Emenda 933, apresentada ao Projeto de Resol~
ção do Regimento interno, oferecia ao texto original
uma metodol~
gia nova e mais ágil para se chegar à elaboração de um texto prell
minar ao Projeto de Constituição. Além disso, criava um sistema d~
mocrático de participação de todos os Constituintes neste processo
de elaboração do texto. Criando as Comissões Temáticas, a Emenda da
inicia!
va oportunidade a que todos os Constituintes trabalhassem
mente, ~obre assuntos definidos e abrangentes. Os relatores destas
Comissoes, após um período fixado de comum acôrdo, se organizariam
_,e redigiriam um primeiro texto, ainda que informal, mas já capaz de
retratar o pensamento de toda a Assembléia. A Emenda propunha 20 C~
missões Temáticas e explicava seu modo de funcionar.
Lamentavelmente, a forma de tratamento recebi
da pela Emenda, junto ao relator, foi muito estranha. A Emenda
é
classificada como tendo recebido "pareber favorável,em parte". Mas,
quando se lê o ~rtigo 14 e o Artigo 15 do regimento interno, vê-se

Autor: Deputado MOZARILDO CAVALCANTI

Art. lº - O Art. 14 do Regimento Interno terá
a seguinte redação:
As Subcomissões poderão promover reu
niões para audiência de entidades representativas da Sociedade

mediante deliberação favorável da maioria dos seus membros.
§ lº - Mantem-se a redação original
do§ lº do Art. 14. dando-se ao § 22 a seguinte redação:
Os Constituintes poderão
oferecer
sugestões ao Projeto de Constituição à Mesa ou diretamente
às
Comissões e Subcomissoes até 5 (cinco) dias antes do prazo
de
encerramento dos trabalhos destas.

-39§ 2º - Mantem-se a redação original
dos parágrafos 3 Q , 4º e 5º do Art. 14.

Brasília,
S a 1 a d as S essoes,

JUS T I

f

I C A·Ç Ã O

A emenda el.i:m.i:na a6 l.i:m.i:za~õe6 ~mpo6za6 pela Reg.i:menio
de p~opo6.i:~õe6, pe~.i:tindo-a6 ao~ Con6z.i:zu.i:n~e6
em 9eJ1,al, àLndá que não .i:n~e9~an~e6 de de:te~m.i:nada 'Col'1ú6ão ou
Sub-c.omü6ão' e democ.~a:t.i:zando, deMe moda, a elabo~a~ão c.OM~.i:
pa~a 6o~ula~ão

z.'">

"7./Cf ?:J

(1. ~

~uc..i:onal.

Sala da6 Se66õe6, em 23 de
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. a de 1987.

Vepu~ado

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENOA N!!
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AO PROJETO OE RESOLUÇAO N!! 2/87 - QUE
OISPOE SOBRE O' REGIMENTO INTERNO
DA
ASSEMBLEIA NACONAL CONSTITUINTE - RELATO DO EMINENTE SENADOR DA REPúBLICA
FERNANDO HENRIQUE CAROOSO.

E M E N O A

N!!

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de "Resolução n Q 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte"

AO ART. 14 SEJA DADp A SEGUINTE REOAÇAO.
ART. 14 - AS SUBCOMISSOES DESTINARAO'
OE 5 (CINCO) A 8 (OITO) REUNIOES PARA AUDIENCIA DE ENTIDADES REPR~
SENTATIVAS OE SEGMENTOS DA SOCIEDAOE, COM COMPETENCIA AMPLA NA 01MENSSAO TERRITORIAL, DEVENOO, AINDA, OURANTE OS PRAZOS DESTINADOS'
AOS SEUS TRABALHOS, RECEBER AS SUGESTOES ENCAMINHADAS A MESA OU A
COMISSAO.
JUSTIFICAÇAO
E mais fácil Maomé ir às montanhas
que as montanhas vir a Maomé. Assim, Senhor Relator, será mais fácil uma Comissão de 03 (três) Parlamentares Constituintes ir as C~
pitais dos Estados da Federação, com audiências previamente marcadas com as Federaçoes de Segmentos da Sociedade, para receber
as
sugestoes, na forma e de acordo com o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, a receber aqui na Capital da República, milh~
res de Representantes da Sociedade Civil, se deslocando dos mais '
longínquos recantos da Federação.
Por estes motivos apresentamos a EME~
DA nº 311 ao Projeto de Regimento que foi Relatado por V.Exa., e,
por não ter tido a mesma o parecer favorável in totum, foi por mim
destacada a votação em plenário e já havia preparado ~
nos
termos do art. 27, do Regimento Interno, com mais de 100 (cem) assinaturas de apoiamento de Constituintes qUej3T~Otam
a Emenda.
Sala das~soes,: 1 vereirol1987
,}~vr-,II
d·
Oeputad
A A'PA
A'
PJ.lOB PE.

Dê-se ao §1!! do art. 14 a seguinte redação:
§lQ - É facultado ao constituinte assistir às reuniões de todas as Comissões e Sub-comissões, apresentar propostas,
discutir o assun~o em debaée pelo prazo por elas estabelecido, sendo-íhe ve~ado o direito de voto, salvo na Co~issão ou Sub-comissão'
da qual for membro ou suplente. Presentes à reunião, os suplentes
poderão votar, n3 ausência de qualquer dos ~embros efetiv~s, na ordem da lista de presença, .té completar a Comissão",

JUS T I

FI CAç

~ O

Seguindo o que sempre foi praxe na Câmara dos Oeputado~
entendemos que a participação das suplentes é fundamental ~ara, os
trabalhos da Comissão, na ausência de qualquer dos membros efetivo~
Sala das
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ASSEMBLÉIA

UACIOWAL

COWSTITUIWTE

EMEWVA WQ
, AO SUBSTITUTIVO VO
TOR AO PROJETO VE RESOLUÇÃO W9 2 VE 1987.

152

REL~

E ME N D A
(Ao projeto de resolução n Q 2, de 1987)

Vê-6e ao

§

19 da a~~. 14 a 6e9u~n~e ~eda~ão:

6ac.aUado ao' Con6~u.i:n~e a66üti~ ã6 ~eun.(.oe6
de zoda6 a6 Com.i:66õe6 e Sub-c.om.i:66õe6,6o~mula~ I
p~opo~.i:~õe6 e d.i:6c.uti~ a a66unzo em debaze pela
p~azo
po~ ela6 e6zabelec..i:do, ~endo-lhe vedada a d.i:~e.i:Zo
de
vaza, 6alvo na Com.i:Mão ou Sub-c.omü6ão da qual 6o~ me!!!.

Dê-se ao §2 Q do art. 14 do projeto a seguinte
redação:

"§ 1Q - É

b~o".

"§2 Q - Até 60 (sessenta) d~as após a promulgação deste Regimento, os Constituintes poderão
apresentar proposta de'normas que devam constar
do Projeto de Constituição as quais serão encaminhadas pela Mesa às Comissões pertinentes.

-40JUSTIFICAÇAO

JUSTIFICACÃO

Primeiramente expresso minha preocupação com re-

A presente emenda visa assequrar aos constituin

lação ao prazo.

tes

Entendo que estamos escrevendo uma Constituição
que deverá ser duradoura e atual, assim, minha preocupação
em
dilatar o tempo para o estudo das sugestões que cotidianamente
os Constituintes recebem em seus gabinetes, reveste-se unicame~
te no intuito de bem atender aos objetivos da propria Constitui
ção.

um prazo maior para a apresentação de suas sugestões,

sem prejuizo da celeridade dos trabalhos.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

Ao alterar a denominação de "Oferecer sugestões"
por apresentar proposta, quero diferenciar as propostas dos Con~
tituintes das sugestões apresentadas pelas Assembléias, Câmaras
e segmentos da Sociedade.
Sala das Sessões, em
Constituinte ~t!AUOÍÕ Àviu\~ SILVA
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EMENDA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DO
PROJETO DE REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE

Ao Projeto de Resolução que "dispõe, sobre o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte (Substitutivo do Relator)."

Aos §§ 29 e 39 do artigo 14 do Substitutivo dê-se

Altera a redação do § 29 do artigo 14

a

seguinte redação:

Art. 19

-

"Art. 14 .•••••••..•..•.....•.•.••

O § 22 do artigo 14 passa a ter a seguinte redação:

....................................
"Art. 14 -

..

§ 22 - Até 40 (quarenta) dias após a promulgação deste Regime~
to, os Constituintes poderão oferecer sugestões de normas que devam co~
tar no Projeto de Constituição, as quais serão encaminhadas pela Mesa às

§ 22 -

Até 40 (quarenta) dias após

a promulgação deste Regimento,

comissões pertinentes. 11

os

Constituintes poderão oferecer sugestões de normas que devam cons tar do Projeto de Constituição, as

Justificação

quais serão encaminhadas pela Mesa
das Comissões pertinentes.

É necessário maior prazo para que

Constituintes possam apr.!:
sentar sugestões sobre todas as matérias discutidas no Projeto de Consti tuição, que serão apreciadas em comissões distintas da Comissão em que
ele participe.
05

§ 32 - As Comissões, a partir

de

sua constituição, terão

de

prazo

75 (setenta e cinco) dias para con

sala das sessões,

de fevereiro de 1987

cluirem seu trabalho, findos

os

quais o encaminharão à Comissão de
Sistematização que, por sua vez
deverá, dentro de 30 (trinta)dias,
apresentar à Mesa o Projeto

de

Constituição. "

154
JUSTIFICAÇÃO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OFERECIDO AO PROJETO DE

Os prazos de 40 e 75 dias, previstos no Substitutivo,

RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987

revelam-se por demais exíguos para que se esclareçam todos os

temas

e se chegue a um consenso sobre os mesmos, nas Subcomissões e Comis-

Dá nova redação ao § 22 do art. 14

sões.
Daí a presente proposição.

§

22 - Até 40 (quarenta) d1as após a instalação

Sala das Sessões, em

das Comissões os const~tuintes poderão oferecer sugestões

de normas que deverão constar do Projeto de Const1tuição
c~-{

as quais serão encaminhadas pela Mesa às Comissoes Pertinen

teso

Senador

Louremberg Nunes ~

-41TiTULO IV

Da Elaboração da

No § 22 do Art. 14, onde se lê até 25 (vinte
e cinco) dias, léia-se até 30 (trinta) dias.

Con5titu~ção

CAPITULO I
Das Comissões

Const~tuc~ona1s

SEÇAO I

JUSTIFICAÇIlO

No:r:mas Gerais

A~t~

Pretende-se ampliar todos os prazos nesta fa
se de trabalho das Sub Comissões, da maior importância pava·o fu
turo Projeto de Constituição.

Com1ssões incumb1das de e14bo~
o P%ojeto de const1tuição. em número de 8 (01tO), s~~
:Lntegradas,
cada Uma, por 63 (sessenta e três) menb~

titulares e

13 -

~gual

As

número de suplentes.

.

~

1! - Além
das com1ssões refe~1das neste ~
tigo, haverá uma
Comissão de S1stemati~ação, 1nteg~
§

:~~l ~~~~~~l~;n;~pi~~t~~t(~u~r~~~aaes~~v~~m~~~~~~~~J

plementada com os
P~esidentes e ~elatox~s das dQ~~
Com1ssões, e os Relatores das Subcom1ssões,
assegu~~
a
part1c1pação
de
todos
Os
Part1dos com assento-l
- Assemblé:La.
!

3!

Deputado Federal

Salvo
o · disposto
no § 12, quanto a\
Relatores,
cada Const1tuintc soren
duas Comissões, em uma como t~tulart
em outra como suplente, devendo as bancadas de
peque~
representação
optar pela
Corn~5são
ou
Comis5õ~s q~
px:e:fexJ.I:eM..
i
§

pode~á

e

-
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integ~a~

4' - Dentro de 48 (quarenta e o~tó) horaS.

§

/

LUIS ROBERTO PONTE

2! - Os membros de cada Com1ssão se~fio 1n~
cados pelas respect1vas L1deranças. obedec1do. eM c~
uma delas, tanto quanto possivel, o cZ~~ez~o da p~OUOl
c.:Lonal:Ldade p a r t a d áz a.a ,
~ ~
§

presidentes

'/

/'

...--S /Í~/(/-I~Ó

EMENDA NQ

I

contar da eleJ.ção da Mesa, os Lideres dos Part:Ldos 1h
dicarão
à mesma,
oor esc~ito, os J.ntegr~ntes de suâ
bancadas. que ~~ão cômpor as Com.:Lssões.
\

§ 5~ - Na
sessão ord~nâr2a seguinte, c p%e~~
dente da Assemblé:La decla~ará const~tuidas as com:Ls~~eJ
e lerá os nomes dos que as compõe~.

Resolução

Dilate-se o prazo do § 2Q do artigo 14 do Projeto de
nQ 2/87 para 45 dias.

e oito) h~r~~,-di~~~i;~~~:~5~~sn~ub:~~~J.~;õ::,(i~i;~~;(
nadas no Art. 15, assegu~ada, tanto quanto pos5J.vel, ~
p~oporc1onal:Ldade

JUSTIFICAÇIlO

j

paxtidárJ.a.

7~ - Ao
presJ.dente e ao Relator de e~da CO'
vedado 1nteg~ar as respectivas Subcomi5G~CS. ;

§

mJ.ssão é

§ 8e - Cada
Com~ssão ou SUbCO~1SSdO, UMa ve1
dentro de 24 (v1nte e quatrof
as,
a
fim de eleger
um Presidente e ~01S V1ce:
~1dentes, cabendo ao p~es~dênte a des1gnaçao do Re
or, de PartJ.do d1ve~SO do seu~
e dos Vice§ 9~ - A ele1ção
do
Pres1dente
de
sidentes e a deS1gnação do Relat2r
d~ ComJ.ssão
tematJ.~ação somente se processarno apos :l.\\te9~al).=.asua c crapo s a e ãc ,

cons~ituida, ~eun1r-se-á,

§ 10' - As
ComJ.ssões e Suhcorn~ssões desenvo!ão ord~na~).amente seUs trabalhos na pa~te da ~~nhat
endo,
por
del~beração do seu Ple~arJ.o, fazê-lo em
áte~ eKtraordJ.uário em
ou~~os
ho~ar1os,
1nclusJ,.ve
fer1ados,
sábados
e dOrn1ngos. salvo nos periodos
tinados às sessões plenâr1as da Assemblé1a }(acJ.onal

O Constituinte, com prerrogativa por excelência sobre qualquer cidadão para elaborar a nova Carta, não deve ser
tolhido no exercício de sua missão, pela exiguidade do prazo
assinado à preparação de suas matérias, tarefa que, pelo menos do ponto de vista formal, não poderia estar
previament~
pronta, à falta das regras que vão presidir o funcionamento

o.

""'ut":;rl;C~;"::~

st~tu~nte.

§ 11! - O Presidente da Comissão de S1stematiaçompanha~. os
trabalhos
dema1s Com1ssões e convoca~a os P~es1dentes e Relates destas, para ~eun1ões per1ôdicas.
conJuntas
ou
o,
podendo
estende~
a convocação aos P~es1de"tes e
lato~es das d~versas Subcom1ssões.

çfio desJ.gnará memh~os pa~a
5

12' - As

§

Assembléias

4fb±-?Mve_fiP
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Leg~slat~vas. Camaras
como às ent~dades ze-

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

Ve%eadozes e aoS T%~buna1s bem
esentat1vas
de
segmentos da soc1edade é facultada a
resentação de sugestões contendo matér~a const1~uc;9
1,
que serão ~emet1das ~elo Pres1dente da ~ssemble1a
respectivas Com~ssões.

13. - O dis~osto no § 6' deste
lica à Comissão de s~stemati2ação.
§

art~go

EMENDA N.

não se

Art. 14 - As
subcomissões
dest1narão
de
5
cinco) a 8 toito) zeun~ões paza audiênc~a de entidades
de segmentos da soc1edade, devendo, a1da, durante o pra~o dest~nado ~os seUS tFabalhos L re=be~ as sugestões encam1nhadas a Mesa ou a Com1ssao.

SUBSTITUTIVO

~p~esentat1vas

l

Ulgaçã~este/Reg1men~o.

ecer
s
e c ons b a,

s

2;- Até 'tS

Ó

daas a õs a
Constitu1ntes poaerão

(vinte e e ane c )

pro-

os
oiees~es de normas que devam constaz do p~oJeto
Ec ão as qua~s ee e ãc e nc amaulvad ae
pela tte s a

DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

§ l ' - t ~aeultadQ ao Const~tu~nte assistir às
eun10es de todas as Com1ssões e Subcom1ssões, d1scutir
assunto em debate pe~o pra~o por elas estabeleC2do.
en d a - l h e vedado o d1re1to de voto. salvo na Comissão
u SUbCOM1
~ja qual fôr membro~

s

,~

o prazo a que se refere o

§ 29

do art. 14 passa

a

ser de 40 (quarenta) dias.

CO~1s~~~rt1nentes.

§ 3S T As Com~ssões.
a part~r de sua eonsti~UiÇãO' terão /pJ:a::o ãe.~ (sessex:tta) dJ.as ?ara ~on<:lu1-

I

i~sã~e t~~;~~t~ii~~~Sq~~,q~~~Ss~ae~~;~~~~~;~~,ad~ri:

~to

de 30

JUS T I F I C A ç Ã O

zinta) dias, apresentar à Mesa o ProJeto de

fonst~tu~ção.

~

o mínimo de tempo necessario para a efetiva

tribuição dos Constituintes ã elaboração da nova

156

Constitui-

ção.

EMENDA NQ
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLUçna NQ 2, DE 1987 QUE

"Dispõe sobre o Regimento I!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte",

con

-42159

apreciação pelas Comissões Constitucionais, o texto atri-

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 2, DE 1987.

buldo a esses parágrafos fixa prazos incompatlv=is com o
direito de iniciativa parlamentar, sobretudo em matéria de
fundamental importância.

Dá nova redação ao

§

3" do art1go 14.
Efetivamente, estabelecendo em dias os pra-

§ 3g - As Corn1ssões, a partir de sua constitu1Ção

terão prazo de 90 (noventa) dias para concluir seu
findos os quais o encaminharão

à

Comissão de

trabalho,

S1stematização

que, por sua fez, deverá, dentro de 3D (tr1nta) d1as,

sentar

apre-

à Mesa o Projeto de Constitu1Ção.

zos de elaboração das proposições, e da respectiva

apreci~

ção pelo Orgão Técnico competente, o Substitutivo do Relator, nesse particular, comprime, desnecessariamente o
paço de

t~po

que têm os senhores Constituintes para

esfOrM~

lizar as contribui9ões que devem oferecer à nova constitu!
JUSTIFICAÇÃO

çâo, e limita, àqueles que nas Comissões devam apreciá-las,
o indispensável tempo de es~uáo, de reflexão e de decisão.

A dilatação do prazo para 90 (noventa) d1as
permitir

irá

debate mais amplo e democrático nas COID1ssões.
A nação está ansiosa pela nova Constitu1Ção,. mas

a pressa muitas vezes,

é 2nimiga da perfeição.

Pretende-se com a Emenda, como se vê, substituir a expressão "dias" por "sessões", a fim de
os prazos referidos nos parágrafos em questão,
considerando, na

Sala das Sessões, 23 de fevere1ro de 1987.

contag~,

dilatar

assi~

não

os sábados, domingos, feriados

e os dias de ponto facultativo.

t fórmula que, no meu entendimento, aperfe!

VlveJi'~vlv

çoa o Regimento, resguarda e valoriza o inalienável direi-

--\VlM.4 W\J

to de iniciativa dos Constituintes e serve melhor ao êxito
da grandiosa tarefa oue lhes foi determinada pelo povo

br~

sileiro.

SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 1987
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ASSEMBLtIA NACIONAL õõN~I~UINTE

EMENDA N9

~~/~
o
DE BARROS FILHO
ADlm~

, AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

RESOLUÇli.O N9 2, DE 1987, OUE "DISPC!E SOBRE

O REGIMEN

TO DA ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE",

Nos parágrafos 29 e 39, do artigo 14,

su-

161

bstitua-se a expressão "dias" por IIsessões".

EMENDA Nº

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESDLUçnO Nº 2, DE 1987 QUE

JUSTIFICACÃO

Praticamente todo o processo de elaboração

"Dispõe sobre o Regimento I!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte",

do'novo texto constitucional subordina-se aos parágrafos
Dê-se ao § 3º do Art. 14 a seguinte redação:

29 e 39 do artigo 14.

Cerne de todo o rito leqislativo, que

vai

condicionar a apresentação de propostas de normas constitucionais pelos senhores deputados e senadores,

e

sua

§ 3º - As Comissões, a partir de sua Constituição, terão prazo de 80 (oitenta) dias para concluirem seu tr~
balho, findos os quais o encaminharão à Comissão de Sistematização que, por sua vez, deverá, dentro de 20 (vinte) dias, 'aprese.!!.
tar à Mesa o Projeto de Constituição.

-43 JUSTIFICAÇIlO

o prazo de 60 (sessenta) dias para as Comissões concluirem seus trabalhos, é absolutamente Insuficiente. E~
ta,é uma das fases mais ricas do processo e não se a pode mutilar.
Quanto ao prazo de 3D (trinta) dias dado a Comissão de Sistemati
zação, é demasiado longo já que ela não deve modificar os Proj~
tos das Comissões Técnicas, mas tão somente compatibiliz~-los.

§ 3º - As comIssões terminarão suas tarefas no ~ra
zo improrrogável no dia ,1 de julho de 1987, eXGeçdO feita à Comissão de SlstematJzJção, que ent=egará, até 15 de agosto de 1987,
ao Presidente da AssembLéIa Nacional Constituinte, a redação final do projeto.

ART. 21º
O Presidente da Assembléia Nacíonal ConsUtU1!:!.
te, recebendo a redRção final do projeto no prazo do § 3q do art.
142 , segunda parte, ordenalá a sua imed:ata publicação no Djári~'
da

~ssembléla

e em avulsos para os CorstiiuinLes, universidades

~
~, ,·1,.Cl
'--:,J/t/~I/

LUIS ROBERTO PONTE
Deputado Federal

ART. 222
No dia 18 de agosto, o projeto será submecldo
englobadamente, a aceitação prévia da Assembléia.
• lQ
Pceito o projeto, será colocado na Ordem do '

162

Dia da sessão de

Altera a redação do § 3Q

do art. 14 e o
respectiva-

§ 4º do art. 16, dando as seguintes redações,

se

mente:

de agosto, para sofrer, em primeiro turno, en-

COM justifica~50

escrita.

ART. 239
Fica assegurada, no prazo do § 22 do art. anterior, a apresentação de proposta de emenda ao ProJeto de Constituiçdo, desde que subscrita por mais de 30.000 (trinta mIl eleitores) ou mais elejtores bTasilelros, e~ listas organizadas por, no
mJnlmO, 03 (Lras) entidades associativas, legalmente constituídas,
que se responsabilizarão pela Idoneidade das assinaturas, obedecidas as segui~tes condições:

"Art. 14 .....
§ 3º As comissões, a partir de sua

constifuição, terão prazo de 90 (noventa)
dias para concluirem
seu trabalho, findos os quais o encaminharão à Comissão de
~istematização que, por sua vez, deverá, dentro de 30 ....
(trinta) dias, apresentar à Mesa o Projeto
de Constituição."
"Art. 16...•..
§4º A Sub-comissão, a partir de sua co~sti
tuição, terá um prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhar à respectiva Comissão o antiprojeto por ela elaborado
e, não o fazendo, caberá ao Relator redigI-lo no prazo de
~ (cinco) dias."

ART. 24"
§ 2º
No dia 20 de setembro o projeto será, com as
emendas, enviado aos Relatores das Comissões. Em reunião conjunta
os mesmos darDo pareceres, improrrogB.elmente alé o dia 3D de se tel'lbro.

AR1. 25º
No dia 02 de outubro o Presidente submeterá ao
Plenário projeto e emendas.
A votaçêo será encerrada, impreterivelmente,no
§ únlco
die 15 de outubro.

Ao nosso ver é imperativo que a "célula mater" dos textos constitucionais, que são as
Comissões e
Sub-comissões, tenham um tempo mInimo para discutir e redigir suas sugestões, não sendo atropeladas pelos problemas que a falta de tempo pode trazer. Sem dúvida, os prazos, apresentados nos Substitutivo, não são suficientes p~
que se redija uma proposta que seja democrática na sua raiz, trazendo à luz as posições dos mais diversos
setores
da Sociedade Brasileira.
Uma análise mais detalhada revela que resta
~iam, aproximadamente, 48 horas de trabalhos efetivos
com
manutenção do prazo definido no Substitutivo, o que ,sem
dúvida, inviabilizaria a confecção de um
texto constitucional de profundidade condizente com os anseios nacionai~

A vOtBÇ~O se proccssará por Títulos salvo
ART. 262
emendas e os destaques concedidos.

as

ART. 272
No dia 16 de outubro o rcsolvido pelo Plená rio vollará à Comissão de Sistematização. No dia 29 de outubro, a
mesma 80resentará ao Presidente Nacional ConstItuinte a redação f!
nal da Constituição.

a

Sala das

1~

globadamente, discusslo única, que terá prazo fatal no dia 19
de
setembro de 1987, quando se dará o encorr2menlo da discussão.
§ 22
Até o dia 08 de ~etembro de 1987 serão =eceb~
das emendas. Pod~râo ser fundamentadas da triouna durdPte o prezo'
que seus aut oces ti verem para dJ seu li t a p coj e l (I} ou cnv J adas à t~~

EMENDA NQ
, de 1987
AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLU~O NQ 02/87

-----'ART. 282
O Diário da Assembléia publicará a redação
nal homologeda até o dia 31 de outubro.
'

eiro de 1987

ART. 299
presenladas, com
ção.

MUNIZ~

CIVAL
Federal Constituinte

ART. 309

tcmaU zaçao
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~~

Nos dias 3, 4 e 5 de novembro poderão ser a escrito ou verbal, emcndas de reda-

fundamentD~ão

NuS dias 7 e 8 de novembro a Comissão de Sisas, c1Pcn:l,as e dará par ece i es . No dia 10 eJe n!:'.

~IJrecIard

vembro o Plenário se manifestará sobre elas e votará o resuJtado
final, em conclusêo derradeira.

de 1987.

Estabelecc novos prazos, mcdificando a
redação do § 32 do art. 14º, os art~os
21º, 22Q e 23º; o § 29 art.

25º, 260,

I

altas autoridades do país, organizações sindicais e quaisqupr outras entidades que solicitarem.

27~,

2/jq;

§ ~nico
No dia 1~ de novembro, em sessão solene, o
Presidente da Assel'lblela Nacional ronstituinte promula~rá a Cons
tiluição.

os arts.

23 Q , 299 e 309 do ProjQ

JUS T I F T C A T I V A

to de Resolução nQ 02/87.

ART. 14º

o prazo do § 32 do art. 14° subordina todos os demais. A
fixação levou em conta não apenas o tempo necessáIio para que a
tarefa sej~ feila se~ pressa, mas,também, sem Ie~tidão. Dá margem para que 8 s i s t emat Lzação e redação fi'lal sejam cu í.dado sa s no

-44eÀtremo. Prevê largo período para a discussão em Plenállo do pr~
jeto após sua redaçSo final. Marca duas datas chaves. A primeira
para ifntr'ega do projeto tal como reza o artigo na redação prop0f.
ta. A segunda, a de 15 de novembro, Proclamação da República, p~
ra o advento da verdadeila Nova República do Brasil, com a pro Mulgação da Constituição Brasileira.
Limitar a duração dos trabalhos é uma exigência nacional,
um dever da Assembléia e uma resposta aos anseios da nação. A emenda,

perceb~I~o

JUS T I F I C A ç Ã O

Objetiva a emenda compatibilizar este prazo com o
novo proposto, por nós, para o

§ 29

do art. 14.

Sala das Sessões, em 23 de fereveiro de 1987

os atentos Constituintes, não dimInuiu os pra-

zos previstos no projeto original. Pelo contrário, disciplinou os. E, marcando datas, escoimou o perl~o do vazio, da i~ércla e
da expectativa pessimista daqueles que não perdeM aportunidadc '
para, ante a menor falha, apontar descasos, mesmo inexistentes.
Não ~á super-tarefas pela frente. E, de qualquer sort~,é
bo~ balisar todas as atividades.

c~~lffiJR'"~OS

DEPr10S

,~, 23 de

/Deputado
Ii 1/G2IctvJ
..lit

fevereiro de 1987.

/1-

MENDES RIB~IRÚ
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EMENDA Nº

•

Dilate-se o prazo' previsto no § 3º do artigo 14 do
Projeto de Resolução nº 2, de 1987, para 90 dias, suprimind~
-se o § 4º.

164
EMENDA Nº

Ao Substitutivo do relator' ao Proejto de
que dispõe sobre o Regimento Interno.

JUSTIFICAÇ~D

Resolução ,

Substituam-se no § 3º, Art. 14, os
prazos de 60
(sessenta) e 3D (trinta) dias respectivamente por 90 (noventa) e 45
(quarenta e cinco) dias, para as Comissões específicas e para a Comis
são de Sistematização.
JUSTIFICATIVA

Tratando-se de documento com vocação para durar,c~
mo pressuposto indispensável da estabilidade institucional ,
uma Constituição não deve sar elaborada açodadamente, sob a
premência de prazos. A pressa é inimiga da perfeição,
como
diz o adág~,e, em materia de elaboração do arcabouço jurídico do País, não convém transigir-se com o máximo de perfeição possivel.

A proposta se fundamenta no entendimento de que os
prazos curtos e sumários só podem interessar a quem pretenda restrin
gir e atropelar a participação, principalmente a manifestação
dos
segmentos mais populares da pirâmide social, pois para estes é que é
sempre mais difícil encontrar os meios para mover-se, para organizarse e até para chegar à Capital da República e aos Constituintes
com
os pleitqs e as suas proposições. Para os setores mais poderosos
da
e o
economia e da sociedade, ao contrário, tudo se faz mais fácil
lobby está aí para canalizar seus interesses com enorme agilidade
e
desenvoltura.

167
E

Em suma, o povo precisa de tempo para manifestar os

M E

N

D A

Ao SubStltutlvo do Projeto de

seus interesses.

Resolução n9 2.

s~:ssões, 23
.....

de fevereiro de 1987.

Art. 149, §39:
90 (noventa) dlas, em lugar de 60 (sessenta);
Art. 169, caput:
35 (trinta e cinco) dias, em lugar de 15 (quinze)
Art. 169, §19:
15 (quinze) dias, em lugar de 5 (cinco);
Art. 169, §49:
70 (setenta) dlas, em lugar de 40 (quarenta).

/.. /!Y ..

, Dep. JDRQE IHAGE

/ ....

Modifiquem-se os prazos indicados, conforme os artlgos refer~dos:

/

/
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JUETIFICATIVl'
EMENDA N9
'são todos prazos correlatos.
SUBSTITUTIVO

Ob]et1va a Emenda~ num prime1ro momento, compatib112zar o
prazo estabelecido no Art. 149, §29, de vinte e cinco dias 2n2C2

DO

a1S dest2nados à apresentação de sugestões de normas, por parte
dos Constltuintes, com o de elaboração do ante-projeto, pelo rel~

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

tor, e mesmo o da apresentação de emendas a esse ante-projeto,

p~

los membros das diversas subcomissões. TalS prazos, estabelecidos
no Art. 169, se encerrarriam em vinte dias e, portanto,

O prazo a que se refere o
ser de 90 (noventa) dias.

§

3 9 do art. 14 passa

a

praticame~

te s1multaneo com o de recebimento das sugestões que, em tese, deve

subsldlar a elaboração do ante-projeto, e que se conta a partlr da
promulgação do Regimento.

-45 Trata-se, sem dúv1da, o recebimento de sugestões, de um pr2
ced~mento

.Justificação:

salutar, que deve anteceder a elaboração do ante-projeto.

A emenda objetiva evitar que a possibilidaje aven
tada no parágrafo emendajo se transforme em meio de
1
xransferên=ia do trabalho de uma Co~issã:J, ou de todas ,
para a Comissão de Sistematização e Reda;ãJ.

O novo prazo proposto assegurará, aSSlrn, também a consideração de

eventuais sugestões recebidas de Assembléias Legislat~vas, Camaras
de,Vereadores, Tr~bunais e ent~dades representat~vas de segmentos
da sociedade, a que se refere o Art. 139, §129, sob pena de tornar
lnócuo o seu receblrnento.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1.937

Finalmente, ainda nesse período, serla possível atender ao

disposto no Art. 149, caput, relativo à audiencia de entidades representat~vas de segmentos da sociedade.
,

.

Por oportuno, propõe-se também o elastecimento do prazo para;apresentação de emendas, ~elos Constituintes, ao ante-projeto,
tendo em vista que essa será a ún~ca fase , ao longo de todo o pr~
cesso de elaboração da nova Carta Constituc~onal, de d~scussão mais
detalhada de assuntos espeeificos, posto que real~zada em subcomi~
sões temáticas.
Por via de~consequencia, também os prazos globals, dos Art.
16~,

§49 e 149, §39, tiveram que ser ajustados •

c:":

.' " b ' " ) . ; : ;

es;' ':_ ~b'.'~='ro

de " ' , .
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EMENDA N9

170
Dê-se nova redação ao

§

49 do art. 14.

,

PROPOSTA- DE E~ENDA AO SUBSTITUTIVO ~ ~ESOLUÇ~O 2/87,
QUE OISPOE SOBRE O REGJ~ENTO DA ASSE~8L~IA NACIONAL
CONSTITUINTE, N2

"§ 49 - Na hipótese de alguma Comissão não
apresentar seu trabalho no prazo estipul!
do neste artigo, será designada

Comissão
Modifica dispositivo sobre a competência
da Comissão de Sistematização.

Especial, composta de 11 (onze) membros,
escolhidos dentre seus integrantes, e

re~

peitada a proporcionalidade partidária
para apresentar o respectivo trabalho

Do DEPUTADO JORGE LEITE

no

prazo de 10 (dez) dias."
Artigo único - Dê-se a seguinte redação ao § 42, do art. 14, do Subs
titutivo à Resolução 2/87, que dispõe sobre o Regime~
to da Assembléia Nacional Constituinte:

JUS T I F I C A ç Ã O

"§ 4º - Na hipótese de alguma Comissão não apresentar

Não compreende-se e não aceita-se que a Co

seu trabalho no prazo estipulado neste art1go,
os Relatores das Subcomlssões sistematizarão as maté
rias nelas aprovadas, remetendo-as à Comissão de Si,
tematização, no prazo de 5 (cinco) dias."

missão de Sistematização assuma todos os poderes. Há que se
buscar, com a Comissão designada e competente, a

execução

do ;trablaho que j á lhe era próprio.
Sala do. Ses sê es , ~

CONSTITUINTE

JUS T I F I C A ç A O

IT~RANCO
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO N2 2, DE 1.987

Dê-se,

a~

Parág:afo 42 do

A~tiga

14, a seguinte redação:

1. A finalidade das comissões constitucionajs outra não é senão consultar a sociedade, através dos meios e processos
estabelecidos,
no regimento, para que o novo texto constitucional reflita o pacto desejado pela Nação.
2. Atribuir à Comissão de Sistematização, de plano, a competência p~
ra, no caso, desconhecer as matérias coli~]das, estudadas e aprovadas por dada Comissão, é tornar de sp í.cIendo o trabalho dos Con~
tituintes, inadmissivel em face da delegação popular que recebe ramo

§

42 - Na hipótese de alguma das Comissões nã~ apresentar
o anteprojeto da mat ér a que Ih" é afeta no praz o
reg ímenta 1, caberá ao Pr es Lderrt e da Assembléia N.§!.
clonal Constituinte, median':.e rep:esenta;ão da Co
í

mí s sã a de Sistematizaçã'J e Radação , d'3:sigMat',

den

tre os in~eg:a'':.es da Conistão faltosa, um relator
"ad Hoc" p,ra, n:J p:azo improrrogávsl de 49 horas,
apresen':.ar, com parecer escrito, o antep:ojeto.

3. A mod1ficação, ora apresentada, aproveita aos interesses da soci~
dade e não joga no cesto das coisas Lriservfve s o árduo trabalho
dos Constituintes.
í

ffvere~Jo de
~/~R~\9u}'E~;J[r:z.

Sala das Sess es, 23 de
D

PU~DO

ebNSTITUINTE

1987.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO OE RESOLUÇÃO Nº 2, OE 1987

Suprima-se o § 4º do artigo 14.

EMENDA ao § 42 do art. 14
Dê-se ao § 49

do art. 14 a seguinte redação:
JUSTIFICAÇÃO

§ 49 - Na hlpótese de alguma Comissão não apresentar seu tr~

balho no prazo estipulado neste artigo, caberá à Comissão de
Sistematização comunicar o fato à mesa que informará o Plen!
rio sobre o evento. Nesse caso o Presidente da Mesa encarregará outra Comissão de tema conexo de elaborar o trablho não
apresentado.

JUS T 1 F 1 C A

ç

ÃO

As Comissões têm prazo certo para concluirem seus tr~
balhos. Não há porque imaginar que essas Comissões deixarão
de
cUmprir a determinação Regimental.
A hipótese prevista no § 42 apenas confirma a
inte~
ção implícita de delegar todos os poderes à Comissão de Sistema
tização.
O anteprojeto não prevê a hipótese de a Comissão
de
sistematização deixár de apresentar seu trabalho no prazo estip~
lado. Isso a coloca numa posição privilegiada em relação às demai~
Comissões.

À Comissão de Sistematização não poderá ser delegada tarefa
de leglslar em nome de outra mesmo que, por tardança, não t~
nha apresentado seu trabalho. Nesse caso o democrático
é
encarregar uma outra comissão ão mlster da primeirâÍ- falta~
te. A segunda, já tratando de tema conexo, estará melhor pr~
parada do que a~lstematização àquela altura já sobr ecarr eqa
da de muito tra9alho, típico de seu nome.

SALA DAS SESSÕES

in.,'

"'t1rên\.

Sala das Sessões,

23 de fevereiro de 1987.

, .
?1:í'Ni'li
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EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

Dê-se ao

§

49 do art. 14 a seguinte redação:

U§ 49 _ Na hipótese de alguma Comissão
não apresentar seu trabalho no prazo esti
pulado neste artigo, poderá o mesmo
ser
prorrogado por até mais 10 (dez) dias
ú
teis.

JUSTIFICATIVA
g recomendável a dilação de prazo, em casos esp~
ciais, para a completação dós trabalhos das Comissões, im
pedi-lo não é democrático.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1 987

ci.>:
,~~

Deputado

NETTO

EMENDAS
ao substitutivo do Relator que dispõe sobre
o Projeto de Regimento Interno da ANC:

Art.14 - Elimine-se o Parágrafo 49 deste artigo. Renumere-se o Parágrafo 52, formando o Parágrafo 52.
JUSTIF.: Não nos é lícíto prever que uma Comissão não realíze o seu trabalho, como não podemos prever que a ANC deixe de elaborar a n~
va Constituição.
Art.15 - I) Dê-se o seguinte texto a Comissão de Item I: Comissão dos Direitos e
Garantias da Pessoa Humana.
II) Permanecem as Comissões II,III,IV e V com suas respectivas subcomissões.

III) AItere-se a partir da VI Comissão nos seguintes termos:
VI- Comissão da Ordem Econômica:
a) Subcomissão de Princípios Gerais e Intervenção do Estado.
b) Subcomissão do Regime da Propriedade do Subsolo e da Ativi dade Econômica.
c) Subcomissão da Temática Urbana.
VII - Comissão da Política Agrícola, Temática Fundiária, Agrá ria e do Meio Ambiente:
a) Subcomissão da Temática Fundiária.
b) Subcomissão da Política Agrícola e Agrária.
c) Subcomissão do Meio Ambiente.
VIII - Comissão das Minorias Etnicas, da Família, do Menor,Ido
so e Deficientes:
a) Subcomissão do lndio.
b) Subcomissão da Familia, do Menor e do Negro.
c) Subcomissão do Idoso, Deficientes e outras Minorias.

- 47
IX - Comissão Educação, Cultura, Esporte, Comunicação, Ciência
e Tecnologia:
a) Subcomissão de Educação, Cultura e Esporte.
b) Subcomissão de Comunicação e Informática.
c) Subcomissão de Ciência e Tecnologia.
X - Comissão da Saúde, Previdência, Seguridade e Direitos dos
Trabalhadores:
a) SUbcomissão da Saúde.
b) Subcomissão da Previdência e Direitos dos Aposentados.
c) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Seguridade.

Art.13 Art.19 -

Art.24 '-

XI - Comissão de Sistematizaçã~:
JUSTIF.: Consideramos esta dãatrdbuãção mais racional e diminui a superposição laboral das Comissões.
1) Quanto ao título da Comissão 1, nos parece mais apropriado o
termo Pessoa Hunana, ao invés de Homem e lúlher, a fim de evitar choques
e confusões a um possível sexo neutro ( hermafroditismo).
Adapte-se a redação do artigo às novas Comissões e o número de membros em
cada Comissão.
Redija-se da seguinte forma:
"Na elaboração do projeto ......••..•..........•.........••.•........••..
acompanhado de um relatório e devolvido à Comissão de origem, que terá o
prazo de 24 ( vinte e quatro ) horas para remeter o projeto corrigido . à
Comissão de Sistematização".
JUSTIF.: Esta redação corrige a hipertrofia de poder da Comissão de Sist~
matização e elimina eventuais, incompatibilidades e superposição
de matéria entre as Comissões.
Redija-se o Parágrafo 22 nestes termos:
..
"Encerrada a discussão
emitir parecer sobre as emendas". Elimine-se o restante do Parágrafo 2Q • •
JUSTIF.: Esta redação visa reduzir o excessivo poder da Comissão de Sis te.atãzação.

quisitados pelo Presidente da Assembléia Nacional Constitu,inte que os submeterá previamente a Planário que poderá
r!
jeitá-los em globo ou isoladamente.

JUS T I F I C A ç A O

A Comissão de filologos incumbirá tarefa das mais importan
tes: da~ forma'vernacular ao que foi redigido pelos Consti~
tuintes. Essa Comissão deverá - face a tão magna tarefa
ser previamente conhecida de toda a Assembléia em virtude do
alcance de suas decisões. Por isso sugerimos que os
nomes
dos filologos sejam previamente anunciados pela Mesa ao pIe
nário que poderá rejeitá-los em globo ou separadamente. ce;
tamente a Mesa haverá a cada nome fazer acompanhar seu cur~
riculum. Os filologos deverão " falar a mesma linguagem "da
povo brasileiro. CabeElhe-a apenas retocar, no mínimo,
as
palavras da Assembléia. Ora, o interprete deve, antes de tu
do, ser da inteira confiança~ do interpretado. Finalmente: ;
convocação dessa assessoria não deve ser posta como' algo
COMPULSÓRIO; DE OFíCIO. A Comissão poderá convocá-la caso
Julge necessária sua ajuda.

SALA DA SESSOES

t., .

I)

23 de fevereiro de 1987.

.

/~v~\If;;

Sala das Sessões da ANC, em 23 de fevereiro de 1987.

--=--zi?=~7/
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175

ASSEMBLaIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA ~O SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETfr DO
INTERNO DA ASSEMBL~lA NACIONAL CONSTITUINTE

~EGIMENTO

EMENDA N9

Suprim3-se o § 42 do art. 14.
SUBSTITUTIVO

DO

JUSTIFICAÇIlO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

A ComissãJ de í$gtematização nãJ poderá entrar no
mérito de quaiquer matéria constitucion31, cuja competência
'deve ser exclusivamente das demais Comissões.
Dê-sê a seguinte redação ao

Sala das Sessões;' em 23 de fevereiro de

"§ 5.9

19Si

§

59 do art. 14:

A Comissão de Sistematização no

desempenho

de suas funções, poderá requisitar os

o'P"t~

recu~

sos humanos e técnicos necessá~ios."

JUS T I F I C A ç Ã O

176

Dar maior abrangência a
EMEMNDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO'

norma regimental para prr

porcionar ã Comissão de Sistematização, os meios necessár'
ao melhor desempenho de suas funções.

EMENDA AO 52 § do art. 14
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de

Ao § 5Q do art. 14 dê-se a seguinte redação:

" A Comissão de Sistematização poderá ser assessorada
grupo de filólogos, de notório saber, cujos nomes serão

por
re

-48-

178

180
EMENDA Nº

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO ANTE-PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

AO SUBSTITUJIVO DO RELATOR SOBRE Ó PROJETO
DE RESOLUÇ1l0 Nº 2, DE 1987 QUE

Altera o parágrafo 5" do art.
14.
O parágrafo 5" do art. 14 terá a redação

se

. A comissão de Sistematização, a cr~tério

do

"Dispõe sobre o Regimento I!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

guinte:
p l enàr-ao , disporá"

de assessores que serão requisitados

ao

No Art. 14, onde se lê: De 5 (cinco) a 8 (ol
to) reuniões, léia-se 5 (cinco) reuniões.

Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇllD

JUSTIFICAÇÃO

r necessário deixar mais tempo para os estudos e debates das Sub Comissões, já bastante exíguo •.

A presente emenda deixa a critér~o da Com~~
sao de Slstematização a requ1sição de assessores, nao

apenas

filólogos, como prevê o ante-proJ€t~, mas especialistas

e

peritos em qualquer ciêricia ou ramo do saber relacionados com

"""",,--.
/. i /2/1 {.
- "'-:> ,{./(//.-<...--.t-.n - .

a elaboração do texto const~tudional.

Deputado LUIS ROBERTO PONTE

181

Brasília, 23 de fevereiro de 1.987

Emenda ao Substitutivo do Projeto de Regimento.
Emenda: Adiciona parágrafo ao artigo 14.

179

O artigo 14 passa a ter um 62 parágrafo com a seguinte redação:
art.14 ...

EMENDA AO SUBSTITUTIVO Nº

187

§6º.As Comissões e Sub-Comissões poderão solicitar o depoimento
de pessoas de notório saber específico ,encaminhando para êste fim ,requerimento à mesa

Emenda ao SU3STITUTIVO 00 RELATOR -

da Assembléia Nacional Constituinte, que providenciará,na data,o deslocamento e aloja-

que dispõe sôbre o Regimento Interno

mento.

da Assembléia Nacional Constituinte,
Deputado Stéiio Dias - PFL/ES

Justificativa:
D trabalho das Comissões e Sub-Comissões poderá exigir para aperfeiçoamento, aprofundamento e discussão de algum tema específ'ico, apresença de depoentes

CAPíTULO I SEÇ1l0 I

Das Comissões Constitucionais

-

de alta qualificação ou intensa experiência, o que poderia ser impedido pelo fato das

Normas Gerais

Artigo 14

Comissões não contarem com recursos definidos.

.••.•...•.•.•...••....•••.......••.••...•.•...•.......

.................................................................
§ 5º

Brasília,23 de fevereiro 1987.
Sala das Sessões;

.

§ llnico _ A Comissão de Sistematização , além das atribuiljEs pr!:

vistas neste Regimento , elaborará o Preambulo e as Normas Gerais
e sistematizará as demais emendas e parte das disposições rrarsíté

Constituinte- PDT-RJ.

rias e Finais.

182

JUSTIFICATiVA :
D objetivo da emenda visa a corrigir que pode ser considerado um
equívoco na feitura do Regimento.
A Comissão de Sistematização poderá elaborar o Preâmbulo , as No;:

EMEt-lJA NQ

AO PROJETO DE RESOLUÇ1l0 Nº
DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

mas !frais , voltando as suas atribuições iniciais quanto as disposições Transitórias e Finais.
Brasília
No Art. 14 suprimam-se as expressões:

" de 5 (cinco) a 8 (oito) "

-49JUSTIFICATIVA

JUSTIFICATIVA

o estabelecimento

do número mínimo e máximo de sessões para a finalidade preceituada no artigo pode inibir o bom andamento dos trabalhos
nas Comissões, tornando-se exagerado em certas circunstâncias e insuficiente em
outras.

Esta fórmula é pior que a da versão original
do
Projeto de Regimento que falava em uma reunião semanal pois se o pr~
zo é de 60 (sessenta) dias, teremos 8 (oito) semanas, e
estariamos,
admitindo a realização de apenas 5 (cinco) audiências em a (oito) se
manas. Proponho e insisto na ampliação do número de audiências posto
que esta é uma forma segura de aumentar a permeabilidade da
Constl
tuinte à real manifestação dos anseios da sociedade.

Sala das Sessões,

Sala dai Sessões,

de fevereiro de

23

1987.

~\
-~~e::t185

183
EMENDA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

Nº

AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº

,DE

DE 1987

Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

No art. 14,
Acrescente-se § ao Art. 14:

§

59, onde se lê, "por grupo de filólE.

gos de notório saber", leia-se:

Durante o período de funcionamento das Comissões e Subcomissões
poderão ser apresentadas sugestões de normas que devam constar do Projeto de Constituição por qualquer de seus membros, desde que respeitados os prazos ali estabelecidos para apresentação de parecer final pelos relatores e sub-relatores, assim como
o disposto no § 3º deste artigo.

"por grupos de especialistas de notório saber".

JUS T I F I C A T I V A

Limitar a assessoria somente aos filólogos e

não

a outros especialistas é impedir a colaboração de outras

JUSTIFICATIVA

â-

reas científicas de interesse ~ elaboração' constitucional.

Esta emenda possibilita aos constituintes apresentarem novas prE.
postas para a elaboração do novo texto constitucional mesmo durante os trabalhos de
comissões técnicas.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

-----=Xl .e

?1'C'---

Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

186

Sala das Sessões,
Ao Substitutivo

Emenda (supressiva)

Suprimam-se, no "caput" do art. 14, as expressões:

" de 5 (cinco) a 8

(o~to).u

Deputado Federal
JUSTIFICAÇÃO

Deve restar às Subcorndssões verificar a' conveniê~

cia de realizar quantas reuniões entender para audiência
das
ent~dades referidas no dispositivo. Porque impor-lhes, de ante

184
EMENDA NQ

Ao Substitutivo do relator ao
que dispõe sobre o Regimento Interno.

mão, um mínimo e um máximo?

Projeto de

Resolução,

Substitua-se no Art. 14, a expressão "de 5 (cinco)
a 8 (oito) reuniões", pela expressão: "de 8 (oito) a 15 (quinze) reu
niões".

Sala das Sessões,23 de fevereiro de: 1.987
'I

~ -

._--......,/I

.-;:-:

..

/

I

/

JAMIL HADDAD

I
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187

188
EMENDA AO SUBSTITUTIVO NQ

/87
EMENDA NQ

Emenda ao SUBSTITUTIVO 00 RELATOR -

AO PROJETO DE RESOLUÇIlO NQ
DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno

que dispõe sôbre o Regimento Interno

da Assembléia Nacional Constituinte.

da Assembléia Nacional Constituinte.
Deputado stélio Dias - PFL/ES

T1TULO IV -

Da Elaboração da Constituição

CAP!TULO

Das Comissões Constitucionais

SEÇIlO

I

I -

Suprima-se o § 5Q do Art. 14.

Normas Gerais

Ju5TIFICATIVA

SUPRESSIVA
Artigo 14

.................................................

~

.
Parece-nos desnecessária a inclusão da função de assessora. mento de filólogos no texto de resolução. O trabalho final de redação por parte
da Comissão de Sistematização contará necessariamente, como é prática na elabor~
ção legislativa, com pessoas capacitadas que lhe tem forma definitiva.

§ 49- Suprimir.

§ 5Q- Suprimir.

JUSTIFICATIVA :

o§

4Q é. desnecessário. E ameaçador e trabalha com hipótese

. que .

diga-se de passagém não deve existir em Regimento de tal magnitude.
Sala das Sessões,

Desnecessário também dizer no § 5Q sôbre Comissão de Filólogos. Po!:
que não de juntar , Sociólógos , Cientistas em Informática , Química fina , etc... Não é materia de Regimento. As Comissões ,não só
a de Sistematização , se assessoram de pessoas de notório saber em
qualquer área que houver necessidade.

Deputado Federal

Brasília

189
EMENDA AO PROJETO DA RESOLUÇIlO NQ

,DE

DE

DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO aA ASSEMBLEIA NACIONAL

1987, QUE
CONSTITg

INTE.

187-A
EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO-PROJETO' 00 REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTIfUINTE

Suprima-se o § 52 do art. 14.

'-

Deputada Federal

Suprima-se o § 4Q do art. 14.

JUSTIFICAÇ1\O

190

y)J-I..... «{t:-i"c. (h

A Comissã~ de ~~za~ nã~ poderá entrar no
mérito de qualquer mat rLa cons t t.uc Lona I , cuja competência
é

deve ser excluslvamente das

Sandra Cavalcanti

ã

de~ais

Comissões.

EMENDA

AO SUBSTITUTIV? DO RELATOR OFERECIDO AO PROJETO DE
RESOLUçAo N2 2. DE 1987
Suprima-se o § 52 do art. 14

JUSTIFICAÇIlO
Sala das Sessões, em 23 ~e fevereiro de 1987
Parece desnecessário constar do Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte que a Comissãn de Sist~~a
tização será assessorada por filólogos.
Além dos próprios constituintes, muitos '
dos quais juristas e professores eminentes a

Cãm~.a

e o Senado

-51dispõem de especialistas com prática comprovada, que poderão ser
requeridas pelo Presidente da A.N.C. (art.13,inciso IV).

Sala

\.J{fl~

.

pOli.

a

""'u,.~:~~d:~::::::':':~:~~,';:d~

das7~~

!

Eó.tabe.f.e.ee.1I. obuga.toll..i.e.dadc de. a.6óes s oiZ.am e. nto r
ó.i..f.â.f.ogo.6, parca a Com.i..6óâo de S.i..6.tema.t.i.zaç.âo pode expolz.

193
Emenda n'? ....

191
EMENDA

Revoga-se o

N9

§

S9 do Art. 14 do SUbstltUtivo.

JUSTIFICATIVA
O.parágrafo que se revoga tem a segul.nte redação: liA Comissão

de Slstematização será assessorada por grupo de filólogos, de notóSuprima-se o
Relator.

§

S9 do Artigo 14 do Substitutivo do

I"lO saber, cujos lntegrantes serão requisitados pelo Presidente

da

Assembléia Nacional Constituinte".
Grupo de fllólogos, de notório saber,

;,
terno-ló, sem dúvida a!

guma, dentro da Assembléia NaClonal Constituinte. Constituintes
JUSTIFICATIVA

há

que integram a Academia Brasileira de Letras, Academias Estaduais e
do Dl.strito Federal, além de escritores de nomeada, sociólogos, cien

tis tas políticos, jurlstas, constituclonalistas, juslaboriantes
A Comissão de Sistematização ficou visivelmente hl
per trofaada ante as atrabuacões que lhes foram conferidas no Substitutivo
do Relator.
Dando ã Comissão de Sistematização conpetência para contratar filólogos e professores de nôtório saber, o Substrtut ivo adml
te .a ancompetêncaa dos legisladores escolhidos pelo povo brasileiro para
a redação do texto Constitucional.
A nova redação proposta ellmina. a. discrimmação

da

malS fina cepa, etc.

A própria Assembléla Naclonal, por conseguinte, dispõe no

seu

organismo de órgãos intelectuais, que, a par de filólogos, vernacu >

listas, lexicólogos, etc.,

dlspensam a requisição de pessoas es-

tranhas ao corpo Constituinte, por mais notório seja o saber, aliás
inegável. de que estejam investidos.

0-

.I

Senador Constituinte FÁBIO LUCENA.
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EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOL~ÇAD N9 2, DE 1987
EIlEIiVA n9

,

,1.(1

SUESTITUTIVO VO

RELATOR AO Pín'JETO VE RESGLUÇliO n0 2,

VE

19 s t ,

Suprima-se no art. 14,0 § 59.

JUSTIFICATIVA

JUS T I F I C A

ç li

~ dispensável, data vênia, o dispositivo que se pretende suprimir. A nova Constituição deve ser elaborada pelos con~
tituintes e não por filólogos.

O

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Ê de p/taxe, o eOllv.i..te

OIL

.~eqLL.i.!>.i.ç.ão de

a~~e.6.60léU das

d.i.velz..6M ãACM peCo!> d.i.Iz.-<'!Jen.te.6 de iJlz.gâoó Te.en.ceoó dO./> u cz z c s
Legü.f.at-<,voJ.

I

D.,.t'" ~~o
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EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

Emenda nº
Autor: Deputado MOZARILDO CAVALCANTI

Suprima-se o artigo 14, caput·
Art. lº - O Art. 15 do
sará a ter a seguinte redação:

Re~imento

Interno

pa~

As Comissões e Subcomissões são as

s~

guintes:

JUSTIFICAÇÃO
1 - Comissão de'Direitos e Garantias:

Como não será possível a oitiva de todas as

enti

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••

dades representativas de todos os segmentos sociais, o

disp~

b ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) .•.•.••.••••.••.••.••..••..•••.•••••.••

sitivo, no nosso entendimento, deve ser suprimido.

2 - Comissão de Organização Federal:

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1 987

a) ••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••••

b ) ••••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••

...,,~~"

c) ••...•••••..••.•..•.••••••........•..•.

"

3 -

Comissão da Organização Política:
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) .....•.••••••••••••••••.•••••••••••••••

196
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4 - Comissão da Organização Eleitoral, Parti-

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO

INTERNO

dária e garantia da Instituições:
a) ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

b) •••••••.••••.••.••••••..•.•••••••••.•••
c) •••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••

5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento

Dê.se ao art. 15 a seguinte redação:

e Finanças:
"Art. 15 - As Comissões são as seguintes:

a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b)

I - Comissão dos Direitos da Pessoa Humana
11 •

Comissão da Organização do Estado

.

c) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 - Comissão da Ordem Econômica:
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

111 - Comissão da Organização Política

b) •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••
c) •••••.•••••••••••••.••••••..•.•••••••••

IV - Comissão da OrganlZação Eleitoral, Par
tidãria e Garantia das Institucioções
V - Comissão do Sistema Tributãrio,

Orçame~

to e Finanças
VI - Comissão da Ordem Econômica
VII - Comissão da Ordem Social
VIII - Comissão de Educação, Cultura, Saude,
Esporte, Comuniçação, Ciência e Tecnologia.
IX - Comissões de Políticas Regionais

7 - Comissão da Ordem Social:
a) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

b) Subcomissão
rias
c) Subcomissão
ficiente
d) Subcomissão
e) Subcomissão

do índio, do negro e

minE

do menor, do idoso e do

d~

do meio ambiente
da família

B - Comissão da Educação, Cultura e Esportes:

a) Subcomissão de Educação
b) Subcomissão de Cultura
c) Subcomissão de Esportes

X - Comissão das Disposições Transitôrias e
9 - Comissão de Comunicação, Ciência e Tecno-

Finais

logia:
XI - Comissão de Sistematização

a) Subcomissão de Comunicação
b) Subcomissão de Ciência e Tecnologia
10 - Comissão de Saúde:

a) Subcomissão de Promoção e Prevenção
b) Subcomissão de Assistência
c) Subcomissão do Sistema Naciona~ de Sad
de

-53 -
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO NQ
Emenda ao SUBSTITUTIVO

DO

EMENDA AO

/87

~ROJETO

DE RESOLUÇÃO Nº 2/87

SUBSTITUTIVO DO RELATOR Nº
RELATOR -

que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.

Dê-se ao artigo 15 a segu1nte redação:

Deputado Stélio Dias - PFL/ES

"Art1go 15 - As Comissões serão as segu1ntes:
I) Comissão dos Direitos e Garantias da Pessoa

Humana;

da Nacionalidade; dos Direitos Politicos; dos PartiTtTULO IV - Da Elaboração da Constituição

dos Polit1COS.

CAPITULO I - Das Comissões Constitucionais

11)

Comissão da organização Federal - Disposições

Ge-

ra1s; da União; dos Estados; dos Municipios.
111 -

Artigo 15 -

As Comissões de que trata o arts

deste Regi-

tário; do Orçamento; da F1scalização Financeira.

mento são os seguintes :
Comissão

dos

Com1ssão da Organização Federal - do Sistema Tribu-

IV - Comissão do Sistema de Governo - do Poder Leg1slatl
vo; do Poder Executivo.

Direitos e Garantias Individuais.

II

Comissão da Organização Federal.

III -

Comissão da Organização Política.

V - Comissão do Sistema de Governo - do Poder

rio; do Ministério Público; das Salvaguardas do Re-

Judiciá-

IV

Comissão da Organização Eleitoral , Partidária e garantia

gime Democrát1co.

V

Comissão do Sistema Tributário , Orçamento e Finanças.

VI

Comissão da Ordem Econômica.

VII -

Comissão da Ordem Social.

VIII -

Comissão de Educação , Cultura , Saúde , Esporte , Comuni-

VI - Com1ssão da Ordem Econôm1ca e Social

das Instituições.

VII

Comissão da Família; da Educação; da Cultura;

do

Meio Amb1ente
VIII - Comissão das Disposições Gerais e Transitórias
IX - Com1ssão de Sistematização.

cação , Ciência e Tecnologia.
IX

§1º - As Com1ssões de numeros I a VIII serão compostas de

Comissão de ststenat ízação e Redação Final.

55 (cinqUenta e c1nco) membros e a Comissão de número
§ unico

As Comissões referidas neste artigo designarão

sub-

comissões até o número de 3 Subcomissões para cada Comissão.

res dos Part1dos com representação na Assembléia

IX
líd~

de 57 (c1nquenta e sete) membros, nels incluidos os

NàcJ.o-

nal Constitu1nte.

ir - Comissão do Preâmbulo, das -!llsposições Gerais, Transitórias e Finais:

§2º - As Com1ssões pOderão, se aSS1m decidir a maior1a de

a) Subcomissão do Preâmbulo e das Disp~
sições gerais
b) Subcomissão das Disposições Transitó
rias e Finais

seus membros, divldlrem-se em

subcom~ssões.

JUS T I F I C A ç Ã O
12 - Comissão de Sistematização
A Emenda discip11na a matér1a relativa à elaboração
Brasília,

do

Projeto de Constituição de forma mais adequadae equilibrada.

Sala das Sessões, 2;;: Z'. )qV; 1-

Sala das

1987.

Deputado MOZARILDO CAVALCANTI
\

'-

JUSTIFICATIVA
Quanto ao ítem I a denominação Direitos do Homem e da Mulher

200

não é conceitual e da Técnica Legislativa improcedente. O Direito e a garantia
é do individuo , do ser humano como tal.

EMENDA ao· Substitutivo do Relator ao Projeto de Resolução nº 2/87.

Quanto a criação das Subcomissões o Regimento

não deveria

extraporar uma competencra que deve ser aa Lomrssao , cerceanoo oe arquma ter-

ma sua iniciativa e criatividade. Limitar o número pode ser até aconselhável e
prudente. Nada mais do que isso.

CRIAÇAO DE SUBCOMISAO DA PESSOA DEFICIENTE
JUSTIFICAÇAO

Brasília,

Embora as nossas estatísticas sejam falhas, admite-se que as pessoas
deficientes constituem pelo menos 10% da população , e se levarmos
em
conta que a constelação familiar é formada por uma média de 4 a 5
pe~
soas, conlui-se que a problemática afeta pelo menos ( 50 ) milhões de br~
sileiros.

-- 54-A deficiência se divide em mental, física e sensorial, nessa
ordem
de incidência numérica, sendo a primeira evidentemente, a mais numerosa
de
e a mais cercada de preconceito, seja dos próprios deficientes, ou
seus familiares, ou da sociedade, dificultando a sua integração.
8 problemática é multisetoriaJ, necessitando de atenção dos orgãos da
social, do trabalho e da justiça, precípuamente.
Dentre as próprias categorias do deficientes, variam os
problemas
conforme o grau da deficiencia, portanto sem menoscabo dos outros grupa
mentos da comissão, todos de relevante importância social, julgamos prQ
videncial a criação da subcomissão da Pessoa Deficiente.
Pedimos assim para, de qualquer forma, não se referir ao deficiente,
mas sim pelo menos à pessoa deficiente, porque antes de tudo é gente, e
depois deficiénte. No mínimo a prevalecer a atual divisão de subcomissão

J li S T I F I C A

ç Ã O

no~

A forma alv2trada dá a oportunidade, a

so ver indispensável, da part~cipação de todos, ind~stinta mente, na elaboração do texto constitucionál,assegurando-se,
desse modo, a cada um dos éonst1tuintes o exercic10 em

toda

a plenitude e sem limitações de qualquer natureza da ativ~d~
de constitucional para a qual foram soberanamente escolhidos
pelo povo brasileiro.

""",-'' P"'" d,fi,i"i' , ,', d'fi'i"~~,

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987

~~éJJ!/l.-&«~G.?
'
R~;T~ CUNHA

Deputaoo ~ELSON SEIXAS
PDT - SAO PAULO

Constituinte PAULO
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ASSEMBLrIA NACIONAL CONSTITUINTE
ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

E M E N O A

EMENDA
AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

(Ao projeto de resolução n Q 2, de 1987)
Dê-se ao item I do art. 15 do projeto a seguinte redação:

Acrescente-se ao texto o seguinte:

"Art. 15

:

_

.

I - Comíssão dos Direitos e Garantias da Pessoa
Humana:11
Art.

- As

Com~ssões incumb~das

de elaborar o ProJeto

de

Constituição, em número de cinco, serão integra -

das por cinco

Sub-Com~ssões

cada UMa, cabendo-lhes

eleger

os respect1voS Presidentes e Relatores.

Art.

JUSTIFICAÇAO

Os temas a serem abordados pelas Comissões

serão

suceSS1vamente os segu1ntes:

a) Direitos e Garant~as do Homem e da !lulher;
b) Organ~zação Federal;
c) Organização política:

d) Organização Eleitoral, Partidária e
das Inst~tuições;

Garantias

e) S2stema Tributár10, Orçamento e Finanças;

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

f) Orde~ Econômica;
g) Ordem Social;
h) Educação, Cultura, Saúde, Esporte, Comunicação,
Ciência e Tecnolog~a.

Art.

Acreditando que a Assembléia Nacional Constituite quando analisar, em suas comissões, os direitos das pessoas o
fará independentemente de sexo e voltada para o ser humano, com
suas aspirações e vícissitudes,~sempre com o intuito de preser-var a igualdade.
Assi~ entendo como Pessoa Humana um título abran
gente e desprovido da intenção de discriminar homem e mulher.

Constituinte CLÁ6DIO ÃVI~.3ILVA

- Cada Comissão examinará e votará, individualrnen -

te, o texto relativo a um dos temas a que se refe
re o artigo precedente, med~ante trabalho ~nic~al de
suas

203

Sub-Comissões.

!.l'llmA N2

- Aprovada a redação do texto em cada comissão, re~
nir-se-ao os Presidentes e Relatores de todas as
Comissões para aprovação da redação final do texto resultante do trabalho de cada Comissão.

Dá nova redação ao ítem I do Artigo

Art.

Art.

Concluída a

~arefa,

a reãação final do texto

bre o tema será submetida ao

Art.

so-

O trabalho das Co:aissões prosseguirá nediall'C.€ exa
, dos temas en que

const~tuc~onal.

subd~v2dido

o exame do

de

1..0 Ln t c r-no

da

ffií. n

J\G:::ullblél3. Nac i ona l

Plenãr~o.

me por todas elas, observada a ordem enunc2ada no
art.

lS, do :::;llhBtliuLivo do ProJeto
nr''-,oluçuo do Regi

texto

Corus í.Lt.u i n t.e ,

-55 -
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H';, l'or

c e r-Lo

t.í cn corn :1G p.i l uv r as Homr-m e :'íll]hcr. flc:.:..lllo LeJ'ld?em v i s t.a que
ç

bcr hl

m-no Ó 11m

;:'Ó J

não hd.Vt.:ndo

EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUçAo N9 2/87 .

, uma t?;..pel~f;.:o lO plcon3s-

ne c C"Sb ldd.de de

i

Dê-se às alíneas ~ e
redação:

o

nd caç.io de sexos.

E do

item I do art. 15 esta

í

Art. 15 ••..•••.•••.••.•
I- .............•......•

a) Subcomissão da NaCIonalIdade e dos
Direitos Políticos:

b) Subcomissão dos Direitos Coletivos
e Garantias.
JUSTIFICATIVA
A nacIonalidade é terna por demais sImples para ocupar os trabalhos de toda urna Subcomissão. Parece-me que a

204

inclusão ora proposta obv2ará esse inconveniente.
/

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

.-sQ das

Sessões, em

///'
No art. 15, no ítem I, letra "a", acrescentense às palavras

,~')-

0(:///"

:f~fi~~~/~>~~~~~~< P\

I

"subcomissão da nacionalidade" as espressões:

207
. : ' :__L--.flo-lI14~

fie direitos das minorias não nacionais".

/

/

.AJ.i

tdvf,1/o ~ VAIA~~ C~v·l.. i~~ .CkH'Ú
fiq~~ 6».&.,112 1fu.~-l-:tJ'~ ~IJ(," /J=:= jl
7- ~r;

cS\
J li

I.r-"Ç

i.LJ1

----

S T I F I CAT I VA

o Brasil é um país onde a imigração estrangeira,
sobretudo no Sul, tem urna presença importantissima em nossa
sociedade.

A legislação nem sempre contempla os imigrantes

isto é, as pessoas que não são nacionais, que não são brasi
leiras, com aquelas prerrogativas fundamentais para que con
tribua com a vida brasileira. Daí a emenda.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de

198~

~,'~
~~do

-_!.j'" l-~-=-~-~-= ---1,( 1

{D-'-"-k~-ll~_~ i/Ar tE~

S,,· Lx~_~_tí'_~ __.Jc-..~iº-!u-"1 \C

i ,),'v.cl !

\.

_

SALIM CURIATI
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DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, -DE 1987

10.\

Suprima-se, no item 1, do art. 15, a expressão:
"do homem e da mulher."

208
JUSTIFICATIVA

Os direitos e garantias Individuais independem do
sexo: são do ser humano. Daí a supressão, como correção técnica
do texto.

ao Substitutivo ao
Emenda n9
Projeto de Resoluçã~ n9 02 de 1987.

No inciso 11 do art. 15, onde lê organização Federal, leia-se
organIzação Nacional.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

/ch

Deputado AMARAL NETTO

Sala das sessões,

emó2-3

de fevereiro de 1987.

~

-56211
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EMENDA N9

Eme nd".:"o Pr oj e t o de Resolução nQ 2-SUDSTITUTIVO
DO RELATOR-que dispõe sobre o Regimento Interno da Assemblé.la lJaclonal ConstItuinte.

Inclua-se a seguinte letra "d" no artigo 15,

Dê-se ao inclso 11 do art. 15 a seguinte

inciso lI, do Projeto:

reda-

ção
Comiss~o

11 -

"d) - Subcomissões de Relações Exteriores

e

de organização da Forma do Estado.

a) S0b comissão da União,oistrito Federal e Tcri'iiórios.

política Internacional."

b) Subcomlssão dos Estados,Regiões e DepartamenLos.
c) Subcourlss5es

JUS T I F I C A C Ã O

do~

Municípios.

JUSTIFICATIVA
A crescente intensidade das relações entre os
diversos ~stados, por um lado, a fundamental repercussão

Embora o politico brasilejro,coRo o brasileiro em

que

geral, estude muito pouco ou quase nada 0" ~j ênc a f~oJ Hica,
o capítulo desse ramo do saber que fala sobre a organização
constjtucjo~al administrativa lnterna de um pais
chama-se
Formas d" Cstado.f ai que se define qual 8 forma a ser 8doí

as diretrizes gerais da política internacional, por outro, têm
para o futuro da Nação, exigem que a matéria seja tratada

por

urna Subcomissão específica.

lada,islo éJse o pais é Unilário,se é

cerá sua

Julgamos oportuno incluir o terna entre
les que serão tratados no âmbito da "Comissiio de
Federal" porquanto trata-se aqui de estabelecer as

eonstituln~e,quer

diretrizes

gerais norteadoras da política internaéional e do relacioname,!!

lha de competências entre as diversas unidades ou

° autor

desta emenda,invocando o seu direito
de
discuLir neste ftssemblija que se diz livre e sobpr3~a.qual a Forma de Estado idpaJ para o Brasil e
para os nlunScfpios br3s11etros,defenJend~ o sjstcma Uni lá150 descentrs!iLado como o que mcl~or serve ao Pais e
ao
poder loca 1.

Organi~açiio

to externo do País, sendo ainda enfrentada a questão da

fed~rat~vo.como e~er

sobera~iaJPtc.

parti

manutenção

A redaç30 dada pelo relator,atribulndo aprioristicamente ao Brasil a Forma de Estado Federativa,no mínimo inibe esLe constituinte em defender a República MunicJpa11sta Bl asileira.

do monopólio federal, como é da tradição.

Deverá a Comissão de Organização Política, ao deliberar sobre a repartição de competências funcionais entre os

di

versos Poderes, definir os respectivos limites e campos

de

Sala das sessões,em 23 de fevereiro de 1987.

atuação.

Sala das Sessões,
212
Emenda nº
a) Acrescente-se ao inciso Ir do Art. 15:

a) Sub-Comissãp da União, das Grandes Regiões, do Distrito Federal e Territ.9.

210

rios.

EMENDA ADITIVA AO SUBSTITUTIVD DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ2
de 1987.

b) ( ••• )

c) Sub-Comissão dos Municípios e Regiões Metropolitanas.

Justificação
"Dispõe sobre o aditivo • alinea
do item I do Artigo 15"

As grandes Regiões brasileiras, sobretudo o Norte e o

C

te, apresentam peculiaridades próprias que merecem, como mereceram em

Norde~

Const!

tuições passadas, tratamento especial ainda que em dispositivos constantes de

A alinea C do item I do artigo 15 do projeto de resolução
nQ 2 de 1987 , acresente-se direito de morar .

de

Brasília, 23 de fevereiro de 1987.

outros Títulos e Capítulos.
Por outro lado, as regiões metrepolitanas apresentam problemas
administrativos específicos que requerem dispositivos constitucionais
dos.
Sala das Sessões, em 23/02/87.

DEP. BENEDICTO
PMDB - PA

.1·.:..1/"'
Del'.

FELIPE MENDES
PDS - PI

adequ~

-57213
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO,DE RESOLUÇAO N9 02/87
Con~

Excelentissimo Senhor Presidente da Assembléia Nacional
tituinte

No art. 15, ítem 2, letra

"CU,

Requeremos seja destacado, para rejeitar,

ao invés de "Subcomi,!

são 'dos Municípios e Regiões", leia-se "Subcomissão dos Munici-

no Art. 15, item 111, letra "b", do Substitutivo do Relator,

pios, Problemas Urbanos e Regiões", alterando ainda o mesmo art.

as palavras:

15, ítem 6, letra "b", que passa a denominar-se "Sub<:omissão de

Organização Empresarial e de Estrutura Sindical".

11

b) _ Subcomissão dali

J li S T I F I C A'T I V A
Se nós colocarmos o problema urbano ou a temática ur

bana~arte referente

ã "Ordem

~conõmica

e

~ocial",

estaremos ti

rando do município, da comunidade municipal, um dos seus

eleme~

tos básicos ou substanciais e esvaziando, assim, a autonomia

nicipal.

m~

Retirando do Município as decisões sobre matéria urba

na, deslocaremos tal

que~tão

para a área de competência da

U-

destaque acima visa englobar numa mesma

Subcomissão as matérias ligadas ao Poder Legislativo e ao

P~

der Executivo, tendo em vista a possiblidade de se discutir
e elaborar uma proposta parlamentarista, pois que fiaaria di

ficil com o princípio da separação do Legislativo e do

Exec~

tivo inserir o regime de gabinete.

nião, abrindo assim caminho para a influência tecnocrática. Por
Sala das Sessões,

outro lado, a parte relativa ã "Ordem Econõmica" não pode ficar
sem referência ãKorganização Empresarialhque envolve

'7í / .

problemas

--'f::.L d:..

ã~Estrutura Sindical~que é

,

Lhe '--

Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

, típicos mencionados nos textos constitucionais, como também, no
tocante

fevereiro 1987

justamente o outro ângulo que

esta parte da Constituição não pode ignorar.
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Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~(~~~

Deputado BONIFÃCIO ANDRADA
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÁO N9 02/87

Acrescente-se no art. 15, ítem 3, letra "!l", depois das expressões "Poder Executivo" as palavras:
"e sistema de governo".

Dê-se ao art. 15, caput, item 111, alínea "b", a
seguinte redação:
J li S T I F

r CAT I VA

Art. 15 ••••••••••••••••••
111- •••••••••••••••••••••

b) Subcomissão do Poder Executivo e dos
servidores públicos.

A emenda visa possibilitar um debate sobre a

sol~

cão parlamentarista, visto que o texto, como se encontra, ir
sinua alternativa presidencialista.

JUSTIFICATIVA
Acertadamente o Substitutivo prevê uma Subcomissão,
nesse mesmo item 111, relativa ao Poder Judiciário e ao Ministério púbico, dada a intensa correlação existente entre eles.

Sala das

em 23 de fevereiro de 1987.

_.~/' 1 /IV'--

Do mesmo modo, creio que a Subcom1ssão do Poder E-

xecutivo deve ocupar-se, ainda, dos servidores públicos, tanto
civis quanto militares. A Constituição vigente dedica aos serv!
dores públicos inúmeros artigos ( do 97 ao lll)que disciplinam,
adequadamente, a posição desses servidores face à máquina estatal. Creio ser importante cuidarmos, na Nova Carta, desse tema
tão relevante. E a maneira mais adequada é a de debatermos o assunto dentro do posicionamento a ser conferido ao Poder Executivo.

~ssões,

Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
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Sala

D1spõe sobre o Regimento da
Assemblé1a Nacional

Const!

tuinte.

DEPUT

Relator: Senador FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Autor:

Senador WILSON MARTINS

-58Dê-se ao Art. 15, item 111 nização

polít~ca

- letra "c" - a

"c)

Subcom~ssão

219

Comissão da Org~

segu~nte

redação:

do Poder

Jud~ciár:io,

EMENDA

do Minis

térl0 PúblJ.co e da Assistência Judt ca àr-ã a,

NQ

AO

2,

PRDJ~TD

DE

DE

RESDLUçAD

1987

11

No Título IV, CapItulo I, Seção I,
JUS T I F I C A ç Ã O

Artigo 15, item

111, a letra nc n

redija-se assim
Para que o Art. 15 contenha todo o elenco

das

almejadas reformas, falta incluir a Assistência JUdíciária.

o

Poder Judiciário não

é

Art. 15.

apenas o Juiz que

di

rige o processo, nem o Órgão do Ministér~o Público, que é o fi~
cal da lei. É, também, o defensor públl.co, que socorre uma

gião de pessoas

desprov~das

le

de recursos.

A Assistência Judiciária,

já l.nsti tuida no Pais,.

é a~nda claud~cante e necessita do prestigio de que goza

Justificativa

o M~

n~stério Públ~co.

Os

c - Subcomissão do Poder Judiciário, do Ministério Público e Assistência JUdiciária.

o Substitutivo propõe a Subcomissão
Judiciário e do Ministério Público. Já atua

d~reitos

e garantias do cidadão,

alçadosne~

ta hora a posição eminente, nada representariam para a

grande

se não pudessem ser

po~

A igualdade de todos perante a lei impõe

que

maSSa dos brasl1eiros, pobre como

é,

tos em ação.

do Poder

junto ao Poder

Judiciário uma outra instituição; a da Assistência Judiciária
Assim, não vemos como deixar de incluí-la no nome dessa

subc~

missão, pois a sua atividade é tão importante quanto a do Ministério Público, embora com tarefas diferentes.

todos ténham condições de recorrer a advogado, que lhes defenSala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987

da o direito ou o l.nteresse violado ou ameaçado.

Ampla defesa não poderão ter os acusados

que

não da spuae r-ern de renda e nem de assístêncl.a judlCiár1.a.

Habeas-Corpus, Mandado de Segurança e providêg
cias urgentes, destinadas a fazer valer os direitos

humanos,

ficarl.am como privilégio dos ricos se os fracos nãô

tivessem

efetivos patronos,

e

lea~s

ded~cados,

- ... - -t...._

Constituinte

PLíNIO MARTINS

pagos pelo Estado.

É certo que aAssistêncía Judicl.ária

já

fl.gura,

220

nos nossos Textos, ,?omo uma das gar-anta as da pessoa humana.
Deseja-se, contudo, que neste

~nstante

danças ela figure no Regimento da Assembléia Nacional

de

mu

Constit~

inte como tema essenc~al da Subcom~ssãb do Poder Judiciário

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUCÃO NQ 02/87

e

do Min~stério Públ~co.
Congresso Constitul.nte, Brasilia,

23 de fevere~ro de 1.9~

/

(~ /JiÚ1/~

No art. 15, no ítem 3, letra "c", onde se lê
"Do Poder Judiciário e do Ministé~io Público", leia-se:

Senador WILSON MARTINS

"Do Poder Judiciário, Ministério Público

e

Defensoria Pública. 1t
2H~

PROJETO DE RESOLUçAo N9 02/?7
JUS T I F I C A T I V A

A assistência judiciária é uma das providências
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

fundamentais no Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais; mas a assistência judiciária só poderá se transformar em

a

Ao art. 15, item 111, letra c:

realidade se

Suprima-se a expressão:

atividades necessárias para tanto.

11 • • • •

e do Mlnistério Público ti

Constituição criar o órgão que desempenhará as

A Defensoria Pública conhecida na legislação or
dinária será resposta constitucional para o problema.

Sala das Sessões

o

~ ~~,~:

.

\ Deputa~o GASTONE RIGHI
Lãder- do PTB

Sala das Sessão, em 23 de fevereiro de 1987

_~«
Deputado

J~

BONIFÁCIO

cf2 #--

.R-. IIl....d~"

-59 VI. Comissão da Ordem Econômica:
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alSub-Comissão de Princípios Gerais,Interven[,do do Estado,Regime de Propriedade do sub-solo e Atividade Econômica;

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUCÃO N9 02/87

blSub-Comissão da Temática Urbana , Agrária e Fundiária;
clSub-Comissão do Sistema Financeiro.
VII. Comissão da Ordem Social:
alsub-Comissão dos Direitos dos Trabalhadores,SegurIdade e Previdência.
blSub-Comissão de Saúde,Meio Ambiente,Idosos e Deficientes Físicos;
No art. 15, ítem 3, onde se lê "Comissão da Organi,.

zação política", leia-se:

clSub-Comissão da Família,da Mulher,do Menor,do Negro,do Indio e minorias.
VII. Comissão da Educação ,Cultura, Esportes, Comunicação, Ciência e Tecnologia:
a 1Sub-Comissão de Educação, Cultura e Esportes;

"Comissão de Organl.zação dos Poderes".

blSub-Comissão de Comunicação;
. clSub-Comissão de Cãêncaa e Tecnologia.
JUS T I F I C A T I V A
Justificativa:
As expressões Organização política não só se refere aos Poderes, mas , ; uma grande parte da Constituição que vai
além deles.

Daí

a necessidade da emenda.

A forma pela qual o substitutivo agrupa as comissões e sub-comissões dificulta
o processo de sistematização a êste nível.O agrupamento proposto torna os temas mais
coerentes entre si e facilita àquele processo.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Brasília,23 de fevereiro de 1987.
Sala das sessões;

~~lc! ,(/~
Deputado BbNIFÁCIO ANDRADA
Constituinte-PDT-RJ.
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EMENDA N9
EMENDA

AO SUBSTITUTIVO

A alínea b) do ítem IV do Artigo 15 do Substitut rvo do Relator passa a ter a segumte redação:

A LETRA B, DO INCISO V, DO ~RTIGD, 15, PASSA A TER A SEGUINTE
REDAÇAO:

B - SUBCOMISSAO DA DIVIDA EXTERNA E DA REMESSA DE LUCROS.
b) - Sub-Comi.ssâo .de Segurança Nacaonal e de D."'.
fesa do Estado e da Sociedade.
' '

JUS T I F I C A T I V A

-,

A PRESENTE EMENDA PRETENDE INCLUIR NO REGIMENTO
INTERNO, A SUBCDMISSAO DE "DIVIDA EXTERNA E REMESSA DE

JUSTIFICATIVA

LUCRO~

PARA TRATAR DO MAIS IMPORTANTE SETOR DA VIDA DES>E PAIS.

A Segurança Nacional abrange um conceito

muito

mais amplo que a DEFESA DO ESTADO, pois, enquanto a DEFESA é um ato de r."'.

"
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 23 DE FEVEREIRO
DE 1987.

rii..~'j{.;. c.

pelir a um ataque, a SEGURANCA é um estado de garantia prévia, para que o
ataque não se consume.

Lé.

Nacional

PAuLo 'MACARNI

proposta pela presente emenda, fatalmente estará englobada a maténa per-

CONSTITUINTE

Na dascussâo pertmente
tinente
dação.

ã SEGURANÇA PllJ3LICA,

CUja

ã Segurança

L-.:- .

expressão fica dispensável pela nova r."'.
223-B

A nova redação atende melhor -

alidade

da

EMENDA AO SUBSTITUTIVO

Sub-Conussâo proposta pelo Emmente Relator.

A LETRA "A", DO INCISO V, DO ARTIGO 15, Pi\SSA A TER A SEGUINTE
REDAÇAO:
Al SUBCOMISSAO DE TRIBUTOS, PARTICIPAÇAO E DISTRIBUIÇAO DAS R~
CELTAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇAD FINANCEIRA.
JUS T I F I C A T I V A

223

A PRESENTE EMENDA AGRUPA AS LETRAS A E B DO SUBSTITU
TIVD, A FIM DE LIBERAR A LETRA "B", PARA CRIAR A SUBCDMISSAOES

Emenda ao Substitutivo do Projeto de Regimento.

PECIFICA DE DIVIDA EXTERNA E REMESSA DE LUCROS.

o artigo 15 passa ater nos ítens V,VI,VII e VIII,a seguinte redação:
ASSEMBLEIA NACIONAL 7PNSTITUINTE, 23 DE
V. Comissão do Sistema Tributário,Planejamento e Finanças:

(

//-

FE~EREIRO

"

a15ub-Comissão de Tributos,Participação e Distribuição de Receitas;

~ c: .: (..- "'--------'

blSub-Comissão de Planejamento e Orçamento;

PAULO MACARINI

clSub-Comissão de Controle Fl.nanceiro,interno e externo.

CONSTITUINTE

DE 1987.-

-60223-C

EMENDA

A alínea "a", do item VII, do art
seguinte redação:

AO SUBSTITUTIVO

15

passa a ter a

a) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e

Seg~

ridade.
A LETRA "C" DO INCISO V, DO ARTIGO 15, PASSA A TER A SEGUINTE
REDAÇAO:

Art. 3º
As alíneas "a", "b" e
passam a ter nova ~edação:

C) SUBCOMISSAO DO SISTEMA E DO MERCADO FINANCEIRO.

"CU,

do item VIII, do art.

15

a) Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes;
b) Subcomissão de Saúde e Previdência;
c) Subcomissão da Comunicação, Ciência e Tecnologia.

JUS T I F I C A T I V A
/':=::'u'-:' -

Fr '-1

A PRESENTE EMENDA INCLUI "~lA FINANCEIRO", A
E~~ DE PERMITIR O DEBATE E A'DISCIPLINA DE TAD IMPORTANTE SE
TOR DA ECONOMIA, PARA QUE O "DINHEIRO" SEJA UM
INSTRUMENTO
PROMOT.ffR DE RIQUEZA E BEM ESTAR SOCIAL .
(.1}-7.
/

JUS T I F I C A T I V A :
Incluir a questão dos transportes.
Reunir os temas Saúde e Previdência, que são conexos.
Brasília, 23 de fevereiro de 1987.

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 23
//-, .

r!:..dL~

. .,~.

C-"""-'
PAUlLh MACARINI
CONSTITUINTE

DE FEVEREIRO DE L987.Deputado Carlos Sant'Anna
LÍder da Maioria na Câmara dos Deputados

-
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223-D

EMENDA AO SUBSTITUTIVO

2/87

Emenda Modificativa nº

A LETRA "A", DO INCISO VI, DO ARTIGO 15"PASSA A TER A SEGUINTE
REDAÇAO:

Ao
Art. 15, item VI, alíneas "b" e "c":
Redijam-se assim as alíneas "b" e "c":
b) Subcomissão de Política Urbana;

" A - SUB COMISSA O DE PRINCIpIOS GERAIS, INTERVENÇAD DO ESTADO E
EMPRESAS ESTATAIS, REGIME DA PRDPRIEDADE DO SUBSOLO E DA
ATIVIDADE ECONOMICA".

c) Subcomissão da Política Agrícola, Agrária e Fundiária;
Justificação

JUS T I F I C A T I V A
AS
A PRESENTE EMENDA QUER PROMOVER O DEBATE SOBRE
EMPRESAS ESTATAIS, TAIS COMO INALIENABILIDADE DO CONTROLE ACIO
NARIO DE DETERMINADAS EMPRESAS; DESESTATIZAÇAO MEDIANTE
AUTO
RIZAÇAO LEGISLATIVA7 DEMOCRATIZAÇAO DAS ESTATAIS, MEDIANTE PAR
TICIPAÇAO DIRECIONAL DOS SERVIDORES, DOS EMPREGADOS E DOS
EM
PREGADORES E OUTROS TEMAS DE MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA.

. ASEMBLEIA NACIONAL):qNSTITUINTE,23 DE FEVEREIRO DE 1987.
(I,'

~1

L-: l/';t-

~

A Assembléia Nacional Constituinte deve elaborar textos
objetivos, claros. No caso focalizado, deve estabelecer os prin
cípios norteadores da Política Urbana e não somente da temática,
expressão ampla mas vaga.
Igualmente quanto à questão da Política Agrícola, expre~
são correta, que também deve ser adotada -- Política -- para as
questões Agrária e Fundiária, que não devem ser abordadas na futura Constituição apenas como temas, mas serem objeto de verdadel
ra política a ser obedecida pelos futuros governos.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 87

_

Eue:1fdes Scalco

PAJ.fLO MACARNI
CONSTITUINTE
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Emenda nQ
ao Substitutivo do RelBtor BO Projeto de Resoluçlo
nQ 02 , de 1987.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 19B7

Altere-se a al!nea C do inciso VI do artigo 15 para :
c) Subcomissão da Política Agrícola e Reforma Agrária;

"DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DA
BLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE"

ASSEM
JUSTIFICATIVA
A importSncia do tema Reforma Agrária para a sociedade brasileira •
não apenas para a democratização do Pá!s como também para a sua vi~
bilização como Nação soberana deve estar refletida inclusive na d!
nominação da Subcomissão que tratará de matéria tão fundamental.

Emendas substitutivas:
Art. lº
A alínea "b", do item VI, do art. 15
seguinte redação:

passa

d

ter

a

b) Subcomissão da Temática Urbana e dos Transportes.
Art. 2º

Sala de Sessões , 23 de fevereiro de

c~.z:j~

1~87

-61-
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EMENDA Nº
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REGIMENTO INTERNO DA ASSEMELgIA NACIONAL CONSTITUINTE

Altera o número e a organização das subComissões Constitucionais a serem criadas.
EMENDA N$.'
m'Artigo 15, no seu ítem VII, terá a seguinte redação:

Ao artigo 15, incisos VII e VIII, seja dada a
seguinte redação:
VII -

VII - Comissão da Ordem Social
a) Sub-Comissão dos Direitos dos

b) Subcomissão de Saúde.e Assistência Previ~uncionários

Pú-

bEcos;
b) Sub-Comissão dos Direitos dos Trabalhadores, Se-

\-

denca ârí.ar

c) Subpom~ssão da Famí)ia, Negro, Menor, Idoso, Deficiente, fnd~o e Mino~~as;
VIII -

guridade e Previdência;
c) Sub-Comissão do Meio Ambiente e Populações Indi-

biente, Esporte,

Com~ssão

CommB~caçãc,

de Educação, Cultura, Meio
Ciência e Tecnologia;

~

a) Subcomissão de Educação e Cultura;

genas;
d) Sub-Comissão da Família, Negro, Menor, Idoso, De

b)

Subcom~ssão

de Meio Ambiente e Esportes;

c) Subcomissão de Ciência e Tecnologia.

ficientes e Menores.
Altera, ainda, a redação do Parágafo VIII, que passa
a ter a seguinte redação:

JUSTIFICATIVA

VIII - Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Esporte,
Comunicação, Ciência e Tecnologia.
Uma das maiores e mais atualizadas reivindtcações do setor Saúde no país, é a unificação do Sistema, com
a fusão do Instituto Nacional de Previdência Social (INAMPS),
com o Ministiírio da Saúde.
A colocação dos dois setores em uma única
Comissão, fa~ilitaria a aborgagem do complexo tema, além de co=
locar, no mesmo Fórum, Constituintes interessados nesta área.

a) Sub-Comissão de Educação e Cultura;
b) Sub-Comissão de Saúde e Esportes;
c) Sub-Comissão de Comunicação;
d) .Sub-Comissão de Ciência e Tecnologia.

JUSTIFICATIVA

Mesmo entendendo o espírito de simplificar e ornenar
as Comissões e Sub-Comissões, notamos que algumas das decisões

incluídas

no parecer do Relator, principalmente quanto às Comissões, pecam por
privilegiarem, especificamente, setores dos mais importantes da
de.

não

socieda-
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Por isso estamos sugerindo a criação de duas Sub-Comissões. õê :pri-

meira, que altera o ítem VII, é para a inclusão de uma Sub-Comissão específica para os Servidores Públicos. Entendemos que o funcionalismo públ!
co tem caracteristícas próprias e lutas que diferem do contexto das demais camadas de trabalhadores.

Estamos vendo o esforço do Governo

sentido de realizar a Reforma Administrativa.

Ao artigo 15, inciso VIII, letras a, b e c, seja dada
a seguinte redaçao:

no

Estamos vendo as dispar!

dades existentes entre as diversas categorias de Servidores Públicos

e

acreditamos que uma Sub-Comissão para tratar especificamente da matéria
poderá trazer fartos subsídios para uma Constituição justa

EMENDA Nº

em relação

a) Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes;
b) Subcomissão de Comunicação, Ciência e Tecnologiaj
c) Subcomissão de Saúde e Assistência.
JUSTIFICATIVA

aos servidores públicos.
A outra proposta de alteração do Artigo 15, é no

i

tem VIII, e refere-se a divisão da Sub-Comissão de Educação,

Cultura,

Saúde e Esportes, em duas, ficando a primeira para tratar dos

assuntos

de Educação e Cultura, e a segunda reunindo Esportes e Saúde.

A justi-

ficativa é bastante simples, pois a complexidade dos temas e a gama de
assuntos a serem discutidos nos leva a entender que os mesmos precisam

Nao se compreende a inclusão em apenas uma Subcomissã~
dos itens Educaçao, Cultura, Saúde e Esportes, que apenas por suas complexidades, já mereceriam mais distinção.
Além disso, aquela Subcomissão não seria suficiente pa
ra congreg~r os vários Constituintes que dela gostariam de.parti~
cipar Esta subdivisão nos parece mais racional e acomoda, com
maior folga, os constituintes interessados nesses setores.

de forum específico de reflexão e decisão.
Sala das Sessões, 23/02/87
~

consideração da Assembléia.

I's4LW~D~

Deputado Federal

-62-
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR
TfwLO IV - CAPfTIJLO I - SEÇAO I
ARTIGO 15 :
VII - COOSSÃO DA ORDEM SOCIAL
a) Elimme-se "oos DIREITOS OOS TRAllAÚIADORES" e acrescenta - se
"TRABALHO E SAl1DE

facando: a) SUBCOMISSÃO DO TRABALHO, SAl1DE,

P~

DENCIA SOCIAL E SEGURIDADE.
VIII - COMISSAO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, COMUNICAÇÃO, TRANSPORTE
CIENCIA E TEOOLOGIA, eliminando - se SAlIDE
a) El.mune - se SAlJDE
b)

: .•.•..............•••.•.. ficando: a) SUBCOMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ES-

PORTES.
Acrescente - se "TRANSPORTE" ..••.•....•.........•...•........ ficando· b) SUBCOMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE

233
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EMENDA AO

SUBST:~~TIVO

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

E ME N D A

DO RELATOR

(Ao projeto de resolução nº 2, de 1987)
Ao art. 15,

i~ej

VII, letra a:

Supr2ma-se a expressão:

IlSaú de "

Dê-se a letra "c" do item VII do art. 15 do
projeto a seguintte redação.
"Art. 15 .
VII .......•••••••••...••..•......••.•...••.
a) •••••••••••••.•.••••.••••••••••••..•••.••

b ) ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••

c) Subcomissão da Família, Menor, Idoso, Deficiente e Minorias".

Sala das Sessões,

(/ ' ~Q..-- .._'
\ Deputado Gf.3T01;E RIGHI
Líde2' de PTB
JUSTIFICAÇJ10

232
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Ao suprimir a expressão "Negro" da redação, o
faço, partindo do princípio de que o texto original do substitutivo pressupõe uma discriminação com a raçá negra.

EMEKDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Ao art. 15,

~tern

VII, letra b:

------'=:::;- -

AlTere-se para:

L-

Arnblente e Ecologia;11

234

·r

EMEND0 AD SUBSTITUTIVD D~ RELATDR AD PRDJ~TD DO REGIMENTO
INTERNO DA AS5EMBL~IA NACION~L CONSTITUINTE

ScJ -' :a:; Sessões

-

\

:-----..

Constituinte CLiuDIO ÁVILA DA SILVA

"b) SLrcomlssão de Recursos Naturals, iiela

r-«:
,
.... - > '
~;~ :"~3?) GASTONE
~

Dê-se a seguinte redação à alínea

~

L~àer do PTB

~

do item VII do

art. 15.
RIGHI

a) subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, dos
Servidores Públicos, da Seguridade e Previdê~cia;

-63 JU5TII'ICAÇllO

sóes. Em seu item VII refere-se ã Comissão de Ordem Social,
com as ~eguintes Subcomissões:
"a) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores,
Seguridade e Previdência;
b) Subcomissão do Meio Ambiente e Populações
Indígenas;
c) Subcomissão da Família, Negro, Menor, Idoso, Deficiente e Minorias;"

A eme~da objetiva incluir especificamente os servidores públicos numa das subcomissões, visto que,con5tituind~~
.e uma ~ategoria de grande expressão numérica, incumbid~ de
impulsionar a máquina administrativa do Estado, mere~am um tr~
tamentá especial na discussão e encaminhamento de suas reivind Lcações.

Entendemos que o tema Populações Indígenas ficará
melhor localizado na Subcomissão prevista na alínea ~, que se
reporta a outros aspectos da população.
Desta forma, apresentamos emenda que propõe uma modificação de redação de modo'a passar o -referido tema da alínea ~ éSubcomissão do Meio Ambiente) para a alínea ~,após a
palavra Negro.
Pela cpntribuição que pode trazer ã melhor coorden!
ção de assuntos no âmbito das Subcomissões, esperamos que
a
:proposição seja aprovada.
~
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Sala das Sessões, em

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Acrescenta-se ao art.15, VII, letra a, expressa0: "dos aposen-

de fevereiro de 1987

,Deputado

tados" .

~~~

Ficando com a seguinte redação:
A) Subcomissão dos direitos dos trabalhadores, dos-aposentados,

237'

seguridade e previdencia.
E M E N D A ao Substitutivo do Relator
ao Projeto de Resolução nQ 2/87.
JUST!FICATIVA
Os aposentados juntamente

com os trábalhadores

representam

parcela fundamental de nossa sociedade e torna-se indispensável a

clusão de sua situação nesta comissão.

in-

No Art. 15, inciso VII, alínea C muda-se redação para:
ti
c) Subcomissão da Família, Negro, Menor, Idoso, Pessoa Deficie!l
te e Minorias;"
JUS T

236

ri"

I ,C A C Ã

o

Parece banal a solicitação de colocar Pessoa Deficiente ao invés de
somente Deficiente, mas Justifica-se por dois motivos:
- Primeiro é que antes de fudo trata-se de pessoa humana, ,e depois
Deficiente. Por outro lado, como está colocado ressalta-se a neg!
tividade, a invalidez, quando mode~namente procura-se mos~rar
as
potencialidades, o lado positivo, o simples do seu possível,
da
pessoa deficiente.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR
ao PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02, DE 1987
(da Assembléia Nacional Constituinte)
Deputado NELSON SEIXAS
PDT-SÃO PAULO
"Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituin'te."
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EMENDA N9

Modifique-se o art. 15, item VII, do Substitutivo
do Relator ao Projeto de Resolução n9 02, de 1987, que "di!
põe sobre o Regimento Interno da Assembléia'Nacional Constituinte", passando-se a expressão Populações Indígenas da
alínea ~ para a alínea~, após a palavra Negro.

JUSTIFI CAÇÃO

Resolução

O art. 15 do Substitutivo do Relator ao Projeto de
n~ 02, de 1987
estabelece as Comissões e Subcomi!

EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO SO SR.RELATOR
QUE oISPOE SOBRE O REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITINTE.

Altera incisos VII, letra ~ e inciso VIII, letra ~, do art. 15,
com a seguinte redação:
Art. 15 - ••...•...
VII- Comissão da ordem social:
a) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, Saúde e Seguridade
Social;
b) ••• , ••••••••••••
c) ••• , ••• , •••• " . ,

-64VIII ..•.•...,....
a) Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes

JUSTIrrCATIVA:

b ) ••.•••.•..•...
c) •••.•.••••••••

Justificativa: A expressão seguridade, como prevista na redação do
Sr. Relato~ já está a englobar previdência e abrange, ainda,
a
assistência social. Daí porque escrever-se apenas seguridade Social.
~
A supressão da palavra saúde, colocada no inciso VIII
letra ~, da redação do autor, ate;de a um princípio social de que
tal assunto não deve ser abordado junto a educação a cultura e
o
esporte e sim junto aos direitos dos trabalhadores e seguridade S~
cial.
Além disso o assunto relativo a saúde, da forma como
estamos propondo, desafoga a última comissão. Isto sem se falar de
que o "Lobby" da saúde, que luta pela privatização de tudo, ganhe
mais espaço dentro da Comissão de Educação e Cultura e Esportes".

Propõe-se que a subcomissão estude a questão do negro
e do aposentado, que sempre foram marginalizados pela sociedade

I

brasileira.

o aposentado

hoj~

é um homem castigado e o preso é um

ser considerado um animal selvagem.
As constituições brasileiras nunca se preocuparam nem
com os aposentados e nem com os presos, o que precisa ser reparado.

Brasília, 23 de Fevereiro de 1987

/~

V A S C O

AL VE S

(PI-me - ES)
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EMENDA AO SUBSTITUTITO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇ~O 2/87

EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇ~O N9 2/87
~

Dê-se às alíneas
a

segu~nte

e

E do item VII do art.

15

redação:
Suprima-se, na alínea II~ do item VII do art. 15

a referênc1a a "Negro".

Art. 15
.
VII- •••••.•••.••.•••.•.•
bJ Subcomissão do Me~o Amb~ente;
cl Subcom~ssão da Família, Negro, Menor, Idoso, Defic~ente, Populações Indígenas e

JUSTIFICATIVA
Embora bem intencionado, buscando superar a sempre

M~norias.

odiosa discriminação existente contra as pessoas negras, o Subs-

titutivo acaba acentuando essa

JUSTIFICATIVA

discrim~nação.

Os negros, assim

corno os índios , os imigrantes eslavos, por exemplo, podem ser

o Substitutivo parece acreditar que as populações indígenas estão s~tuadas no mesmo contexto de bichos e

considerados

plantas ao pretender que a Subcomissão estude os seus probl~
mas Juntamente com aqueles que
Ma~s

d~zem respe~to

minor~as.

E, se tal não se entender, não vejo

a

razão para que o negro seja privilegiado no estudo de seus problemas. Devemos buscar a ~gualdade de todos.

ao meio-ambiente.

adequado, parece-me, será colocar esse estu-

do junto com o dos demais segmentos que são

discr~minados

ou .

que constituem minor1as.

Sala das Sessões, em 23/02/87
I

'

\..

I
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EMENDA

A~

SUBSTITUTIVO

A~

PROJETO

DE REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLE-
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

IA NACIONAL CONSTITUINTE.
DI-Ee

B

alinea E, do iLem VII, do art. 15 a

segu~

nt<> redaçdo:
No art. 115, ítem 7 (Comas são da Ordem Social), na l~

Art. 15

tra "c", suprima-se a palavra "Família", incluindo esta expres-

são (família) na Subcomissão da letra "a" do ítem 8, passando

VII

este a ter a seguinte redação:

C) SubcomJssão de família,
.do, presu,
I

déf~cienLe

e minorias.

ne~ro,

menor, aposentaI

"Comissão da Família, Educação, Cultura, Saúde,
porte, Comunicação, Ciência e Tecnologia".

Es-

-65JUS T I F I C A T I V A

JUSTIFICATIVA

A família como comunidade básica está inserida

em

É ~mportante 'que se debatam os problemas relat~
vos aos transportes, tanto os terrestres quanto os maritimos.
O Bras~l é pais de dimensões cont~nentais e necessita ter bem
estudados esses problemas para que não ocorram os constantes
desajustes setor~ais. Necessitamos uma mar~nha mercante forte;

termos definidos e claros na ordem jurídica sem maiores discussões.

As minorias ou seguimentos sociais da letra "c" do

item

7 (negro, menor, idoso, deficiente e minorias) constituem áreas
sociais com problemas ainda instáveis e,

~s

vezes, indefinidos,

prec1samos 1ncentivar as hidrov1asi temos de ter uma malha ro-

doviária bem

em nossa ordem jurídica o que náo se articula e nem se coaduna

remodelar as fe

as.

t '/s l.:/

./

com a estabilidade da instituição familiar que tradicionalmente no nosso Direito Constitucional está ao lado da Educação

ef~ciente; prec~sa~os

,zJ

Sala das Sessões, em

/ll1~/ '~(í

e

da Cultura, compatibilizando-se com Saúde e Esportes.

~~~~~~ ~ "'~'---~

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~/<et~

Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

245
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AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87
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EMENA Nº ••.

Auto:
Partid:

Dê-se ao

VIII do caput do art. 15 este texto:
Art. 15 •••.••••••••••••
VIII- Com~ssão de Educação, Cultura, ESporte, Comunicação, Ciência, Tecnolog~a e Saúde:
a) Subcomissão de Educação, Cultura e

DEPUTADO JOSE ELIAS MURAD
PTS - MG
Emenda ao Subst~tut~vo do Relator.
Dá-se ao item VIII, do Art.15, a seguinte redação:

~tem

Esportei
Subcomissão de Comun1cação, Ciência

b)

e Tecnologiai .
c) Subcomissáo de Saúde.

V!II- Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Comunicação, Ciência e Tecnologia

JUSTIFICATIVA

a- Subcomissão de Educação, Cultura e Esportes
b- Subcomissão de Saúd"

o nosso Pais apresenta um quadro

c- Subcomissão de Comunicaçdo

de: as ep1demias são

d- Subcomissão de Ciência e Tecnologia

constantes~

graviss~mo de sa~
não eX2stem campanhas sistemátl

cas de vacinação; a subnutr1cão grassa nas camadas mais pobres;

a

mortal~dade ~nfantil

é estarrecedora; a auséncia de um médico,

sequer, é uma constante em mais de 25% dos mun2cíp10S; as filas

JUSTIFICATIVA
~ desnecessário encarecer a ~ecessidade de uma
Subcomissão de Saúde. A saúde, é, talvez, um dos
aspectos
dos

rv.: s lm(:.r"l1'l.nnte~ em l'e12ç~c à v~óa dos cidarlã':.l~. No jé.!'Qão popular
~LSLum2-se
QI~,

até mesmo

tendo saúde,

diz~r

No c;l..t:
Cl_l 'LUTa e ESpCl .. e s

que pode faltar tudo a um

ind~víduo,mas

e Dossível

sobrepujar todcs os óbices.
diz respeito à suoctl·it.sZo de Educação,

, cr nt imc i da maneira como s e propõe, não se

d~

sC'c..I.t::cer C;'
até há pouco tempo atrás, um só Ministério abarc~
esses três s~tcres. Mesmo agora, ainda são muitos os que não
c3ncordam C0rl - ~eEmembrf~e~~o do Ministério da Educação e Cultura,
:~:ã:5nOC-Sf ~
• ll~i~~ f~ um órgão à parte.
"- _
'/
- - - 7',.-, #j~/
DEP. JOS~ ELIAS MURÃÓ .

nos postos méd~cos e ambulatórios é algo deprimente; a rede hosp~talar é sab~damente def~ciente; as verminoses atingem grande
parte da população; os parasitados e chagãticos são milhares.
Mais de 400 mil brasileiros morrem, por ano,·de causas plenamente ev~táveis.
Creio que uma Subcomissão especifica permitirá m~
lhor abordagem do tema e terá cond2ções de oferecer resultados
mais

prove1tosos~

Sala das Sessões,

.:?

l/:-/i'

i

Lj~~)l:L" /,

,~

\é

em

DEPUTAD6' BORGES-o~LVE:[RA
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇ!O 2/81
O
Dê-se ao art. 15, item VIII e alinea

~

a~t.

15, item VIII, letra

seguinte redação:

a segu1nte

redação:

"b ) SubcoJrissão de Saúde;"

Art. 15 •••...••••••••••••••
VIII- Comissão de Educação, Cultura,
Saúde, Esporte, Comunicação, Transporte, Ciência e

Tecnologia:
b) Subcomissão de Comunicação e TranspoE
te.

Sala das Sessões

10'

~De;uta~o

~--=----

..

GASTONE RIGHI
Li der- do PTB

~,

passa a ter a

-66dos Transportes em ver criada, no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte,
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Subcom i ssão de Transportes.

EMENDA NQ

Sem dúvida, Que o assunto "transportes", e as questões dele
ASSEMBL~IA

NACIONAL

CONSTITUINTE

rentes, ao longo da tradição do nossa direito, se constitui em matéria
te ã Lei Maior sob os espec tosHa competência originária da União

Ao Prójeto de Resolução nQ 2 que dispõe sobre
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

o

decor

pertine,!!.
legi~

para

lar sobre o estabelecimento do-Plano Nacional de Viação, o regime dos

portos

dà

nas

navegação de cabotagem, fluvial e lacustre,

O

tráfego e o trânsito

ter restes e a incidência de impostos sobre os serviços de

e

vias

transportes,

salvo

dos de natureza estritamente municipa1.

lQ Acrescenta-se ao art. 15 ítem VIII o seguinte:_
Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Esporte, Turismo, Comu
nicação, Ciência, Tecnologia e Transportes:

A exploração, diretamente ou mediante autorização ou concessão, é
atualmente competência exclusiva da Uni~o no que se refere as vias de
te~entre

a) Subcomissão de Educação, Cultura, Saúde, Espo~
tes e Turismo ;
b) Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Transportes.

portos marítimos e fronteiras nacionais ou que transponham

't ranspor
os

1 imites

de Estado ou Territõri~ ..

terre~

Oent-ro deste' contexto, observada a magnitude das vias

JUS T I F I C A T I V A
A inclusão na primeira Subcomissão "a" do Turismo, desejamos
com este 'acréscimo facilitar a tramitação na Assembléia -NaciEnal Constituinte dos assuntos deste setor, já que na
Câmarà
Federal existe uma Comissão de Esporte e Turismo e os
assun
tos tratados facilmente seriam assimilados pelos membros que
compõem aquela Comissão, fazendo parte da presente Subcomis são.

tres, rodoviárias e ferroviârias, bem como das aquavias, não se pode excluir

da

apreciação e do exame dessa Ass,embléia Nacional Constituinte a problemática e

a

pol ítica dos transportes de bens e de pessoas, considerando a competência

origl

nária ~a União para legislar sobre a matéria, bem como a particípaçãô

setor

no universo da Ordem Econômica e Social, da Segurança
do bem estar

e

da

do

Soberania do País,

e da melhor fo~rma de 'vida da população, do desenvolvimento

na l , do intercâmbio entre os Estados e os Municípios e da comunicação

naci~

com os de

mais países do continente.
Acrescente-se aos argumentos expostos, que

a

Administração,

União, nos Estados e nos Municípios, destina espaço significativo

,

ao setor "t renspcr-tes",

Quanto a a~rescentar ne~ca Comissão o assunto Transportes,foi
por considerarmos a matéria uma das mais importantes para
a
Nação brasileira. E, assim sendo, não seria possível no Reg!
mento Interno da Constituinte, não se dar destaque a um
dos
problemas que,daqui para frente, o Brasil terá que enfrentar
em todas as suas modalidades como : transporte
ferroviáriotransporte rodoviário - transporte hidroviário, transporte m~
rítimo - transporte aéreo - transporte aquaviário - transpo~
te dutoviário e transporte fluvial. Consideramos, até que
p~
la magnitude do assunto e sua complexidade, deveria merecer uma
Subcomissão específica. Deixo, porém,. a critério do relator a
sua criação. Caso o senhor Relator ache que a melhor Subcomi~
são para tratar do assunto transporte não seja a oitava, letra
·c", poderá incluir em qualquer outra Subcomissão, porém, não
achamos justo que, como já dissemos acima,um assunto de tal i~
portância, não tenha especificamente um sub-item tratando dos
seus problemas. Como um conhecedor profundo do assunto,
sab~
mos que, fatalmente, centenas de organizações de todas as cat~
gorias acima enumeradas, estarão presentes à esta Casa, procQ
rando saber qual Subcomissão está tratando do assunto transpo~
tes e com a especificação que estamos dando, virá facilitar o
encaminhamento à Subcomissão competente.

Destaque-se, quanto ã União,

O

volume de

e

recursos orç~

mentários direcionado para o Ministério dos Transportes e, no Poder
ordinário, a existência da Comissão de Transportes quer

no

na

importante
legislativo

Senado Federal,

co

mo na Câmara dos Deputados.
Por fim, vale notar que o Projeto Afonso Arinos reforçe ,

em

lação ao texto constitucional vigente, a presença do assunto "transportes ll
pressupostos constitucionais que devam ser debatidos pela sociedade e por

re
nos
esta

Assembléia Nacional Constituinte.

Assim, agradeço, em nome

~"

Senhor Ministro de Estado dos

Tran~

portes, o interesse de V.Exa. sobre este assunto.
Atenc iosamente.

.!lJlJ"n

fi

9t 3. d"'M d.,Jos

COordtlnadora de AssunlOs Perlemantcrea
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O art. 15

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987

, DE 1987

inciso VIII passa a ter a seguinte redação:

VIII - Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Esporte,
Comunicação, Ciência e Tecnologia:
a. Sub-comissão de Educação, Cultura,

Ciência

e Tecnologia;

MINISHRID OOS TRANSPORTES
GM/CAP - Coordenadoria de Assuntos 'Par l.amen t ar e s

b~

Sub-comissão de Comunicação;
c. Sub-comissão de Saúde e Esporte.

JUSTIFICATIVA
Brasília, 23 de fevereiro de 1987

A emenda procura dar maior compatibilizaçao entre
termos das respectivas sub-comissões.

Exmo. Sr.

Sala das Sessões, em

Deputado DENISAR ARNEIRD
Câmara dos Deputados
Bras í1 ia - DF

Senhor Deputado:

-Conforme nosso entendimento pessoal e atendendo ã sol icitação
V.Exa., estou justificando as razões que

de

subsidiam o interesse deste Ministério

de fevereiro de 1 987.

os

-67249

Ao item VIII do artigo 15 do Substitutivo dê-se

a

seguinte redação:
PROJETO OE RESOLUÇAO NQ 2/87
"Art. 15 ..•..•........................•.......••••

Emenda Modificativa nQ

VIII - Comissão de Educação, Cultura, Saúde,
Ao
Art. 15, item VIII, do Substitutivo:

Espo~

te; Comunicação, Ciência e Tecnologia:

a) Subcomissão 'de Educação e CulLura;
Redija-se assim:

b) Subcomissão de Saúde e Esportes;
c) Subcomissão de Comunicação;

VIII - Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistên-

d) Subcomissão de Ciência e Tecnologia.

cia Médica previdenciária, Esporte e Lazer e.Comunicação, Ciência e Tecnologia.

Justificação

a) Sub-Comissão de Educação e Cultura, Esporte e Lazer;
b) Sub-Comissão de Saúde e Assistência Médica Previden-

Na época atual, vem sendo dado ênfase, em caráter

ciária;

específico, aos assuntos relativos aos esportes, que, anterlormen-

c) Sub-Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia.

te, vinham quase sempre atrelados aos temas educacionais.

Justificação

Ora, a educação e

A nova nomenclatura apresentada é mais consentânea com
a realidade social a ser examinada e ordenada por esse órgão té~
nico da Assembléia e a distribuição que propomos,salvo melhor jui
zo, mais harmônica com os objetivos pretendidos, agrupando ativi- '
dades afins.
Sala, das Sessões,

cultura merecem ser tratados de

modo especial, dada a relevância de que se revestem.

Por essa razão, inconcebível se torna tratar os assun
tos educacionais em conjunto com os esportivos.

de fevereiro de 1987
Daí a presente proposta de Emenda, que esperamos seja
acolhida por nossos pares.
Sala das Sessões, em

c:::::

.,~('

Senador Louremberg Nunes ~G'Lv..,-
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§ 4~ - Na
h~pótese
de alguma Comissão n~a
seu trabalho no ~ra=o est1pulado neste ~~
go, caberá à Corn~ssão de S1starnat1=ação ~ elaboraC~d

PROJETO DE RESOLUÇÃ~~9' 02/87

p~esentar

mesmo.

.

50 - A Com1ssão
de S1s~emat~=açffo set~
sessorada por grupo de f1101ogos. de notôr10 saber.
§

JOS
integrantes serão requ1sJ.tados pelo PEesJ.dcnta
AsseobléJ.a HacJ.onal Const1i:u~n~e"

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

A~t"

, f;-l
e da

o

art. 15, item VIII,

letra~,

15 -

segu1ntes:

ulher:

As

Com1ssões

s~o

e Subcom1ssões

ComJ.ssâo dos D1reitos e GarantJ.as do

lIo~

) Subcom1ssão da Nac1ona11dade;

passa a ter

b) Subcom1ssão dos Dire1tos Polit1cos, dos
re1tos Colet1vos e Garant1as;

a seguinte redação:
"C) Subcomissão de Comunicaç~o, Ciência

e

Tec~ologJ.a;t1

dos D1reJ.tos e GarantJ.as !n~

c) Subcom1ssâo
v1duais,
II

-

"a )

subcoln:l.ssão da
Tert:1i:Ól:10S;

Sala das Sessões,

n

Com1ssào da

Organ1~ação

Un1ão,

Pe de z a Lr

D1si:r1to Pe de r ;.,

bJ SUbCOIi't1Ssão dos Estaàos;

... .,...-::::: ~-"
).----

G

De~uta~o

GASTONE RIGHI
L~der do PTB

Subcom1ssâo dos MUllJ.cipJ.os e Reg1Õc.s;

c l

III -

Com1ssâo da Organ1=ação Polit1ca"

a) Subcom1ssão do PodeI: Leg1s1ativo;
bJ Subcom1ssão do PodeJ: ERecutJ.vo;
cl Subcom1ssão do PodeJ: Jud1c1<Ír1o e do

MJ.nJ.S

tér10' Púb11co;

250-A

EMENDA

IV - c craa s s ão
da' OrganJ.::::ação
Partidár1& e Garant1as das Inst1i:uJ.ções"
a)

Ele~totol

Subco~J.ssão do S1stema EleJ.i:oral e

PaEtJ.Ôo

Polit1cos;

b)

Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que "dispõe
sobre o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte (Substitutivo
do Relator)."

SubcomJ.ssão de Defesa do Estado e da soc].c'
dade e de Segurança PúblJ.ca,

c) SubcomJ.ssão de
Garant1a
Reformas e Emendas;

v"e-Finanças:

Com1ssáo

da constJ.tu].ç~o,

do SJ.sterna Tr1butá~J.o, O~9amentd

-68al

de

Subcom~ssão

T:I:ibutos,

partl.cl.paçâo

dl.st:r:ibuJ.ção das Receit:tls;

bl

Subcomissão

nance1.l:a;

de

O:r:çnmento

e

iJ.scalJ.:::ação

e

EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO AO SUBSTITUTIVO DO'
RELATOR

c) Subcornl.ssão do sl.sterna Fl.nancel.ro;

VI - COMl.ssão da ordem Econômica:
a) Subcoml.ssão de Prl.ncipl.os Geral.s, Inte:r:vençfio do Estado,
RegJ.Me
Subsolo e da At1Vl.dade

da

P:r:op:r:1edade

Econô~ica;

do

h) Subcom15são da Temática Urbana;
c) Subcoml.ssão da PolitJ.ca.Agricola e Temát1ca
Agrãrl.a e

VII -

252

F>.-

Inclua-se o seguinte inc.so IX do art. 15,
renumere-se o atual e suprima-se o parágrafo único.
"Art. 13 -

Fundiárl.s;

COMl.ssão da Ordem Social:

a) SubcOrnJ.5são dos D1:r:e1tos dos Trabalhadores.
SegurJ.dade e Prev1dincl.a;
b) Subcornl.ssão
Indígenas;

do

IX - Comissão de Disposições Transitórias

Meio·AmbJ.ente e Populações

c) Subcoml.ssfio da Varni11a, Negro, Nenor. Ido' Defl.C1ente e Ml.norl.as;

~

~po~~

VII \\~ Com1ssáo de
Educação, Cultura. Saúde,
con;y~cação, Ciênc~Q e Tecnolog~a:
Subcom~ssão

a)

Esportes;

b)

Subcom~ssão

de

c)

Subcom~ssão

de

IX -

.ão,

Comiss.ã.o dOe

Edueação# Cultu%a# Saúde e
Comun~cação;

C~ência

e Tecnolog1a;

s a s tcma-ta aaç ãc ,

253

alémPd~:g~~~~b~~~~~s- ~ree~~%~;ãOne~~eSi~~;~;~~~~:

!labo~a~á

;ões

de

~

o

Preâmbulo. as Hormas

Trans~~ór1as

e F1na1S.

Elaho~ação

e as D1SPOS1-

EMENDA AO PROJETO DE REGIMENTO INTERNO AO SUBSTITUTIVO DO
RELATOR.

Seção
Da

Gera~s

II

do ProJeto de

Inclua-se o seguinte inciso IX ao art.15,
renumere o atual e suprima-se o parágrafo único.

Con~t1tuiçãQ

"Art. 11:1 IX - Comissão de Disposições Finais

e

transitórias.

251
Sala das Sessões,'
EMENDA Nº
Ao Projeto dé Resolução nº

de

de 1987

(Dispo~

sobre o Régimento
Interno Nacionãl Consti

tuinte. )
Emenda ao Titulo IV Capitulo I

Seção I Artº '15

a mesma

importânc~a

têm

As Disposições
de outros te as

criação de uma comissão especi

a

ca.

~'~

~~~

i
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Art. 15 - As Comissões e

Subeomissões são

85

<;pmli ntp<;'

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87
o Reg1rnento

IIDispõe sobre

da

Assemblé~a

- ConstitU1nte"

EMENDA

VIII -

a -

Nac>.ona1

~

·····································i··············

b -

c -

No art. 15,

d - Subcomissão de Transporte e Trânsito.

~tem

IX, e demais

dispOS1t!,

vos do Substitutivo do Relator, onde se lê: .
"IX - Cotn1ssào de S1sternat~zacão",

JUSTIFICATIVA
Que, entre as Subcomissões 8 serem constituidas, uma que trate exciôsivamente destes segmentos que exigem corajosas e urgentes
modificações legais.

le~a-se:

"IX -

Corn~ssão

de S1stemat1zação e

Sala das Sessões,

Red~

-69-

255

De outra parte, com o dizer o REgimento que a, por ora,
Comissão de Sistematização poderá aproveitar "na medida do possível ff as

EMENDA

NQ

AO

PROJETO

DE RESOLUÇli.O

NOMERO

02.

matérias aprovadas nas demais Comissões, deixa dúvida sobre o verdadeiro limite da competência desse órgão, pais tal expressão permite julgamento de mérito sobre o trabalho das demais Comissões, quando o õrgão
encarregado de reunir a matéria produzida pelas Comissões de mérito d~
ve limitar-se à coordenação desse material, redigindo o texto final sem
dele lhe caber acrescer ou 'retirar o que seja. Obviamente, quando houver

Aletera o 1nciso IX do Artigo lS

incompatibilidade entre as propostas de duas ou mais Comissões de mérito
haverá a comissão de Coordenação e Redação de solucionar o impasse, deixando de agasa Iha'r as proposições incompatíveis ou ajustá-las para

Inciso IX - Comissão de S1stematização
assim.

Dividir-se-á ou não em Sub-~issões se
antenderem seu integrantes. Serão suas atr1bUições especí-

fecas:

compa t Lbd La.aadas se tornem.

que

Assim,ê de o Regimento prever que as modifi.

caçôe s sugeridas pela Comissão-9.~e chamamos' de n~ Coordenação e Redação"
restringer-se-ão às efetivamente necessárias a evitar que o projeta final
encerre. disposições que se indiquem incompatíveis entre si, não avançando

1. Coletar o trabalho resultante das
mais.

d~

2. Compatibilizar os textos.
3. Dar forma e redação final ao trabalho.
4. Redigir o preâmbulo, as normas gerais
e as disposições transitórias.
S. Não poderá inovar, salvo por propos-'
ta de um de seus membros encaminhada'
nos termos deste regimento âs demais'
comissões.

além disso como poderá ocorrer permitindo-se que o art. 19 mantenha a pr~
visão de manutenção dos trabalhos das Comissões de Mérito "na medida

do

poas Ivel.",

Sala das Sess?es, em 23 de fevereiro de 1987

DE MELO

/"
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JUSTIFICATIVA

Proposta de Emenda ao Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte:

Sistematizar é colocar em ordem.
Dar forma. Tornar sitemãtico.

Emenda Substitutiva nQ

_

Nada mais. Não pode ser, corno criou o projeto, da

poderes tais capazes de crias Constituintes de pr1me1ra ou
classe.

segunda
Suprimam-se todas as referências à comissão de
Sistematização a que se refere o item IX do Artigo lS.
Inciua-se, onde couber:
Artigo n9
• A comissão de Sistematização a que se refere o item IX, do Artigo lS, compete exclusiv~
mente a ordenação dos trabalhos das dema1s Comissões, de modo
a dar unidade e organicidade ao projeto da Constituição.

256

DEPU~~

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE
REsbLUÇÃO N9 2, de 1987

258
Introduzam-se, no Projeto, as seguintes modif 1 cações:

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

L - No item IX do art. 15 e onde mais conste "Comissão de Sistemati

zação substitua-se por "Comissão de Coordenação e Redação".

-

11 - Dê-se, ao art. 19 a seguinte redação:

EMENDA AO ART. 15

a) Acrescenta-se:

"Ar~. 19. A Comissão de Coordenação e Redação não poderá deixar
de 1ncorporar ao projeto final as matérias decididas pelas

de-

~ais Comissões, salvo quando as propostas de duas ou mais delas
s~ indlcarem. ix;compati,,::,eis entre si, caso em que o projeto reme

trí.do ao P!en~rl.o devera ser acompanhado de relatório informandõ
tal cccr-rencí.a , com a devida justificação."

X) COMISsAO DE PREAMBULO, NORMAS GERAIS E DISPOSIÇOES TRANS

TÚRIAS E FINAIS.
b) Exclua-se o parágrafo único.

JUSTIFICAÇÃO

o

designativo 'Comissão de Sistematização" não denuncia, c~

JUS T I F I C A

ç ÃO

mo desejável, onde o campo da competência da Comissão que deverã se encarregar de reunir o trabalho produzido inicialmente pelas demais Comis
sões, que se diriam de mérito.

Se, ao fim, sua tarefa se limita a xeu-.

nir ou coordenar o trabalho produzido pelas comissões de mérito, dando

Cuidamos de criar mais uma Comissão, a de PREAMBULO, NORMAS
GERAIS E DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS.

uma redação final ao texto a ser 1:emetído ao Plenário, melhor designati
vo para ela seria o que definisse sua ~estrita competência de órgão coczdenador e redator final dos trabalhos das outras Comissões. Daí a
da presente propositura no concernente
gão da Constituinte.

ã

razã~

nova designação para ease 6r _

À Comissão de Sistematização deve incumbic apenas tarefas
que se coadunem com o seu próprio nome. Sis~ematização
é
" ato·ou efeito de sistematizar" e "sistematizar""
co!).
forme ensina AURÉLIO ( NOVO DICIONÁRID, NOVA FRONTEIRA, la

-70EDIÇÃO, pag1na 1309 ) nada mais é que REDUZIR DIVERSOS ELEMENTOS
A SISTEMA" ( •••• ) 2 - AGRUPAR EM UM CORPO DE DOUTRINA ( •
•• ) 3 - TORNAR SISTEMATICO «.
Assim atribuir a ela tarefa de promover projeto do PREAMB~
LO, NORMAS GERAIS E D~SPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
é
conceder-lhe mais poderes além daqueles que são pr6priosde
suas atividades. À dita Comissão não se deve ampliar compe
tencia. Essa sua competencia é únicamente anupla Que deri-

PROJETO DE RESOLUCÃO N9 02/87

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

259
EMENDA nº
ao Subst1tutivo do Em!
nente Relator, Senador Fernando Henrique Cardoso, ao P~ojeto de Resolução nº
02/87, que dispõe sobre o Reg1mento da
Assembléia Nacional Constituinte.
Autor: Deputado EVALDO GONÇALVES

seguinte redação:

O art. 15, Parágrafo Onico, passa a ter a

"Parágrafo Onico - A Comissão de Sistemati
zação
. terá por fun ç ã o ConCl·1·1ar as propostas que lhe forem en
camlnhadas pelas Comis d
.
.

soes)

estacando as questões

t~s ou conflltantes, para submetê-las ã deliberação

divergendo plen~-

rlo da Asse bl-·
a
m ela que) por votação nominal, decidirá sobre as
mesmas. ft

.................................................

"Acrescente-se ao Artigo 15 o seguin-'
te item:
...............................

0.0

Sala das Sessões,

•••••

x _ Comissão

de Desenvolv1mento Regional:
Subcomissão do Desenvolvimento do
a)
Norte;
b) - Subcomissão do Desenvolvimento do
Nordeste;
c) - Subcomissão do Desenvolvimento do

-

261
Emenda nQ

cejit ro-ues t e :

d)

-

Subcomissão do Desenvolv imento do
Sul."
a) Suprima-se, do § único do Art. 15, as expressões "as Normas Gerais e as

JUS T I F I C A T I V A:

Disposições Transitórias"

Ins1sto; Senhor Presidente e Senhores
Regional
Constituintes, na criação da Comissão de Desenvolvimento
por várias razões:
Não se pode ficar apenas com a preocupação de se definir as Regiões, do ponto de vista geográfico, administrativo e político. Não há negar que tals aspectos são lmporta~'
teso Todavia, além dessas definições, entendo que temos compromissos
com o desenvolvimento Regional, do ponto de vista econômico e so-'
cial. Sobretud~ com esses desafios que nos vêm atordoando há muitos anos

~ sobre os

quais ainda não conseguimos vitória razoável.

Daí a alternativa que nos parece válida: dentro da Assembléia Nacional Constituinte os problemas das R~'
giões subdesenvolvidas haverão de ser discutidos, debatidos e equacionados em t'fODum" previlegiado, ao lado das demais Comissões

que

tratarão, igualmente, de temas constitucionais importantes.
É da tradição constitucional brasileira a consagração do princlpi~ de que temos que tratar desigualmente
os desiguais. Se tem Regiões diferenciadas, do ponto de vista não só
geográf1Co, mas, necessáriamente, social e econômico, 1mpõe-se a ad~
ção de med1das e providências destinadas a reparar tais distorções.
Com esse obje~ivo é que estamos ins1stindo na criação dessa Com1ssão de Desenvolvimento Regional, subdividida em quatro Subcomissões~ a do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
Sul -, onde os problemas de ordem soc1al e econômica, bem como
os
de fortalecimento dos órgãos d~ desenvolvimento REgional, serão con
venientemente tratados, sem complexo de inferioridade.
Esperamos a acolhida desta Emenda por
parte do Excelentíssimo Sennor Relator. Caso contrário, requeremos,
desde já, o -seu destaque para que possa ser d1scutida e votada, em
separado, nos termos deferidos pelo Regimento.
,//'
Plenário da Assemblé· I~aclonal Const~
o
Y. f
/
tuinte,
23 de fevereiro de 1987.
i

em

in

.'

:. t4\~~/
NÇA&ES

f

Féderal

Justificação

Cada Comissão ou Sub-Comissão poderá

anreserrtar propostas

que tenham características de Normas Gerais ou de Disposições Transitórias,
cabendo à Comissão de Sistematização, como é 6bvio, a tarefa de sistematizá_
las. Jamais, a tarefa de "elaborá-las".

Sala das Sessões, em 23/02/87.

Dep. FELIPE MENDES
PDS - PI
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EMENDA N9

Dê-so nova redação ao Parágrafo Onico do
Art. 15:

"Parágrafo lJnico - A Comissão de Sistematizaçâo, além das atribuições previstas neste Re

gimento, elaborará o Preâmbulo, as Normas Ge
rais e das Disposições Transitórias e Finais,
todas, integrando o projeto a ser
ao Plenário."

submetido

-71-

265

JUSTIFICACÃO

EMENDA NQ
Torna-se necessário ficar, com bastante clareza,

que o

projeto tem de ser sub~etido, sempre, ao Plenário.

Dê-se ao parágrafo único do artigo 15 do Projeto de
Resolução n Q 2, de 1987, a seguinte redação:
Sal~

das Sessões, em

"Art. 15
Parágrafo ~nico. A Comissão de Sistematização,além
das 'atribuições previstas neste Regimento, cuidará da aprese~
tação formal do texto Constitucional, sem inovar, contudo, em
relação às matérias aprovadas nas Comissões Especializadas."

JUSTIFICAÇAO
Gl1NSTITl'INTE

ITAHAR FRANCO

Conquanto transitórias ou finais, todas as disposições contitucionais devem dizer respeito aos interesses
gerais do'País, cuja interpretação foi delegada, pelo voto pop~
iar, aos Constituintes, de modo a repelir qualquer limitação
de suas prerrogativas, com o deferimento de poderes especiais
à Comissão de Sistematização.

26~

EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO OA ASSEMBLÉIA NA
CIONAL CONSTITUINTE.
Dispõe: Art. 15, § Único: "A Comissão de Sistematização, além ~
das atribuições previstas neste Regimento, elaborará o
Preâmbulo, as Normas Gerais e as Disposições Transitó rias e Finais.
Propõe: A supressão, pura e simples do referido § Único.

Justificativa: Considerando o caráter eminentemente de cordena ção e classific~ão dos Projetos, Emendas e relatórios enviados
à Comissão de Sistematização nã9 poderá ficar a cargo dela a el~
boração do preâmbulo, das norma; gerais e das disposições trans!
tórias e finais da nova Constituição, pois que, nestes capítulos,
discutir-se-á matérias polêmicas como a fixação do mandato do atu
aI Presidente da República, convocação de eleições para o seu sucessor e outras tantas ~om igual importância e grandiosidade.

Íe!'l,l~nb8" ~
~4 -ç".k.. t /r
?Moe.AP

266
ASSEMBLnIA NACIONAL CONSTITUINTÊ

Dê-se ao parágrafo único do art. 15 a seguinte redação:

264

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTf

"Parágrafo único - O Prêâmbulo, as Normas Gerais
e
as Disposições Transitórias e Finais serão elaboradas conjuntamente pelos Presidentes e Relatores das Comissões previstas no
artigo
15".

JUSTIFICAÇÃO

Acrescente-se ao parágrafo único do art. 15 a
seguinte exp:essão, após a palavra "Finais":
"não podendo entrar np mérito das matérias cons
titucionais, restringindo-se ape~as ao que foi aprovadJ ;e
las demais Comissões referidas neste artigo, ou pelo ~lená
rio.
-

A redação original do questionado, parágrafo
dá ã Comissão de Sistematização atribuições que, a rigor, e~
trapolam da sua estrita competência de sistematizar, recome~
dando-se, portanto, que a elaboração do Preámbulo, as Normas
Gerais e a redação das Disposições Transitórias seja deferida aos Presidentes e Relatores das Comissões.
Demais disso, a participação, na elaboração
em causa dos Presidentes e Relatores das várias Comissões
permitirá a perfeita compatibilização dos trabalhos elaborados individualmente por cada qual das Comissões,

de 1987

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987

~,;LU

s.as

CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES

-72~r';gl:'-![O Únlco: ~- As ÇOllnssõ~~, além de 811as dorna i s atribuições,

267

cl_.bof'ctr':lO o Pcc:::'mhulo, '25 rIormas Gerais e /13

EMENDA

Dj~PObiçGcs Tr~IJ'SlL6r133

NQ

Corn

í

<:::8;:0

pos i í.u.
~

ao substitutivo do relator ao

to de Resolução que dispõe sobre o

e F)n~is. Cnber~

a

rJe SlsLe n:)Li~:~ç~o r-oun i r- todas as pn~.
s -rs s Lm dc s t i n-utas ,

fc17.CC -1.crCSClmO'3

e

ap r-cse n car- o texto f i na L,

Proj~

Regime~

to.
Inegável a ~mpol~tância do preômbulo e das Dis

Art. 15 - parágrafo único

posições

TransItórias e FinaIs, n~o se justIfIcando que os

de~

mais Const~tuint.cs não tenh-::l.ffi par-ticlpaçào in~c~al no fazimento

desse imporLanLe texto.

Emenda ao Substitutivo para redigir o par!
grafo único.

S'11a das St:>GSÕ-CS ",23 de f'cv r-e i r-o de

Nova redação

1987

~/?~/

Se,?J~clÍ5 "ABÓIA ~1\1fVALH(r· ~

A Comissão de Sistematização na sua.constl
tuição de 49 membros eJaboraram o Preâmbulo, as normas gerais,

270

dispcsições transitórias e finais.

EMENDA N2

Brasília, 23 de fevereiro de 1987

ROB0;tM~~

\

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
OE RESOLUÇAO N2 2, DE 1987 QUE

•

Consti tuinte

268

"Dispõe sobre o Reg~"'''nto In
terno da Assembléia Nacional Constituinten.-

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA Nº

No parágrafo Unico do Art. 15, onde se
Normas Gerais, léia-se: Disposições Gerais.

AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2/87 - DO ILUSTRE SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, QUE DISPOE
SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEM
BLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.
AO § DNICO DO ART. 15 - SEJA DADO

lê

JUSTIFICAÇAO
As Constituições conteem Disposições Gerais
e não Normas Gerais.

A

SEGUINTE REDAÇAO:-

~d~J

ART. 15 - ( ... )

LUIS ROBERTO PONTE

Parágrafo uni co - AS COMISSOES, ALEM'
DAS ATRIBUIÇOES PREVISTAS NESTE REGIMENT~, ELABORARAO O PREAMBULq
AS NORMAS GERAIS E AS DISPOSIÇOES TRANSITDRIAS E FINAIS.

Deputado federal

270-A

Juí) FICAÇAO O

t.(1

~

SESSO~~~FEvrEIRO/1987
l

P i:i O
PMDB PE.

fI í\

z~Gi:\j PA

-li-'

roiN

l·

PROPOSTAS DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVD DD SENADOR

FER-

NANDO HENRIQUE CARDOSO, AO PROJETO DE REGIMENTO

DA

ASSEM8LÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

.

Art. 15 - Parágrafo único - Propomos

o seguinte tex-

to:
" A Comissão de sistematização além das

atribuições

previstas neste Regimento, elaborará o Preâmbulo, as Normas

269

Gerais

e

as Disposições Trasitórias e Finais", sendo obrigatória a inserção das
matérias oriundas das diversas Comissões, tratando de assuntos que devam ser capituladas nesses Títulos Especiais.

Dá nova rcnação
~l'Ligo

.:3.0

Parágrafo ÚnICO do

15, do GllbsL1LuL1VO ao Projld..o

JUSTIFICATIVA - Muitas matérias discutidas
das, nas Comissões Temáticas deverão figurar na Carta

e aprova-

Constitucional,

de f1ef;.uluçõ,o que (11 spõe sobr-e o fio ~i

nas Normas Gerais ou nas Disposições Transitórias, sendo

rll~nto Interno da J\G:';L]llblf~j A. tJ'1ci.onnl

portanto, a sua inclusão, seguindo-se então, o rito das

ConsLilulnle.

sições oriundas das referidas Comissões.

necessária
demais propo-

-73Art. 13 § 62 - Suprimir a Frase "Tanto quanto

possi-

vel. U

A supressão da frase proposta, estabelece a obrigatoriedade da proporcionalidade partidária como regra, e não
. possibilidade a ser

ajustad~

como uma

ou negociada.

§ As Sessões referidas no parágrafo
anterior
destinam-se exclusivamente a colher sugestões constitucionais dos
segmentos sociais que não possam fazê-lo diretamente na
Capital
da República, nelas não devendo usar da palavra os Srs. Deputados,
a não ser o Coordenador, para a condução e orientação dos
trab~
lhos da Sessão .

Art. 13 § 13 Suprimir o parágrafo.
A emenda visa respeitar o direito e interesse dos pequenos partidos, assegurando-lhes o principio da proporcionalidade

pa~

tidária e também o principio da participação de todos os partidos

com

assento na Assembléia, na composição da Comissão de Sistematização.

JUSTIFICATIVA

A Emenda é auto-explicativa.
E preciso abrir o mais possivel o debate e de~
concentrar geograficamente as oportunidades de acesso dos
Segme~
tos Sociais à Assembléia Constituinte.

Deputado ottomar Pinto

23 de fevereiro de 1987.

Brasilia, 23 de fevereiro de 1987~
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

273 /

2~4-

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1987

Substitua-se no Parágrafo Único do art. 15 as palavras "a Comissão de Sistematização" pelas expressões:

Acrescente parágrafo, de número 2 , ao Artigo 15 , remune
radas os d'1mais , com a S"lguinte r edaçãn :

"as Comissões e Subcomissões mencionadas neste arti

go ",

22 - A Comissão de Sistematização e Redação não se subdividi
rá e~ subcomissões •
J li S T I F I C A T I V A

JUSTIFrCAçÃO _.
Cada Comissão ou Subcomissão é que saberá das matérias gerais e transitórias que dizem respeito ã sua

matéria.C~

locar tais atribuições na Comissão de Sistematização é desarti
cular as atribuições de cada uma e dificultar esta útlima

na

elaboração das normas transitórias.
Sala das Sessões,

em 23 de fevereiro de 1987.

di' c:l

11"'-

Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

272
EMENDA

N2

Ao Substitutivo do Relator ao Projeto de Reso
lução que dispõe sobre o Regimmento Interno da Assembléia
Nacio
nal Constituinte:
Inlcuam-se os seguintes parágrafos no art. 15:
§ 12 Cada Comissão, excetuada a de Sistematiza

ção, organizará uma Sub-Comissão Especial Itinerante integrada po;
um membro de cada uma das suas Sub-Comissões, para, dentro do pra
zo máximo de 45 dias, realizar pelo menos uma Sessão de Audiênci;
da Sociedade Civil em cada Capital Estadual.

Esta emenda visa possibilitar outra que su
prima o § 13, do Artigo 13 que enseja difi~
culdade de interpretação do texto Regimental

',--74 .JUSTIFICATIVA

275
EMENDA NQ

Renumerado o parágrafo único, que passará a ser
lQ, acrescente-se ao artigo 15 o seguinte parágrafo:

A Comissão de Sistematização deve ficar restria à
compilação dos textos aprovados nas Comissões. As Normas
Gerais e Disposições Transitórias e Finais ~mergirão do trabalho
das próprias Comissões.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

""~"

"§ 2Q - No funcionamento das Comissões Constituci~

nais aplicar-se-ão, no que couber, as disposições
pertinentes do Regimento Interno da Câmara
dos
Deputados."

JUSTIFICATIVA

278
o Capítulo I do Título IV do Projeto de Resolução
_ Das Comí.ssões Constitucionais, não me parece suficientemente claro qua~
to aos meios e poderes procedimentais das aludidas Comissões.
Razão porque as disposições do Regimento Interno
da Câmara sobre as Comissões deveriam ser explicitamente aceitas no Regimento da Assembléia Constituinte como fonte subsidiária das mesmas.
Efetivamente, no Capítulo 11 do Regimento Interno
da Câmara - das Comissões, há todo um elenco de normas que
contribuirão
para o melhor funcionamento das Comissões Constitucionais. Entre • outras,
os que dizem respeito às reuniões, disciplina e ordem dos trabalhos; asse~
soramento legislativo, credenciamento de entidades e audiências públicas,
e, em especial, as dos poderes da Presidência das Comissões, etc.

EMENDA

AO PROJETO DE RESOLUçAo N9

2/P~

Acrescente-se o seguinte art. 16 ao Substitutivo do Relator,
renumerando-se os demais:

"Art. 16. De acordo com entendimento entre as Lideranças,
a Mesa poderá modificar a composição numérica das Comissões,pr!
vista no artigo 13, visando atender o interesse de participação
dos Constituintes em cada uma delas."

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

~~ ~\~~~

Deputado PAES LANOIN

Constituinte Inocêncio

O~a-

276
EMEnDA DE PLENÃRIO AO
JUSTIFICATIVA

SUBSTITUTIVO DO RELATOR DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87.

A maior oU menor complexidade dos temas distribuídos entre aS Comissões poderá ensejar um maior ou menor inte--

Inclua-se, no art. 15 um parágrafo com a seguinte redação__:
" § ••• De acordo com a necessidade dos trabalhos
as Comissões poderão criar outras subcomissões ou substituir
os temas das indicadas neste artigo, tendo em vista a elabor acão do texto constitucional."

resse de participação dos Constituin,es, tendo em vista a sua
especialização ou o seu maior conhecimento, acarret~do que
algumas delas sejam alvo de demasiado interesse em detrimento de outras. A emenda teria assim, por objetivo, abrir
uma
possibilidade de possíveis co~eções a respe~to.

JUSTIFICAÇÃO

279

A emenda possibilita a criação de outras subco missões a critério de cada comissão, a fim de facilitar
elaboração do texto da Carta Magna.

a

EMENDA AO SUBSTITUTIVO
N2

no

RELATOR, AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

2, de 1987

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
Dá nova redação ao Art. 16. e § 4 2
Art. 16 - O relator, na Subcomissão, com ou sem
discussão preliminar, elaborará seu traba~ho com base

277

subsídios encaminhados, nos te~os estabelecido

noS

neste

R~

gimento, devendo, DO prazo 30 (trinta) dias, apresentar r~

EMENDA DE PLENARID AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987

~atório
ção

fundamental com ánteprojeto da matéria~
§ 4~ - A Subcomissão, a partir~ de sua constitui

terá um prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhar à

respectiva Comissão o anteprojeto por ela elaborado

o fazendo, caberá ao Relator
Suprima-se, do aré. 15, o seu parágrafo único.

dias.

e

não

ridigi-10 no prazo de S(cinco}

-75 JUSTIFICAÇÃO

282

Sem prejúizo da celeridade dos trabalhos é

EMENDA Nº

pre~

ciso garantir as Subcomissoes e ao Relator um prazo razo~
vel para elaborar seu

anteprojeto~

Sala

de fevereiro de

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJE~O
DE RESOLUçno Nº 2, DE 1987 QUE
1987

"Dispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte"~-

No Parágrafo Primeiro do Art. 16, onde se lê
5 (cinco) dias, leia-se 15 (quinze) dias.

JUSTIFICAçnD

280
Emenda ao Projeto de Resoluçao n 2 2 / 8 7- subst1tut1vo do

Rel~

Pretende_se ampliar todos os prazos nesta fa
se de trabalho das Sub Comissões, da maior importância para o fu
turo Projeto de Constituição.

tor - ne
I

4,..zL,J<~~

Suprima-se:

LUIS ROBERTO PONTE

Nos art1gos 16 " caputo"; 16 §§1 2 e 4 2 e 20 §1 2 a expressão:
11

Subcomissão

11

Deputado Federal

ou"SUbCOffiJ.ssões.lI

283
EMENDA N9

JUSTIFICAÇÃO
A criação de Subcomissões não pode nem deve ser obrigatór1a.

Dê-se nova redação ao § 39 do Art. 16:

Cada Comissão deverá decidir, convenJ.e~temente, sobre a ma-

tér1a.
n

§

39 _ As emendas rejeitadas, apresentadas

nas Comissões e Subcomissões, serão arquiv!!.
Sala das sessões 23.02.87

das, podendo, entretanto, ser

reapresent~

das nas demais fases da elaboração da Constituição."

JUS T I F I C A ç Ã O

Prende-se, apenas, evitar repetição da mesma

281

norma em dois capítulos diferentes.

EMENDA Nº
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLUçnD Nº 2, DE 1987 QUE

"Dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE

284
No Art. 16 onde se lê 15 (quinze) dias, leiase 25 (vinte e cinco) dias.

ASSEMBLSIA NACIONAL' CONSTITUINTE
EMENDA N9

JUSTItICAçnO

SUBSTITUTIVO
Pretende-se ampliar todos os prazos nesta fa
se de trabalho das Sub Comissões, da maior importância para o fu
turo Projeto de constituição.

t' •

/..~

1);:::.1/

. . . . - ,) /[/t. ,t'L..-A- -:« .
LUIS ROBERTO PONTE

Oep~tado

DO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

O prazo a que se refere o
ser de 60 (sessenta) dias.

§

4 9 do art. 16 passa

a

-76-

287

JUS T I F I C A ç Ã O

EMENDA Nº
Objetiva a emendá compatibilizar este com o

novo

prazo de 40 (quarenta) dias proposto para apresentação

de

sugestões pelos Constituintes (Art. 14,

§ 29 ) .

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de

Ao Substitutivo do relator
que dispõe sobre o Regimento Interno.
1~B7

ao Projeto

de

Resolução,

Alterem-se todos os prazos previstos nos Art. 16,
17, e 18 e seus parágrafos, de modo a compatibilizá-los com a Emenda
proposta ao § 3º do Art. 14.

JUSTIFICATIVA

As mesmas razões que justificam as Emendas por
propostas ao Art. 14 e seu § 3º.

285

nós

EMENDA Nº

.

"

Sala da~sessões, 23 de fevereiro de 1987.
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLUçnO Nº 2, DE 1987 QUE

/ ---f--.
!I L; .
J!l,RB'É: ~AGE

,ú·ep.

)

"Dispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

No Parágrafo Quarto do Art. 16, onde se

288

lê

40 (quarenta) dias, leia-se 50 (cinquenta) dias.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO TIO

RELATO~

AO PROJETO DE REGIMENTO

INTERNO
JUSTIFICAçnO

Pretende-se ampliar todos os prazos nesta fa
se de trabalho das Sub Comissões, da maior importância para o f~
turo Projeto de Constituição.

Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17 - Na Comissio, os anteprojetos serio dlstribuidos em avulsos a todos os seus membros para
no
prazo dos 5 (clnco) dias seguintes, destinados ã sua discussão,
receber emendas.

~/I/t~~~{
LUIS ROBERTO PONTE

§ 19 - Encerrada a discussão, o Relator t!
rã 5 (cinco) dias para emltir parecer sobre os anteprojetos e
as emendas, devendo concluí-lo com a apresentação de substitutivo, que serã distribuído em avulsos, sendo. em seguida, sub-

Deputado Federal

metida a materia ã votação;

286

§ ZQ - As emendas rejeitadas serão arquiv~
das podendo, no entanto, ser reapresentadas na fase oportuna.

EMENDA Nº

§ 39 - A materia aprovada pela Comissão s!

Ao Substitutivo do relator

ao Projeto

de

Resolução,

que disooe sobre o Regimento Interno.

rã encaminhada ã Comissão de Sistematização dentro de 24 (vinte e quatro) horas de sua aprovação.

Alterem-se tODOS os prazos previstos nos Art. 16·,
17, e 18 e seus parágrafos, de modo a compatibilizá-los com a Emenda
proposta aó'§ 3º do Art. 14.

JUSTIFICATIVA

As mesmas razões que justificam as Emendas por

nóS

propostas ao Art. 14 e seu § '3º.

289
Sala da~sessões, 23 de fevereiro de 1987.
~

/ i1I i/ L"

t

I

~

,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ne 2, DE 1987.

tep. J RGlõ HAGE

/

Dá nova redação ao artigo 17.

/

-77Art. 17 - Na Com~ssão, os anteproJetos serão di~
tribuídos em avulsos a todos os s~us membros para no prazo dos
15 (quinze) dias seguintes, dest1nados à sua discussão,

291

rec~

EMENDA Nº

berem emendas.

AO SU8STITUTIVO DO RELATOR So8RE O PROJETO
DE RESOLUÇ~O Nº 2, DE 1987 QUE
JUSTIFICAÇÃO
"Dispõe sobre o ~egimento I!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte".
Sem pre]uízd da celeridade dos trabalhos, a nova
redação aumenta para 15 (qu~nze) dias o prazo para a apresentaçãao de emendas.

No Art. 17, onde se lê 5 (cinco) di's, leiase"15 (quinze) dias.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

JUSTIFICAÇ~D

\

Pretende-se ampliar todos os prazos nesta fa
se de trabalho das Sub Comissões, da maior importância para o fu
turo Projeto de Constituição.

'-/f/(;

-

/J , , / .
/ ' - ' (.....,..e..-'""'t- ~?"t-'___

."....~

LUIS ROBERTO PONTE
Deputado Federal

292
EMENDA Nº

290
EMENDA AO PROJETO OE RESOLUÇ~O Nº 2, OE 1.987

Acrescente-59 ao § 39 d3 Artigo 17, "in flne l l , o qwe
seg'Je:
§ 3º do Artigo 14, ressalvajo o jlsposto no § 4º
dJ Artigo 13.

Justi ficação:

AO SU8STITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESoLUÇ~O Nº 2, OE 1987 QUE
"Oispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

No Parágrafo Primeiro do Art. 17, após a p~
lavra SUBSTITUTIVO, adicione-se as palavras QUE N~O PODERA CON
TER MAT(RIA NOVA.

JUSTIFICAÇ~O

A emenda visa compatibilizar o texto.
Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1.987

Não deve o Relator fazer um Substitutivo com
Matéria não apresentada e discutida na Comissão, o que além
de
exorbitância de função, dificultaria a votação •

.é

. ....../

?'-;> ... /

'"LI/' IÓ/
~'L- L-.pv:....AJ~

LUIS ROBERTO PONTE
Deputado Federal

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

Dê-se ao art. 18 a s e çu m t e redação, suprimindo-se os seus parãgrafos e o art. 19:
"Art. 18 - Na Comissão de Sistematização os
ante-projétos recebidos nas Comissões serão distribuidos em a-

-78 vulso~ a todos os seus membros, devendo o Relator, no prazo
quinze dias, apresentar seu relatõrio.

de

de tex

1º - Sempre que a compatibilização

§

tos se revelar impossível, a

Comissão

acatará os textos conflitantes

§ Gnlco - Havendo lncompatlbilidade
entre
textos encamlnhados~ Comissões, a Comissão de Slstematização
deverâ solicitar reuniões conJuntas das Comissões para dirimllas. Não havendo consenso, a Comlssão de Slstematização
darâ
seu parecer, que serâ submetido ao plenãrlo, juntamente com os
pareceres originais das Comissões.

remeterá a Plenário, com as

e os

necessári

as explicações, para que os Constituin
tes possam deliberar.
§

2º - A Comissão de Sistematização só comece
rá a trabalhar, a partir do momento em
que, terminados os prazos

rr

concedidos às Comissões

~/'/I' (~/ 9-:

de Sessões

,
~/'J;'_'íJ
«()::Lc~{14'
I

t',.-/
'lv--"-"-

<,

.

regimentais
Temáticas, a

Constituinte dispuser de um texto

7JUl~<rzr-----/FL
.

pr~

liminar do Projeto de Constituição.
§

~

3º - A Comissão de Sistematização poderá

~

Comissão de Sistematização cabe ~onsoli dar o texto pelo aproveitamento dos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões Constituclonais. Permit,r-se nova elaboração pela
Comissão de Sistematização, incluslve incluindo materia nova, e
anular e tornar inõcuo todo o trabalho desenvolvido pelas pri-

sempre convocar os Relatores

de Comis

sões Temáticas e os autores de Emendas,
para melhor desempenho de suas atribui
ções.

mei ras.

Deputada Federal
EMENDA Nº

296
Ao artigo
a seguinte redação:

18 do Projeto de Resolução nº 2/87 dê-se
E ME N O A

N

º

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolução nº 02/87, que "dis-,
põe sobre o Regimento Interno da
Asse~bléia Na~ional Constituinte"

"Art. 18. Na Comissão de Sistematização os anteproj!:
tos recebidos das Comissões serão distribui dos em avulsos
a
todos os seus membros, que poderão emendá-los no prazo de 15
dias.

Dê-se ao § 1º do art. 18 a seguinte redação:

Parágrafo Onico:
Receb~das

as emendas, o relator, em igual prazo, of!:
recerá Projeto de Constituição, que, uma vez aprovado, será en
caminhado à Mesa, para deliberação da Assembléia Nacional con~
tituinte.

§ 1º _ Ao ante-projeto só poderão ser apresentadas '
emendas relacionadas a"s temas dJ parágrafo único do art. 15 e que

visem co~patibilização d03 ante-projetos das comissõ:s, nos 5(cinco

dias que se seguirem à distribuição dos avulsos, e que serão destinados à sua discussão".

JUSTIFICAÇIlO

JUS T I F I C A ç Ã O

Trata-se apenas de compatibilizar prazos e
ordenar
melhor os trabalhos da Comissão de Sistematização, com evidente economia procedimental, poupando-se o Relator da apresent~
ção de dois documentos, em oportunidades distintas, sem prejuí
zo para o amplo deb?te~ matéria.
-

j~?~(ffl/~/bd-?C

R\\ W-L~~

k~\'-k>Kk _PIYJDr~_AP\ "-.1

I

Nesta fase de recebimento dos ante-projetos das Comis sões, a Comissão de Sistematização terá o trabalho de compor as pr~
postas apresentadas, podendo receber emendas apenas relacionadas ao
Preâmbulo, às Normas Gerais e às Disposições Transitórias e Finais,
que estão sob sua atr~buição, ou que visem a compatibiliza;ão dos '
textos apresentados, sem entretanto poder discutir os méritos
dos
trab31hos das diversas

co~issõe3.

Este trabalho será jo ~lenário da Constituinte, durante
o período de apresentaçã~ de emendas, e a sua discussão a posteriore n3sta ComissãJ.

Sala das

sessõ~sir131de
.

295

Y

r

fevereiro de 1987.

l

ADEMIfl. NDRADE
Const1tuinte

I

EMENDA ADITIVA AO PROJETO DA RESOLUÇIlO Nº
,DE
DE 2~/02/87
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTI
TUINTE;
Emenda aditi va: (onde couber)

297

>1.-,

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987
-A Comissão de Sistematização terá a incumbência de

organizar o tex

to na sua fase final.
Será integrada por Constituintes designados pelos Partidos e não te
rá poderes para alterar textos, quer na forma, quer no conteúdo.

Acrescente-se ao caput do art. 18, a seguinte
são:

expre~

-79,·Art.

la - ...

JUSTIFICACÃO

respeitado o disposto no art. 19.·

O obJet~vo da presente emenda 'e adequar o preceito
do parágrafo I" às dem9is normas do Regimento.
JUSTIFICATIVA
Sala
A emenda visa compatibilizar o texto proposto ao do
art. 19. Encerrada a discussão o relator'terá 10 (dez) dias para
emitir parecer sob~e as emendas, concluindo pelo projeto ~e Con~
tituição, que uma vez aprovado~ será encami~hado'para delibera.ção.

das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

IJ(~
~"-'-'-l M.ÜIV

---sa1:a-das---5es.;;_ões, em 23 de fevereiro de 1987

V)J(YI""--~ - V~~
~ ~t",- .a1.<.;.0.v' A /

300
EMENDA N9
AO PROJETO "DE RESOLUÇÃO N9

298

C!..-,

C..>

DE 1987.

Ao §' 1 9 do art. 18 é acrescentada a seguinte expressão:
"circunscritas essas emendas à adequação do trabalho apresentado
com os anteprojetos oriundos das comissões".

Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que ·Dispõe sobre o
Regimento Interno da AsseatJléia Nacional Constituinte·
EJeVA NQ
AO SlBSTITUTlVO 00 RaATOO

JUSTIFICATIVA
Ao Art. 18; § lQ, onde se lê:
••..• poderão ser apresentadas emendas nos 5 (cinco)
dias ...

1I

Leia-se:
.poderão ser apresentada~, por qualquer Constituin-

Como a trabalho da Comissão de Sistematização se
destina à elaboração de um anteprojeto circunscrito às matérias
aprovadas nas demais comissões, as emendas que os membros dessas
comissões podem apresentar, devem se "limitar a esse objeto.
O acréscimo proposto, explicita com clareza,
a
função da comissão e de seus membros.

te, emendaS nos 5 (cinco) dias •.• "
Sala das Sessões, em

JUSTIFICAÇIlO

de fevereiro de 1 987.

Na Comissão de sistematização, a qualquer ~onstitu
inte deve ser assegurado o direito de apresenta~ emenda ao
anteprojeto do Relator. A emenda objetiva aprimorar e ag~lizar o ,processo de elaboração da Lei Maior, tornando desnecessario um numero
elevado de emendas de plenário.

'Cl;;f1f:l~;~

de " "

CHAtAS RODRIGUES

O

301

299

EMENDA NQ

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OFERECIDOAO PROJETO DE

AO SUBSTITUTIVD DD RELATDR SOBRE O PROJETO
DE RESOLUÇIlO NQ 2, DE 1987 QUE

RESOLUÇÃO N" 2, DE 1987

·Dispõe sobre o Regimento I!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte".
Acrescente-se ao § 12 do art. 18, in f1ne, as eK
pressões:

.o Art. 18, onde se lê 15 (quinze) dias, leialI

ob ede c i do o

d~sposto

no art. 19 11

se 10 (dez)

a~as.

-80Art. 18 . . . .

JUSTIFICAÇ/lo

o prazo de 15 (quinze) dias para o Relator da
Comis~ão de Sistematização compatibilizar os Ante projetos das Co
missões e apresentar seu Relatório, é demasiado longo, porque aq:~
la Comissão não cabe modificar o conteúdo dos Ante Projetos receb!
dos.

/

§ 22 - Encerrada a discussão, o Relator terá
5
(cinco) dias para emitir parecer sobre as emendas, concluindo
pelo Projeto de Constituição que, discutido e aprovado nos 5
(cinco) dias seguintes, será encaminhado à Mesa da Assembléia
para deliberação.

JUSTIFICAÇAD

4~~~t::'-Z{

DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE

EMENDA Nº

Ao Projeto de ResoluçãO nº 02, d e
1987, que dispõe sobre o Regimento
Interno da Constituinte.

No cronograma dos trabalhos da Comissão de sistematização, previsto no art. 18 e seus paragrafos, não se def!
niu espaço para a discussão e votação final do Projeto de Cons
tituição. Como, no esquema geral, o prazo da Comissão é
d~
30 (trinta) dias, para não afetá-lo, estamos sugerindo, com a
emenda, a divisão do prazo do Relator, que é de lO (dez)dias,
em Quas partes iguais, dedicando-se a última a discussão
e
votação.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

No art. 18:
Onde se lê: 15 (quinze) dias,
Leia-se: 10 (dez) dias.

JUS T I F I C A ç A O

Trata-se de compatibilizar'os prazos para melhor funcionamento da Comissão de Sistematização.
304-A

de fevereiro de 1987.

PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO A RESOLUÇAO 2/87,
QUE OISPOE SOBRE O.REGIMENTO DA ASSEMBL~IA NACIONAL
CONSTITUINTE, Nº
_
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EMENDA Nº

Modifica critérios para a eleboração do
projeto de Constituição pela
Comissão
de Sistematização.

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESoLUÇ/lo Nº 2, DE 1987 QUE

Do DEPUTADO JORGE LEITE

"Dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte",

No Parágrafo Segundo do Art. 18, onde se lê 10 (dez) dias, leia-se 5 (cinco) d~as.

JUSTIFICP.Ç/lO

Artigo único - Dê-se ao art. 19, do Substitutivo ao Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, a seguinte redaçãO:
"Art. 19 _ Na elaboração do projeto,a comfs são de Si~
tematização tomará como fundamento as mat~
rias aprovadas nas Comissões, não podendo, em nenhuma hipóteses, deixar de acolher matéria decidida na
Comissão de origem. II

JUS T I F I C A ç A O
o prazo de 10 (dez) dias concedido ao Relator, é demasiado longo para o trabalho desta fase.

4~~pv;J

DEPUTADO LUIS ROBERTO PONTE

1. O texto proposto, como redigido, transforma a Comissão de Sistem~
tização num superpoder, acima das demais Comissões, podendo incl~
ir qualquer matéria, no projeto de Constituição, desconhecer as
decisões das Comissões, transformando-se na grande comissão constitucional rejeitada pelos Constituintes e, consequentemente, pelo povo brasileiro.
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EMENDA Nº
Projeto de Resolução nº 2.
Ao

§

2º do art. 18, seja dada a redação seguinte:

2. Tamanho seria o poder atribuído à Comissão de Sistematização que,
em verdade, transformaria em Constituintes apenas e tão somente,
aqueles que dela fizessem parte. Inadmissível que uma Comissão,de
finalidade precípua de redigir o projeto de constituição,
possa
deixar de acolher o que decidido nas Comissões, vist~ que simple~
mente "deverá, na medida do possível, aproveitar as matérias apr~
vadas nas Comissões t l (sic).

-813. Imperiosa, portanto, a presente emenda ao substitutivo, para que
não existam Constituintes de primeira e de segunda categoria.
O
poder atribuído pelo povo aos Constituintes não foi diferenciado.
~aí, impossível querer-se diferenciá-los na elaboração
do novo
texto constitucional.

r.

f
fe~er~iro

Sala das Sessões, ?2 de

I

de 1987.

~"ll(. /1. .t:
JO~GE

(lEITE

O('~O 'O"""""
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ASSEMBLfIA

NACIONAL

CONSTITUINTE

A participação dos Constituintes. nas Comissões Temáticas é uma
luta que vem sendo travada desde a instalação da Assembléia
Nacional
Constituinte, para possibilitar a efetiva contribuição de cada um no pr~
cesso de elaboração do texto constitucional. É uma moderna tendência que
se contrapõe à tradicional Grande eontssão. Embora o substitutivo, divida a Assembléia Constituinte em Comissões Temáticas, ao prever a Comissão
de Sistematização, transformou-a numa super comissão, na grande ccrnissão
que todos querem evitar. Eis porque suprimimos do texto a expressão "na
medida do possível", de caráter subjetivo de difícil precisão .•
Da mesma forma retiramos a formulação anacrônica que possibil!.
ta à Comissão de Sistematização desconsiderar o trabalho e a redação fo.!.
mulada pelas Comissões Temáticas. A Comissão de Sistematização, na red~
ção do Substitutivo, não apenas sistematiza, mas decide no mérito sob o
pretexto de compatibilizar o projeto, subtraindo do Plenário a possibilidade de apreciar as redações antagônicas. Na redação proposta na presente Emenda, garantimos que o trabalho elaborado pelas comissões possam
ser apreciados soberanamente pelo Plenário, após a efetiva sistematização pela Comissão de Sistematização.

Emenda nQ
AO SUBSTITUTIVO VO RELATOR
AO PROJETO VE RESOLUÇÃO nQ 2 VE 1987.

A~~.

19 - Na

elabo~a~ão

Sala das Sessões,

P~oje~o,

a Comi&&ão de Si!
no mé~~o, ap~ovei~a~ ,
a& ma~é~ia& ap~ovada& na& Comi&&õe&. Na hipõ~e&e
de
a Comi&&ão de SL4~ema~za~ão, po~ 6o~~a de p~od~zL~ ,
~m p~oje~o devidamen~e eompa~ibilizado, deixa~ de ae~
lhe~ m~é~a pela 6o~ma deeidida na Comi&&âo de o~i gem, deve~ã o p~oje~o &e~ aeompanhado de ~m ~ela~õ~io
onde o Plenã~io da A&&embléia &eja in6o~mado do 6a~o,
eom a devida j~&~6iea~ão".
do

de fevereiro de 1987.

~ema~za~ão deve~ã,
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EMENDA NQ

Ao artigo 19 do Projeto de Resolução n Q 2, de 1987,
acrescido de parágrafo único, dê-se a seguinte redação:

JUS T 1 F I C A ç Ã O

E&~a al~e~a~ão

devolve a Comi&&ão de Si&~ema~za~ão,
é de da~ o~ganieidade ao p~oje~o
eon&~~ueional, e não a4&~mi~ a ea~ae~e4Z&tiea de &upe~-eomL&
&ão, ou &eja, de eomi&&ão ~evi&o~a al~e~ando a& no~ma& de
~~
da& a& Comú&õe&,

ã &ua

p~eelp~a 6~n~ão,

q~e

Sala da& Se&&õe&, em 23 de

6eve~ei~o

"Art. 19. Na elaboração do Projeto de Constituição,
a Comissão de Sistematização respeitará as matérias aprovadas
nas Comissões.
Parágrafo único. Na hipótese de disposições confll
tantes, as matérias vencidas na Comissão de Sistematização e
assim mencionadas em seu relatório, irão a Plenário da Assem
bléia Nacional Constítuinte, sob a forma de destaque".

JUSTIFICAÇAO

de 1987.

,~'i;;"L

o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte é o
grande foro de debate dos temas constitucionais, pelo que n~
nhuma contribuição aprovada nas Comissões Especializadas de-

'

ve ser subtraída de sua apreciação.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO
PROJETO DE RESOLUçAo 00 REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE
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Altera a redação do
artigo 19.
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Art. 12 - O artigo 19 do substitutivo passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 - Na elaboração do projeto, a Comissão de Sistematiz~
ção deverá aproveitar as matérias aprovadas nas Comissões."

EMENDA AO SUBSTITUTIVO NQ

€:menda ao SUBSTITUTIVO DO RELATOR que

Justi ficação

/87

Oisp~e:

sôbre o Regimento Interno

da Assembléia Nacional Constituinte.

-82Deputado SteUo Dias - PFL/ES

quer divergência de fundo, submeter a matéria à superior decisão da

As-

sembléla Nacional Constituinte.
TtTU..D IV - Da Elaboração da Constituição

BRAS!LIA, 23 de fevereiro de 1987

CAPITUlO I - Das Comissões Constitucionais
SEÇAO

I

- Normas Gerais
VASCO ALVES
PI4DB - E.S.
Artigo 19 - Cabe a Comissão de Sistematização receber das Comissões
as materias por -ela aprovadas e sistematizá-las , dando-lhe organici-

310

dade.
Encontrando dificuldade de sistematizar as emendas recebidas

§ III

EMENOA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº ~, DE 1987

a Comissão de Sistematização as devolverá as Comissões de origem aoo!!!
panhado

de

§ 211 -

un

relatório.

A Comissão que não concordar com o· relatório contendo a devÇ!

lução ou rejeição da emenda poderá recorrer ao Plenário no prazo
72 horas , apresentando as contra-razões à Mesa da Constituinte

de
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

que

por sua vez submeterá ao Plenário.

d

"Art. 19 - Na elaboração do Projeto a Comissão
e Sistematização, compatibilizará as matérias apro
vadas nas Comissões vedadas alterações que modifi~
quem parcial ou tot~lment~ o texto original."

Brasília,

JUSTIFICATIVA

A emenda sugerida visa dar melhor técntca ao texto
pois, a COm~ssão de Sistematização não pode deixar de lado
as
~atérias aprovadas nas Comissões, sob pena de ser ela a
única
redatora da nova Carta.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE /

Sala das 5essõe

REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIO-

em 23 de fevereiro de 1987

NAL CONSTITUINTE.
IRGILIO TllvORA

~~

J~4'

c1l1t~o~

VI'f.C;iJ./'\l

.D-S? ~lfTo IH'\)
S~L.lll1

C~t.lliT\

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:

Art. 13 - Na elaboração dp projeto a Comissão de Sistematl
ção deverá aproveitar as resoluções das demais Comissões, procurando
tão-somente compatibilizar os textos. Em caso de divergências de
t os , Q~e contrariem

tais resoluções, fará relatórios

te~

circunstanciados

311

e os remeterá à decisão do plenário da Assembléia Nacional Constitu-

EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

inte.

, DE 1987.

O artigo 19 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 19 - Na elaboração do p rcj eto , a Comissão de
Sistematização submeter-se-á ao mérito das matérias aprovadas nas
demais Comissões. Ocorrendo incompatibilidades materiais, optará
por uma das alternativas oriundas das'Comissões, devendo o projeto ser acompanhado de exaustivo relatõrio para exame do Plenário.

JUS1IFI'II\TIVA:

JUS T I F I C A T I V A

Se nos afigura lógico que à Comissão de Sistematlzação não
se dê poderes especiais, transformando-a numa Super Comissão. Aela

deve

ser dado apenas o dever de compatiblllzar os textos, e quando houver qual

n
A Emenda tem a dúplice finalidade d
ceitualmente a função primordial da ~omissão de Sistpmatlzação, e,
ao mesmo tempo, delimitar objetivamente sua competê"cia no proces

so de ajustamento e compatibilização das matérias, delineando seu
procedimento no caso exemplar das i~compatibilidades de mérito.
Confrontada com o texto do Substituti~o, a Emenda
apresenta a vantagem evidente de escoimar da normação proposições
como "na medida do possrvel", demasiado suscetíveis a
contradições hermenéuticas e, conseqUentemente, capazês de possibilitari~
devida aplicação de poderes por parte da aludida Comissão.

83
JUS T I F I C A ç Ã O

Dada a índole di Comissão de

sistematizaçã~

as

matérias aprovadas nas Comissões deverão ser aproveitadas. Destarte, a supressão d3 expressão "na medida do possível" se nos afigura de todo procedente, até porque, na segunda parte do dispositivo
emendado, já está regulado o procedimento quanto às matérias

que

não forem aproveitadas.

312

Sala das Sessões,

eml~'
'--F

EMENDA N9

:/

\

SENADOR RDNALDà ARAGÃD

j

Dê-se nova redação ao art. 1-9:
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flArt. 19 - Na" elaboração do projeto, a Comissão

de Sa s tema t í z açâo limitar-se-ã a aproveitar as
matérias aprovadas
clusão de

na~

disposi~ivo

Comissões J vedada a
que altere a

E M E N D A

N!!

i!!.

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolução n!! 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Na=ional Constituinte"

subs t ânc aa

do que houver sido' aprovado."

JU5TIF.rCACÃo

Dê-se ao art. 19, a seguinte reda;ão:
li Art.
19 - Na elaboraçã~ do projeto, a Comissão de Sis
tematização compatibilizará os ante-projetos, sem discutir o mérito
do que foi a~r7sentado, salvo o disposto no pará~rafo único do art.
15, e do estriLa~ente necessário à compatibilização".

Tendo as Comissões, criadas pela própria Const!
tuinte J uma representatividade própria, as decisões que dela em.,!
nam devem ser respeitadas e posteriormente levadas ao Plenário

J

sob pena de se evitar um de sequ Lfb r ro entre os órgãos e

conf~

r1T-se ã Comissão de St s t emnt i.zacâo um poder absoluto e

inco!!

í

tado.

JUS T I F I C A ç Ã O
Sala das Sos sôe s

I

fi..

CONSTITUINTE

l~').... - :

Nesta primeira fase dos trabalhos, a Comissão de Sistematização deve se limitar aoenas a sistematizar os ante-projetos
das Comissões, sem diSCutir o mérito d~ que foi apre3entado, o que
será feito pelo Plenário da Constituinte, e posteriormente por esta
CO~lssão, na discussão das emenjas de plenário.

ITA~Uú(FRANC~

Sala das Sessões, 23 de fevareiro da 1987.
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E ME N D A

"4f1",,
con5~:inte

N!!

Ao Projeto de Resolução n!! 2/87.

~

-?'/~"" .-L ",-.~

(Substitutivo do Relator)

Dê-se ao art. 19 do Substitutí vo do Relator ao Projeto de Resolução n!! 2

de

315

1987, a seguinte redação:

"Art. 19 - Na
são

~e

elebor~ção

do Projeto , a Comis-

E ME N D A

Sistematização deverá aproveitar as ma-

térias aprovadas nas Comissões. Na hipótese de
a Comissão de Sistematização, por força de
duzir um projeto devidamente

pr~

compatibilizado,

deixar de acolher matéria pela forma

decidida

na Comissão de origem, deverá o projeto

ser

acompanhado de um relatório onde o Plenário da
Assembléia seja informado do fato, com a devida justificação".

(Ao SubstitutIVO do Sr. Relator ao ProJeLo de Resolução nÇ 2, de 1.987)

Dê-se ao art. 19 do substitutivo a seguinte redação:
"Art. 19. Na elaboração do projeto, a Comissão de
Sistematização deverá aproveitar as matérias aprovadas nas Comissões. Na hipótese de a Comissão de SistematIzação, por força de produzir um projeto devida
mente compatibilizado, deixar de acolher matéria pe=
la forma decidida na Comissão de origem, deverá o
projeto ser acompanhado de um rela~ório contendo as
matérias não acolhidas onde o Plenário da Assembléia
seja informado do fato com a devida justiflcativa."

-84Dê-se a~ art~go 19 a seguinte redação

JUSTIFICACÃO
Na nova redação que oferecemos ao art. 19, pretendemos
eliminar da redação original a expressão "na medida do possível"
e caracterizar, de melhor forma, o relatório da Comissão de Sistematização a respeito das matérias que por ela não forem acolh~
das sob õ fundamento de compatibilização do projeto de Constitui
ção.
No primeiro caso, há que deixar bem claro o respeito que
deverá ter aquela comissão ao que for decidido pelas demais, sob
pena de atribuir ã primeira o poder arbitrário de suprimir matérias das outras comissões sob o fundamento de que o aproveitame~
to deve se dar "na medida do possível".
Por outro lado, o não acolhimento de matérias em razão
de compatibilização do projeto há de ser muito bem justificado para
que o Plenário nenhuma dúvida tenha no julgamento do fato. Daí
estabelecermos, nesta emenda, que o relatório desse não acolhime~
.io não apenas contenha, expressamente, a matéria rejeitada quanto
uma justif~cativa da rejeição. Isto porque da forma pela qual.está
posta a questão no art. 19, poder~ ocorrer uma simplificação do
relatório da Comissão de Sistematização de modo que o Plenário
não tenha sequer idéia das matérias r ej e í.t adas ; Da mesma forma,
impõe-se a mudança do termo "justificação " para"justificativa"
para ficar bem claro que o que se pretende é que a Comissão explique a razão do não acolhimento e não que faça constar do relatório a"justificação" da matéria :rejeitada.
Sala das Sessões, em
Constituinte

<

"Art~go

19- Na tarefa de redação do Projeto a

s~stematização

deverá cingir-se à ordenação e

Com~ssão

de

compat~b~liz~

ção dos textos elaborados pelas demais Comissões,

vedadas

alterações em matéria substantiva.
Parágrafo Único- na hipóte~e de contradição entre textos produzidos por duas ou mais

Com~ssões,

zação promoverá, dentro do prazo

a Comissão de Sistemat!

prev~sto

no

art~go

18,ree-

nião conjunta daquelas, para adoção de solução, através da
manifestação da maioria dos membros dos respect~vos órgãos.

JUSTIFICAÇÃO
A emenda V1sa esclarecer, sem diminuição das demais Comis -

sões, os l~m~tes das atr~buições da Com~ssão de S~stematização.

/

Sala das sessões 23.02.87

/

/ .,

(---;;/:'~t:,

ANTÔNIO._,_.
CARLO~KONDER
R!IS
-\-.

~~

)

~LI ALVES
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EMENDA

AO PEOJETO DE USOLUÇÁO N9

2J87

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2,

DE 1987.
Dê-se ao art. 19 do Substitutivo do Eelator a seguinte r!
dação:
"Art. 19. A Comissão de Sistemati'zação formaliza~á o
Projeto de Constituição com base nas matérias aprovadas nas
Comissões Previstas no art. 15. Havendo incompatihilização
de textos, será aquela devidamente comunicada às Comissões
de origem para que opinem a respeito no prazo previsto no
§ 49 do art. 14. Persistindó a incompatibilidade no âmbito
das Comissões, a Comissão de Sistematização informará
o
Plenário da Assembléia Constituinte,para que este
decida
quanto aos textos em conflito."

Dê-se nova redação ao artigo 19.
"Na elaboração do projeto, a Comissão de sistematl,
zação deverá aproveitar as matérias aprovadas nas Comissões,co~
patibilizando as propostas, .endo vedaoo modificar seu mérito".

JUSTIFICAÇÃO

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 19&7
Sistematizar, na definição do Mestre Aurélio,
é
CE,
"ag:J:l.Jpar em um corpo doutrina" e essa deve ser a tarefa da
missão de Sistematização que não pode subtrair os poderes conf~
ridos às demais Comissões.

o

A Comissão de Sistematização não pode modificar o
mérito 'das decisões tomadas nas Comissões, sob pena de os trao~
lhos das Comissões se tornarem dispensáveis, meras sugestões à
essa Super Comissão de Sistematização.

Plenário deve ser a instãncia final de deci

são~ quando houver con~lito de conceitos entre os var10S

textos a serem elaborados nas diversas Comissões. Esta

,,

a

razão da apresentação desta emenda, be~ como das que prete~

do promover nosarts 14

e 15) ambos) a meu ver, dotando

a

Comissão de Sistematização de poderes incompatíveis com os
trabalhos que se deverão desenvolver dentro da Assembléia
Nacional Constituinte.
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Emenda ao ProJeto' de Resolução
lator-

n!!

n 2 2/87- substitutivo do

R~

-85-
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Também suprimimos do art. 19 a atribuição revisora
que o Substitutivo empresta à Comissão de Sistematização ,

EMENDA N"

'0 que a coloca nU~a posição hierárquic~ superior às denais
Co~issões

o que culminaria por

~ormar

um pequeno e poderoso

colegiado de super-constituintes, o que seria

mani~estamen

te anti-democrático e ~rustraria o principio de igualdade
Ao Substitutivo do relator apresentado
ProJeto de Resolução n 2 2, de 1987, que d1spõe

ao
sobre

o Reg1mento Interno da Assembléia Nacional Constitu1Q-

do mandato e do voto de cada um dos membros deste Par1aoento.

te.

Dê-se a seguinte recação ao art. 19.

"Art. 19. Na elaboração do Pr'o j e t o de Constitul.çáo,

321

a

Comissão de Sl.stematização deverá aproveitar as matérl.as aprovadas
nas Corn~ssõe5, levando a Plenár10 eventual.S matérl.as

conflitantes

orl.gl.nárl.as de dl.ferentes Cornl.ssões.

EMENDA
sala das Sessões, em

Mudar o Art. 19, que passaria a ter o segu1nte texto:
"Art. 19 - Na elaboração de ProjetaI'! a Com1ssão

c{l~~

Dep. Gumercindo Milhomem

PT/SP

de

Sl.stema~l.zação deverá acatar as matérl.as aprovadas nas COffi1ssões.

Na h1pótese de, por força de produz~r um proJeto dev1damente compatib11Lzado, deseJar mudar o texto do projeto, deverá retorná-lo à Co~ssão de origem que deverá modificá-lo e remetê-lo, de novo, a nova aprec1ação. Persistindo o 1mpasse, prodUZi
do por 1ncompatibil~dade com mater1a de outra com1ssão, deverá

o

1I

proJeto ser discutl.do entre as duas com1ssões.

320
~·ml{DA

AO PROJETO DE RhSOLUÇÃO Ng

JUSTIFICAÇÃO

, DE 1987

Tendo em v1sta a intenção primárLa da comissão de Ori

QUE DISPOE SOBRE O REGU1ENTO I:ITERNO DA ASSEHBLtIA NA

gero só ela, às vezes, conhece a verdadeira razão do projeto.

CluNAL CONSTITUINTE

Além do mais parece que evitaria, talvez um

possível

acúmulo de trabalho na Com1ssão de s1stematização, ficando
conta da Comissão de Origem a confecção de novo ProJeto.

~.,;.,. ()

Dê-se, ao Art. 19, a seguinte redação:

II

-

por

-=:r

Dep~::~,

A Comissão de Sistematização se incumbirá de dar o

texto ~inal às matérias aprovadas pelas de ...a is Comis _
sões, encaminhando-o à Presidência da~
Ase~ léia para
ser discutialo ~ votado em Plenária "
Sala das Sessões, 23 d
~

~-- C-1f

322

I

~:reiro

1

---,-

de 1987

'

ProJeto de Resolução n9 02/87.

Deputado Consti~TINHO FURTADO

"DJ..spõe sobre o Regl.mento da A~semblél.a
Nacl.onal Const1tuinte ll

•

JUSTIFICATIVA
Na ~orma como está redigido, o &rtigo 19 do Sub~

\

tJ.tutivo à Resolução que trata do Aepmento Interno da

\

Assembléia Nacional Constituinte dá margens a inúmeras

Senhor PRESIDENTE

\

dúvidas no tocante às reais atribuições desse órgão ag
X1liar dos

trabal~os

o Artigo 19 do SubstitutJ..vo ao proJeto de Resolução n92

constitucionais.

A Comissão de Sistematização recebeu o caráter
de autêntica Comissão de Redação. As suas ~n,ões de _
vem, portanto, ser . li"-itadas à tare~a, que é das
mais re1ev~ntes, de redigir o texto
consti tuciana1.

~inal

do proJeto

apresentado pelo Relator passará a ter a segu1nte

reda-

ção:
n

Concluidos os trabalhos das Com1ssões 1ncumb1das da

laboraçã? da Constitu1ção, nos termos dos art1gos
14

(paragrafo B9), a rnatér1a aprovada será

~

13 e

encam1nhada

-86ã

Com~ssão

de S~stematização para o competente ordena -

§ ún~co - Em havendo confl~to a, ou, ~ncompati-

bi11dade entre mater1as
Com~ssões,

aprov~das

nas diversas

convocar-se-ão os respect1vas Relat~

res para harmonizar. No 1mpasse, a

Entendenos, assim, que aquele órgão deva táo-sarente limi tar-se a organizar as matérias aprovadas nas demais canissões.

Const~tu1.ção.u

mento e .redação da

Com~ssão

sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~pa~f-

1

de

Sistematização decid1rá, por rna10ria absoluta ,
cabendo recurso ao Plenário.
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EMENDA (substitutiva) ao Substitutivo do Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Cabe à Com~ssão de

S~stematização, atentendo a sua flnal!

dade promover ao ordenamento ]urídlco e cabe também a S~stematlzação da
matérla apresentada pelas Corn~ssões de mérito. Poderá, entretanto,
ver ~Qn~litss das malS variadas materias

ha-

Com~ssões.

apresentadas pelas

No caso caberá a Com~ssão de Slstematização decldlr. Antes, porém, dev~

rao ser convocados os Relatores da matéria votada para compatib111zar •

Dê-se ao Art. 19 a seguinte redação:
Art. 19 - Na elaboração do projeto, a Comissão
de
Sistematização ordenará e dará Redação Final às matérias aprovadas nas Comissões, sem produzir alterações de conteúdo.

Em havendo dúv~da, aí Slm, a Comlssào de Slsternatlzaçáo de

JUSTIFICATIVA

cidirá, cabendo sempre recurso ao Plenárlo.~

A redação proposta visa a colocar a Comissão de
matização no âmbito estrito dos seus limites.

,

Sist~

FARABULINI JGNIOR
, ;I

Deputado

/

(êv
;l.tr'~ Ct.<.rJ!..;..,I.v-?
AIRTON CORDEIRO

F~eral

PT~ -,~P.

sala de Sessão,

Constituinte

de

de
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EMENDA NQ

P!1DJEl.'()

DE RESOLUÇÃO N9 2, de 1987
"Dispõe sobre o Reg:ílrento Interno
Nac10nal COnsb~

da Assembléia
te..er

H-lENDA

N9

Dê-se ao art. 19 do Subsbtutivo do Relator a segumte redação
"Art. 19 Na elaboração do proJeto; a Ccxtu.ssão de S1stema
tização organizarã as maténas aprovadas nas COmissões."

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987 QUE
"dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

Ao Art. 19, dê-se a seguinte redação: Na el~
boração do projeto, a Comissão de Sistematização deverá, a menos
de impossibilidade, utilizar as matérias aprovadas nas Comissões,
Na hipótese de a Comissão de Sistematização, por força de prod~
zir um projeto devidamente compatibilizado, deixar de acolher m~
téria pela forma decidida na Comissão de origem, deverá o pr~~~
to ser acompanhado de um relatório onde o Plenário da Assemble1a
seja informado do fato, com a devida justificação.
JUSTIFICAÇIlO

JUSTIFICAÇÃO

Procura-se evitar ao máximo qualquer modificação, por parte da Comissão de Sistematização, do trabalho .pr~
duzido nas demais Comissões.

<i inooncebivel suhreter os trabalhos de todas as COmissões

à boa vontade da Ccnu.ssão de Saetiematiazaçâo; pois alguns ~ desses trabaJhos
podaraam sirrplesmente ser ignorados.

L-)~~idd

DEPUTADO FEDERAL LUIS ROBERTO PONTE

-87-
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Nova redação art. 19

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

de~

Na elaboração ao projeto, a Comissão
tematização, deverá adaptar as matérias aprovadas nas

comis-

sEes para produzir um projete compatibilizado. Ocorrendo a

hi

pótese de deixar de acolher matéria pela forma decidida na
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

missão de origem deverá o projeto ser acompanhado de relatório
com justificação para ser apreciado pelo Plenário da Consti
tuinte.

O Art. 19 passa a

te~

a seguinte redação:
Bras}J~ 23 de fevereiro de 1987

Art. 19 - As Comissões não poderão alterar
as matérias aprovadas nas subcomissões, limitando-se a compati
bilizar as propostas, destacando as divergências e
conflitos

.

encam2~hando estas questões
poster~ormente,

à Comissão de Sistematização,

\\::).uD .-02.~

'

ROBERTO ROLLEMBERG

pa~a,

\

Constituinte

serem submetidas ao plenário da Assembléia.

El~ENDA Nº

329

Sala das Sessões

yQ
\

-~.'~~

;e~tado

GASTONE RIGH!
Líder do PTB

Dá nova redação ao art~go nº 19 e seu Purágraf? Único do substitutivo ao

Projeto

de R~olução que dispõe o Regulamento In-

327

terno da Assembléia

Na~iona1· Const,tulnte.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/61
"Da spõe sobre o Reg:l.lnento

da

Assemblé~a

Const~tuinte"

Nac~onal

Ar Ligo 19 _

..

A Comissão de Sistematização aproveitará, na ela -

boração do projeto, obri~atoriamente, as proposituras das Comi~
sões. Quundo as matérias das ComissõP,s

col~dircm entre si,

a

comissão de Sistemat~zação devolverá os textos às respectivas

....

Comissões, indicando o que houver de contraditório. As comissões

EMENDA

que produziram

os textos col,dentes reunir-se-ão em conjunto, e11

minando a divergência.

o art. 19 do Substitutivo do Relator terá
a

segu~nte

redação:

projeto, a Comissão de
dificar o

mér~to

receb~dos

das Coml.ssões

matér~a

das

s~stematização

Sistemat~zação

e redação

e Redação não poderá

propos~ções cont~das
Const~tucl.onais,

nos

submetido ao Plenário.

do

vido nesse prazo, voltará à Comissão de Sistematização ou,

m~

sistindo o conflito de mérito, no mesmo prazo

per-

irá a P1enár~o.

anteprojetos
,'J U S T I

tentar

quando divergentes, sempre encaminhando

Mesa da Assembléia para decisão pelo Plenãrio, as opcões
las

sera

Parágrafo Único _ Será de 48 horas o prazo que disporão as Comi~

nem poderá del.xar de

por elas enviadas, devendo, contudo,

compatibil~zã-las

o caso

sões para a solução aqui indicada. O assunto, devidamente, reso~
Art. 19 - Na

acolher

Persistindo, no entanto,

Parece um comportamento mais democrático, _tira~

á
d~

F I C A T I V A

do da -Comissão de SisLematização seu caráter diLator,al.

or~undas.

Sala das' Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~~--'~4'
~/
SABÓIA DE ARVALHO /
~

Senador

CID
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EMENDI\

NQ

EMENDA AO
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~UBSTITUTIVO

00 RELI\TOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO N9 2

Oê-se ao Art. 19 a seguinte
~

ao substitutivo do relator ao

to de Resolução que dispõe sobre o
to.

redação~

Proj~

Regime~

I\rt, 19 - Na elaboração do texto final do Projeto, a Comissão
de Sistematização deverá aproveitar as matérias aprovadas nas
Comissões. Na hipótese de existir conflit~ entre os disposit}

vos propostos pelas Comissões, a de Sistematização
submeterá
os textos divergentes, acompanhados de relatório consubstancia
do e de proposição conciliatória, à decissão do Plenário da As
sembléia.

8~

incompativeis, a Comissão de Sistematização fará reunião con-

junta com as Comissões que elaboraram esses textos e será re~
lizada votação, de que part1c1parão todos os membros das Comissões bem como os da Comigsão de S1stematização.

JUSTiFICATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Da forma como está redigido o Art.19 torna in~
cuo o trabalho das Comissões específicas,transferindo
todo o
poder sobre o texto constitucional à Comissão de
Sistematiza
ção. A emenda torna efetivo o trabalho das Comissões e dá
ao
Plenário&Vfaculdade de dirimir os conflitos porventura existen
teso
Sala das Sessões,

A Comissão de Sistemat1zação POSSU1 poderes inaceitáveis, a r1gor do texto do Substitut1vo, sobre as dema1s C~
m2ssÕes. A tarefa maior dessa Comissão é a de reun2r e agrupar
as d1ferentes matérias aprovadas nas outras Com1ssões, como se
fosse uma Comissão de redação final. Se houver 1ncompat1bilidades, resta apenas um caminho: reunião conJunta das Comissões que
aprovaram esses textos, com a Com1ssão de Sisternatlzação, e uma

votação que aponte o texto a prevalecer.
É o caminho democrático da superação de d1vergênaias.
Sala das

Sessões, em

~ J~
\.A.... c: -1..!

Dm>B ADÓ

~~-'

on

o-.Ã.l.J ~v

--

I,ÚCIO ALC1\NTAAA
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87
Ao

Dê-se ao art. 19 esta redação:

Substitutivo do Relator ao ProJeto de Resolução n Q 2, de 1987.
"D1spõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constitu1nte."

Art. 19. Na elaboração do projeto, a
Com~ssão de S1stematizacão aproveitará as mat!

rias aprovadas nas Comissões.
parágrafo único. Se houver dificuld~
de na compatibilização de matérias, a comissão
de s1stematização convocará as Comissões diretamente envolvidas e, após expostos os pontos
inoompatíveis, serã realizada votação de que
part1ciparão os membros dessas Comissões e os
da Comissão de Sistematização.

Dê-se ao art. 19 do Substitutivo do Relator ao Projeto de
Resolução n 2 2, de 1987, a seguinte redação:

"Art. 19 Na elaboração do projeto, a Comissão de
Sistematização deverá acolher as matérias aprovadas
nas
Comissões.
Parágrafo único.

metendo as alternativas apresentadas à deliberação do PIe
nário da Assembléia."

Os poderes discricionários da Comissão de Sist~
matização, tal como constantes do Subst1tutivo, não têm a menor razão de ser. ~ preciso recolocar as coisas em seus devidos e democráticos lugares.
Creio que, havendó incompatibilidade de posições,

JUSTIFICAÇÃO
Com a presente Emenda ao Substitutivo elaborado p~

a.Comissão de S1stematização deverá convocar as Comissões dir~

tamente envolvidas e realizar votação que defina o rumo a ser
tomado. t o modo mais sensato de resolver uma pendênc1a, eV1tando-se o autoritarismo de que se
contr revestido o Substitutivo.

No caso de propostas, conflitan-

tes, incumbe à comissão de Sistematização enunc~ar os res
pectivos projetos e tornar explícitas as razões de
nâõ
acolhê-los pela forma decidida na Com~ssão de or~gem, sub

JUSTIFICATIVA

lo ilustre Constituinte Fernando Henrique Cardoso, na qualidade de
Relator

do Projeto de Resolução n Q 2, de 1987,

pretendemos

dar

uma nova redação ao art. 19, que ficará subd~vidido em artigo e p~

rágrafo único.
No artigo constará simplesmente o comando de que a
Comissão de Sistematização deverá
das nas Comissões.

aproveitar as matérias aprova -

Isto porque, da forma como está redigido,

art. 19 enseja a que a

Co~issão

o

de Sistematização, por qualquer

zao, inclusive por economia de tempo, com a flexibilidade que

r~

lhe

foi deferida, deixe de acolher matérias já aprovadas nas Comissões.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

Dê-se ao art. 19 do projeto esta redação:
Art. 19. Na elaboração do projeto, a
Comissão de Sistemat1zação aproveitará a matéria aprovada nas
Com1ssões, compatibilizanpo-as. Na hipótese de surgir pontos

No parágrafo único, constará a forma democrática de
serem colocadas perante o Plenário da Assembléia as matérias conflitantes, cabendo somente àquele decidir soberanamente sobre qual
das alternativas

ex~stentes

deve ser acolhida.

Sala da

Com1ss~0,

em 23 de fevereiro de 1987.

Const1tuinte

JOAQUIM HAICKEL

-

89-
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sões temát1cas, só pode ser tomada pelo Plenário, e sem
da Comissão de Sistematização.

"influência"

EMENDA AO PR3JETO DE RESOLUÇÃO Nº , 2 DE 1987
S~ssões,

23 de fevere1ro de 1987.

,Dê-se ao Artigo 19 a seguinte redação
'----/

Artigo 19 - Na ~laboração do Projeto , a Comissão de Sistem~
tização e Redação deverá cingir-se às matérias I
aprovad,lS nas Comis~ões • Na hipótese de ser
I
impossível a compatibilização do texto originário
de qualquer das Comissões com os das demais,
a
Comissão de sistematização e Redação devolverá a
matéria, com relatório circustanciado,à Comissão
de origem para que ela , no prazo de 413 horas ,
proceda os ajustes necessários

§ unico'- Findo o prazo estabelecido neste artigo

Sem que a Comissão apresente o antepr.!!..!::i::
jeto devidamente ajustado , a Comissão
,de Sistematização e Redação avocará a si
a materia •

,JUSTIFICAªº-

,A pesistir o texto da projeto as Comissoes
~ SUQ;comissões~ão inócuas.
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EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA N~
CIONAL CONSTITUINTE.

Altera o Art. 19:
Oispõe: "Na elaboração do Projeto, a Comissão de sistematização
deverá na medida do possível aproveitar as matérias apr~
das nas Comissões. Na hipótese de a Comissão de Sistematização por força de produzir um projeto devidamente co~
patibilizado, deixar de acolher matérias pela forma decl
dida na Comissão de origem, deverá o Projeto ser acompanhado de um relatório onde o Plenário da Assembléia seja
informado do fato, com a devida justificação."
Propõe:" Na montagem do Projeto, a Comissão de Sistematização se
utilizará tão somente das contribuições das co~s ou
de emendas e projeto; diretamente a ela encaminhados, co~
forme previsto neste Regimento. Na hipótese de a Comissão
de Sistematização, por força de produzir um projeto devid~
mente compatibilizado, deixar de acolher matéria pela fo~
ma decidida na Comissão de origem, deverá o Projeto,ao ser
encaminhado ao Plenário da Assembléia, fazer-se acompanhar
de relatório onde conste a matéria contraditória ou não ~
colhida. O Relator fará constar, em seu relatór10 os pon tos considerados faltantes no projeto da Comissão de Sistematização em razão das matérias recebidas deixarem a l~
cuna em detrimento~~ formulação mais completa do projeto
de ConstituiçãO". Justificativa: A alteração proposta tem por objetivo reduzir a ~
lástica capacidade de modificação da Comissão de Sistematização'
às decisões das Comissões específicas. O Plenário é o foro exato
da apreciação do mérito das proposições e, também, a instância I
maior para o oferecimento de proposições.

~

335
c

Oeputado Constituinte
EMENDA Nº

337

Ao Substitutivo 00 relator ao Projeto
que dispõe sobre o Regimento Interno.

de

Resolução,

Redija-se assim o Art. 19:
"Art. 19 - Na ela~oração do ProJeto, a Comissão de
Sistematização respeitará rigorosamente o mérito das matérias
oriun
das das Comissões, Na hipótese de incompatibiliDade entre
duas
ou
mais propostas ou posições/cabe à Comissão de Sistematização levar a
questão ao Plenário para uma decisão preliminar, o que deverá
ser
~rDvioenc1ado por intermédio da Mesa, que convocará, se necessário,
Sessões extraordinárias ~ara esse fim".
JUSTIFICATIVA

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBL~IA NACIONAL
TE

CONSTITUI~

ANTERO OE BARROS,
Deputado Federal Constltuinte,' pertencente à bancada do Partido do Movimen_
to Democrático Brasileiro-PMDB_ vem, t
respeitosamente, à presença de V.Exa.,
apresentar suas emendas ao Projeto ,do
Regimento Interno da Assembléia Nacio_
nal Constituinte (em anexo).
'
Requerendo a devida tramitação
legal
das emendas apresentadas, apresento ml
nhas sudações.
Brasília,23 de fevereiro de 1987.

Não tem sentido dar. à Comissão de Sistematização ,
os po~deres eXce~cionais que lhe dá O Art. 19 do Substitutivo. A deci
·são de mérito, diante do choque de posições entre duas ou mais Comi~

li
I

'Í
,
1/
//.J~/;,

·~/·.(L"

ANT RO DE BARROS
DEP.FEDERAL - MT

-90EMENDA Nº 01

Art. 19 - Na elaboração do projeto, a Com~ssão
de Sistemat2~ação deve~â, na ~ed~da do possível,
ap~o
ve1tar as matér1as ap~ovad~s nas Con15sões.
Na h~po~e
se de a Com1ssào de S1stemati~~çfio, por :oIça de p~odu
=2~
UM
p~o)eto dev1da~ente compat2b211=ado, deixa~ de
acolhe~ Ma~éria pela forma decid~da na Com1ssão de or1geM,
deverã o proJeto ser aco~panhado de um relatório
onde o Pl=nár~o da AS5e~ble~a sc)a inforDndo do
2ato,
com a dev~da Just~f~cnção.

O Art. 19 do Projeto de Resolução

Ar~.

que dispõe sobre o

~~tiat~~~balho

Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte diz o seguinte:

§

"Art. 19 - Na elaboração do Projeto, a Comissão

Com~ssões

de

20 - Cada Com1ssão zará a d~str2bu2ção do
e ma~cará pra~o para a duração dos

1~ - Apl~ca-se
às
e~endas apresentadas nas
e Subcom1ssões o disposto no § 2e do art. 22.

2~ - As
de11berações nas Comissões e Subcomissões serão tomadas por Ma10r~a de votos, presente
a
ma10~~a de seus membros.

§

Sistematização deverá na medida do possivel, aproveitar as matérias

~

provadas nas Comissões. Na hipótese de a Comissão de Sistematização
por força de produzir umprojeto

d~vidamente

§

3~

rações, tendo,

compatibilizado, deixar de

acolher matéria pela forma decidida na Comissão de origem, deverá

O Pres1dente vota~á em todns as rlelibevoto de desempate.

a~nda,

serâ "pela aprovação",
"com
quando ~or pela reje1ção.

§

4' - O voto
ou "venc1do"

§

se - Cada membro da Comissão poderá

restr~ções"

o

-

apr~sen

tar, no momento da votação, ou na reunião do d1a subsea quente, a just~f1cação escrita de seu voto.

projeto ser acompanhado de um relatório onde o Plenário da Assembléia'
seja informado do fato, com a devida justificação".
Pela presente

eme~da

o Art. 19 passa ter a

seguinter~
5 •

5'"\

dação:
"Art•. 19 - Na elaboração do Projeto, a Comissão
Sistematização

projeto devidamente compatibilizado, deixar de acolher matéria
forma decidida na Com!ssão de Origem, deverá o projeto ser

Art. 21 - Ao receber
o ProJeto de Constituiao, o pres1dente da Assemblé~a o~denarã a sua le~tu~a

n publicação no D1ã~10 da AsseMbléia Nacional Const1tu-

um

;.;e do~m P6d;~~~'E~:~~t~~~~mL2~~;1~~~~~o: ~~df~l~~~~n;

pela

-mais o~ganizações da soc~edade c1v~l em ge~al.

Art. 22 - O ProJeto serà colocado na O~dem do
a da sessão seguinte,
para discussão.
em prineiro
~no'_I).eJ.:.a pel:manecendo por l)r~="n n~ ~+p bn 1
4,

acompanhado

de um relatório para que o Plenário da Assembléia decida entre os

Do Projeto da Const1tu1Ção

~\

deverá aprove'ltar as matérias aprovadas nas Comissões.

Na hipótese de a Comissão de Sistematização, por força de produzir

CAPITULO II

!

de

pr~

I

jetos.

1:bt.I,·/ .I!tl

W (1j/,-r-r.. í
li
.
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Ao Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, que "dispõe

339

sobre o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte (Substitutiva do
Relator):"

Emenda ao Substitutivo
Ao Artigo 19 do Substitutivo dê-se a seguinte reda-

ção:

"Art. 19 - Na elaboração do projeto, a Comissão de
Sistematização deverá discutir prioritariamente

as

matérias aprovadas nas Comissões. Na hipótese ?e disposições conflitantes origináriasde mais de uma Comissão, e decisão se dará pela forma disposta neste
Regimento~fazendo-se relatório

JUS T I F I C A

justificativo."

D~-se

ao art. 19 a seguinte redação

Na elaboração do projeto,a Comissão de Sistematizaç50 deverá,na medida do possível,aproveitar as matérias
aprovadas nas Comissões. Quando houver incompatibilidade entre proposiçôes originárias de duas ou mais Co~fssões,ser~o
as mesmas reunidas para em conjunto decidir sobre a proposição que deva prevalecer.
Persistindo a incompatibilidade originária deverá o projeto ser encaminhado ao Pl~nário da Assembléia acompanhado de um relatório.

ç-A O

A redação proposta, se aprovada, epsejará à Comissão
de Sistematização um arbítrio discriminatório com relação a certas ma-

JUSTIPlCATIVI\

térias aprovadas nas Comissões.

A Emenda que ora propomos procura sanar esse inconveniente, ao tornar obrigatória a apreciação de todas as matérias, mesmo

A emenda tem par uujetivo melhor debale de idéias julgadas incompatíveis,num universo menor _ as comissões -já que no plenário da I\ssembléia o tempo é mais limitado.

aquelas que envolvam conflitos entre duas ou mais Comissões, que serão
objeto de decisão única

fina~)devidamente

Sala das sessões,em

justificada.

Sala das Sessões, em

/,_p

'-CA....\ ..A-Q.Á.....

Senador Louremberg Nunes ~c., ~

2~

de fevereiro de 1987.

-91se for o caso, apenas reestruturar-lhe a redação, com a f!
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nalidade de dar ao Projeto de Constituição, como um todo,
uma perfeita compatibilização".

PROPOSTA DE E~'lENDA AO SUBSTITUTIVO 1\ R~SOLUÇAO 2/87,
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO OA ASSEMBLEIA NACIONAL
CONSTITUINTE, Nº
_

Deputado ARNALDO MORAES
PMDB -PA
Gab. nº 437 - Anexo IV

Modifica critérivs para a eleboração do
projeto de Constituição pela
Comissão
de sistematização.
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Do DEPUTADO JORGE LEITE

Artigo único _ Dê-se ao art. 19, do Substitut1vo ao Regimento da AssembléIa Nacional Constituinte, a seguinte redação:

PROPOSTAS DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO DO SENADDR

FER-

NANDO HENRIQUE CAROOSO, AO PROJETO DE REGIMENTO

DA

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

"Art. J9 _ Na elaboração do prn j e Lo a Comissão de Si~
tematização tomará ~o~c fundamento as m~t~
rIas aprovadas nas Comissões, não podendo, em nenhu-,
ma hipóteses, deixaI de acolh~r matéria decidida na
Comissão de origem."
j

Art. 19 - Propomos o seguinte texto:

Na elaboração do projeto de Constituição,

deverá

Comissão de Sistematização aproveitar todas as matérias aprovadas

JUS T I F I C A ç A D

a

nas

Comissões, buscando estabelecer compatibilidade entre elas, e ao mesmo
1. O texto proposto, como redigido, transforma a Comissão de sistem~
tização num superpoder, acima das demais ODmissões, podendo incl~

ir qualquer matéria, no projeto de Constibuição, desconhecer as
decisões das Comissões, transformando-se na grande comissão constitucional rejeitada pelos Constituintes e. consequentemente, pelo povo brasileiro.
2. Tamanho seria o poder atribuído à Comissão de Sistematização que,

em verdade, transformaria em Constituintes apenas e tão somente,
aqueles que dela fizessem parte. I~admissí~el que uma Comissão,de
finalidade precípua de redigir o projeto de ConstItuição,
possa
deixar de acolher o que decidido nas ComiS5ões, viséo que simplc~
mente "deverá, na medida do possível, aprweitar as matérias apr~
vadas nas Comissões" (sic).
3. I~peri~s3, portanto, a presente emenda ao substItutIVO, para que
O
nao eXIstam Constituintes de prImeira e de segunda categoria.
poder atribuído pelo povo aos ConstituIntes nâo foi diferencIado
Daí, impossível querer-se diferenciá-los na elaboração
do nov~
texto constitucional.
Sala das Sessões,

fe~r~i)o ~e
V7/ Q ib~

,1 de

rJ

tempo adequá-las à Sistemática adotada para o texto Constitucional. Se
alguma matéria deixar de ser acolhida, pela forma decidida na Comissão
de Origem, deverá a mesma retornar a essa Comissão, com parecer justificativo das razões da exclusão. À Comissão de Origem compete o reexame da matéria exclusa, para enfim decidir pela aceitação da sua exclusão, ou pela sua apresentação ao Plenário através da Comissão

de Sis-

tematização.
Art. 58 - suprimir o inciso V- Projetos

de decisão;

O parágrafo 7º do art. 58 e todas as referências "a projetos de

deci-

são,contidas no texto de Regimento.

JUSTIFICATIVA - O texto é por demais

genérico e não

especifica quais são as matérias de relevância para à

Assembléia Naci-

onal Constituinte, não compreendidas nas demais Proposições. A inespecificidade do assunto e as linhas genéricas em que'o mesmo foi colocado, abre a porta a inoportunas e prejudiciais tentativas de levar

1987.

Assembléia Constituinte a decidir sobre matérias de

JO GE tLEITE
DE UTA O CONSTITUINTE

a

controvertida na-

tureza constitucional e atropelar as atribuições do Congresso Nacional
da Câmara e do Senado, circunstâncias que, invariavelmente, retardarão
e prejudicarão a dinâmica do processo Constitucional.

~
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c,&.

~~~~

SUB S T I T U T I V A

O art. 19 do Substitutivo do Relator Constituinte FERNANDO

343

HENRIQUE CARDOSO ao Projeto de Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19 - Na elaboração do projeto, a Comissão
Sistematização deverá, ?brigatoriamente, manter o
de todas as matérias aprovadas nas Comissões,

EMENDA AQ SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

de

sentido

cabendo-lh~

Subst~tua-se,

na parte f~nal do art. 19, a expressão" onde o Plenário da Assembléia seJa iE..

-92JUS T I F I C A ç

formado do fato, com a devida Justificação", p~
la seguinte " deliberando o plenário sobre o tex

AO

. to a . .s er acez to ",
À Comissão referida não se deve conferir mais poderes

se
não aqueles de que tratei ao justificar emendas anteriores.
Ademais a expressão" ..• na medida do possivel ..• " pod~
rá ensejar que a mesma se julge em árbitro de todas as Comissões quando, na verdade, sua tarefa deverá ser apenas a
de sistematização e retocar a redação do texto das outras
Comissões. Nada mais do que isso.

JUSTIFICATIVA
A Comissão de Sistemat2zaçáo náo pode ter tantos
poderes, conforme deseja o Substitut2vo. É prudente que essa
Comissão faça apenas um Relatório e encaminhe a matér2a ã del~
beração soberana do plenário. É a forma mais democrát2ca e adequada para solucionar a divergênc2a.

SALA DA SESSOES 23 de fevereiro de 1987.

346
EMENDA AO
Suprima-se
Renumerando

PROJETO

o

Artigo
Os

19,

demais.

JUSTIFICATIVA

A emenda apresentada pelo S1gnatário alterando
o inc1so IX do art.15, define as tarefas da Comissão de Sistematização.
O artigo em causa cria uma Comissão de sábios,
Constituintes de Classe Superior, capazes de se arrogarem donos
da
verdade.
Qualquer dúvida terã o Plenário por Juiz.Aliás,
hão há outro possível.
Quem Sistematiza, não 1nova.

344
EMENDA DE PLEN~RIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, de 1987

Assembleia Nacional Constituinte, 23 de fevereiro de 1987.
Suprima-se, no art. 19, a expressão:
"na medida do possivel."

L
347

JUSTIFICATIVA
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO
A Comissão de Sistematização não pode deixar de lado as matérias aprovadas nas Comissões, sob pena de ser ela
a
única redatora da nova Carta.

Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 19:

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

Deputa~~TO

sões

~erão

"§2º - As deliberações nas Comissões e Subcomis
tomadas por maioria absoluta de votos.

Sala de Sessões

345

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DQ RELATOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
EMENDA

/J

{{jjl..

"
f~2/....-<

)
/..
'{j{~"C.IJ.:.'>L - CA~2u..\

.

. ~ ". cVVl'(/l~J~--

AO ART. 19

Exclua-se do texto do art. 19 a expressão
do possivel .•. "

p

A Emenda estabelece qual quorum para delibera _
ção nas Comissões e Subco . sões.

na medida

Lt -(~(-<-

blh/l

kf:"
~
/ r-;
r,e:-f:::..

~e LLI

-93348

Bmenda n9

EI~ENDA

Dê-se nova redação do

§

NO

351

Dá nova redação ao § 2 2 do Artigo 20

39 do art. 19:

<lo SubsLit.uLivo do Pr-o je t o de l1e801uç50 do I1cglmenLo tnLerno da As&embl~ia
Nacional Con'5tituint.e.

39 - O Presidente terá, apenas, o voto de

"§

desempate."
~~~~

J li

20 -

<I • • • • • • • • • • • • • •

.o

.

S T I F I CAç À O
- As deliberações elas Comissões e Subcornif..sões. G~

rão

Es~a medida visa a evitar que o Presidente te

man t i.das

por

maa o cí a

de votos, p i-c scn í.e

rnal.oria de seus membros e somente podern.o

de

a
ser

nha direito a 2 (dois) votos; 1 (um) na votação normal e o de-

modlflcadas

sempate.

uma connssão ou pe Lo PlenárIo, nos 0 . 1
. 805 em que

através das reuniões

mais

de

ocorra colisão de m~rlto.
JUS T I F I C A T I V A

Sala das Sessões,

Não há de se admitlr que as Comissões ou SubcoJnI5soes dellbercm com

frag~lldade,

pos i t ada s ,

em que a Conll.ssão de S:LstematIzação se deparar

Nos

CdSOS

com ma t e r-í aa co I i dent.o a ,

passivas de modlficações

despr~

deverão as meemas ser devo l va das às Comi~

sõos origlnárias que se reunirão em conjunto, para desfazimento

349

ampas se ,

do

Pe-~"'slsLinuo deve ser ouvido o Plcnárlo. Apenas nessas hi-

po t o.re s as de I lbc'-rações pode rjio ser l;'6SCJ nd r das ,

AO EXCELENTfsSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA NACIOANL CONSTITUINTE.

o

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

infra-assinado requer destaque para a rejeição

no artigo 19 do substitutivo do Projeto de Resolução

n~

2/87 das

expressões" Na hipótese da Comissão de Sistematização, por força

de !rOduzir:);. até as expressões "devida justificação"",ficando
anulada a últlma oração do artigo.
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1987 .

'---+1

352

/!. ,.;.L~,L,-

Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA

JUSTIFICATIVA: A Comlssão de Sistematização na
forma em que está definida no artigo 19 adquire uma delegação in
terna do plenário Constitulnte e lhe dá poderes amplos para sozinha na prática fazer o Projeto de Constituição.
Ora. essa competência é uma afronta ao trabalho

PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTIVO A RESOLUÇAO 2/87,
QUE OISPOE SOBRE O REGIMENTO DA ASSEMBLiÔlA NACIONAL
CONSTITUINTE, Nº
'

Aumenta para dois terços (2/3) dos membros
de cada Comissão ou Subcomissão o quorum
mínimo para deliberações.

das demais comissões.

350

EMENDA AO PROJETO DA RESOLUÇAO Nº

Do DEPUTADO JORGE LEITE

,DE

DE

1987, QUE

DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLELA NACIONAL
INTE.
Suprima-se o art. 19

CqNSTITU

Artigo único _ Dê-se ao § 2 9 , do art. 20, do Substitutivo à Resolu ção nº 2/87, que dispõe sobre o Regimento da Asspmbléia
Nacional Constituinte:

"§

~º

_ As delIberações nas Comissões e.Subcomissões'
serão tomadas por maioria de votos, presen tes dois terços (2/3) de seus membros."

JUS T I F I C A ç A O
-r-----~

Sandra Cavalcanti
Deputada Federal

1. Das'oeliberações dãs Comissões'e Subêomissõés importa que
todos
os setores da sociedade, por seus representantes, delas participem.
2. O quorum exigido pelo Substitutivo permite, in extremis, que,
a
nivel de SubcomIssão, todas as matérias sejam aprovadas por ape-

-94nas 144 (cento-e quarenta e quatro) Constituintes, o que,em ver~
dade, é absoluta minoria, num colégio de 559 Constituintes.
3. Justifica-se, portanto, a presente emenda, pela necessidade de ma
iores setores da sociedade possam estar presentes na
construção
do novo texto constitucional.
Sala das Sessões,

A redação original consagra o risco de decisões por minorias eventuais.
fevereiro de 1987.

3 de felereiro de 1987.

11~'

A R~)kdÍ'íY

'("U'I" I',"""U""
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EMENDA Nº

353

de 1987.

EMENDA N2

AO SUBSTITUTIVO· 00 RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RES9~UÇAO N2 2, OE 1987 QUE

Altera a redação do § 2º do art.
20 e suprime o § 3º do mesmo art.

"Dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte".
Art. 20 {lo parágrafo Segundo do .art. 20,dê-se a scgui.~

§ 2º - As deliberações das Comissões e Sub-Comissões se rão tomadas pela maioria de seus membros. O Presidente ~omente vQ
tàrá em caso d~ empate.

§ 22 - As deliberações nas Comissões e Sub
Comissões serão tomadas por maioria abscluta dos votos do total
de-seus mem~ros efetivos.

j u s t i f i c a tiv a
JUSTIFICAÇAO
Procura-se evitar que vá ao Projeto da Constituição, uma recomendação que pode ter sido aprovada por apenas
um quarto dos membros de uma Sub Comissão, que é um colegiado'
de somente 5 (cinco) Gonstituintes.

Não há porque fazer diferente no seio das Comissões o que
está consagrado no Plenário da Constituinte.
A redação original consagra o risco de decisões por minorias eventuais.
de fevereiro de 1987.

~.~~~

Dep

Deputadq LUI? ROBERTO PONTE

356

354
EMENDA Nº
EMENDA Nº

ASSEM8L~IA

de 1987.

NACIONAL

CONSTITUINTE

Ao Projeto de Resolução nº 2 que dispõe sobre
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Altera a redação do § 2º do art:
20 e suprime o § 3Q do wesmo art.

ArL 20 -

§ 2º - As deiiberações das Comissões e Sub-Comissões se -

râo tomadas pela maioria de seus membros. O Presidente somente

\~

tará em caso de empate.

jus t i

o

lº Dar melhor redação ao § 3º do art. 20 do PrQ
jeto de Resoluçaõ, já que o mesmo está privilegiando o Fresl
dente da Comissão com dois votos - o de Constituinte e o
de
Presidente. Sugerimos que o Presidente deverá,no início da vo
tação de qualquer proposição, declarar se o seu voto será co
mo Constituinte ou como Presidente, mas nunca votando duas ve
zes como propõe o presente parágrafo. Se temos dado um valor
excepcional a cada Constituinte pela sua representatividade ,
não é possível que o nosso Regimento Interho vá dar
privil~
gio a quem ocupe a Presidência de uma Comissão, o direito

de

dois votos.

f

i c a tiv a

Não há porque fazer diferente no seio das Comissões o
está consagrado no _Plenário da Constituinte.

23 de fevereiro de i987

q~e

-

95

357

359

~

AO Suostitutivo do relator apresentado ao
Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

Nº

EMENDA ao substitutivo do relator ao

Proj~

to de Resolução que dispõe sobré o,Reºime~
to.
"Suprima-se o § lº do art. 20. n
CAP1TULO 11 - Do projeto da Constituição
Art. 21

. Sala das Sessões, em

Acrescente-se âo parágrafo 3º

Quando da apreciação de emendas ao projeto
de Constituição, a comissão de origem da matéria discutida

. 358

se

rá convocada para debater e decidir o assunto junto com a Co missão de.Sistematização.

a r a 0 de fevereiro de 1987

Ao Substitutivo do relator apresentado ao Projeto de Resolu- •
ção nº 2, de 1987. que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte

ROBERTO

ROLLE~"-\..

\ '

Constituinte
Suprima-se do §3º do artigo 20 a seguinte expressãc:
" tendo, ainda, voto de desenpate."

360

J;11l'tlDA N'

358-A
Dá nLva rccl<lçno 'lO ArLigo 22 do SubG-

Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assrrbléia Nacional Constituinte"

t

i

r ut i vo ao p ro.j c Lo de nc:,;oluç'3o

do

Regimento Interno da AG'H~lIIbléla NdcIO
n:l1 Con<;Ll!.lltntc.

9ENJA N!!

AO SU3STITUTIVO 00 RELATCR
se s sao se

Ao art. 20, § 4º, onde se lê:

eUJnLe

,,§ 4º - O voto será 'pela aprovação', 'com restrições' ou 'vencido' quando for pela rejeição";

p vr-a <'-lípla .h::-'::I)SGâ'or em p r i mc r-o turno.

pr"'I/o, LJ:'l.ra os
fLmj o

í

r1C1JllpoS,

·..>crá de

,-10 (quar-en t a)

o qu j I pOt::lof'n h avo r- J.\lna prorroe~ç:io

O

d i as ,

de

mals

GiI1(~o (5) d i n s , por- ::.nJ t c i t:\($':1.o d.1S La dc r-mç as •.

Leia:se:

~com

J

"§ 4º - o voto favorável será "pela aprovação", ou
restrições", e quando for "contrário" ou "vencido", será pela

JUS l' 1

!~.. T

CA

'l'

I VA

rejeição".
flullos borão os Lr ,,'~s pol ê,l11COS e poderá

JUSTIFICAÇAO

ver ncccbGJrlade da dlllL:ç~o do Pl',,-:'7.0,
~ preciso deixar claro que voto com restrições
é
voto favorável, como consagrado na letra "a" do § 16 do art. 49,do
Regimento Interno da Câm?ra dos Deputados.

fever/ro~987
&tf/t;·/.1 ~tjl ~

Sala das

, de

CHAGAS

RO~rIGUES

/

~

ha-

a ser r cquc r-ã da pe l as lide-

rança'3.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

-96 361

ASSEAlBL~IA

363

EMENDA N9

NACIONAL

CONSTITII1NTE
Suprime-se o

Emenda nQ
, VO SUBSTITUTIVO VO
RELATOR A~.VROjETO VE RESOLUÇÃO NQ 2
VE 1987.

§

29 do art. 22.

Sala das Sessões,

CONSTITUINTE

"Va1l. nova 1l.edaçiio ao
G 10 -

N~~

nhJmplhn~

§

~n

19 do A1l.:t. 22:
frhi»rn)

dla~

Á~hãn ~pr~b;da~

peta Me6a, emenda6 d06 Con6:t~:tu~n:te6 a6 qua~6 '
deve1l.iio 6e1l. ap1l.e6en:tada6 em 601l.MUtii~0 de6~n~do
p~ta
Me6a, e que pode1l.iio 6e1l. 6undamen:tada6 d~ :tJr.ibuna, du 1l.an:te o p1l.azo que 06 6eu6 au:t01l.e6 ~ve1l.em pa1l.a di6cu :t~1l. o P1l.oje:to, ou env~ada6 ii Me6a, com jU6:t~J~cação ei
c~a.

364

JS

'/ ~

SUBSTI~TIVO'OFERECIDO

§

29 do art. 22.

JUSTIFICATIVA

JUS T 1 F 1 C A ç Ã O

Va1l. m~o1l. cta1l.eza ao r1l.0ced~Men:to de ap1l.e6en:taçiio
de
emenda6, de6~n~ndo eXp1l.e66amen.te, que compe:te ã /.le6a, 1l.ecebe1l. I
a6 emendM e enc.am~nhii-tM à6 Vii1l.~a6 Com~U õe6 ~ é o obje:t~vo
de6:ta p1l.op06~ção.
6eve1l.e~1l.0

FRANCO

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

Supr~ma-se O

Sata da6 Se66õe6, em 23 de

~~?

EMENDA AO

~~

Não entendo a restrição contida neste citado parágrafo. Os poderes de emendar devem ser os ma~s amplos Rossive~s.
Se algum const~tuinte entender que deva oferecer um Substitut~
va r que o faça. Parece que, em

últ~ma ~nál1set

o Substitutivo

acabou por adotar essa praxe apenas para facil~tar o trabalho
do Relator quando dever~a_ter presente a ampl~tude do mandato de
cada ~ntegrante da Assemblê~a Nacional Const~tuinte.

de 1987.
Sala das Sessões, em

EMENDA N9

366

362
Suprime-se o § 29 do art. 22.
EMENDA NQ

AO
DE

DO RELATOR SOBRE O PROJETO
NQ 2, DE 1987 QUE

SUBSTI~UTIVO

RE~OLUCAO

Sala das Sessões,

"Dispõe sobre o Regimento I~
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

Dê-se ao Parágrafo Primeiro do Art. 22 a

CONSTITUINTE

ITAMAR FRANCO

s~

Quinte redação:
§ 1Q - Durante este prazo, serão recebidas
emendas dos Constituintes, as quais deverão ser apresentadas no
formulário definido pela Mesa, e que poderão ser fundamentadas
da Tribuna, durante o prazo que os seus Autores tiverem para di~
cutir o Projeto, ou enviadas à Mesa, com just~ficação escrita.

JUSTIFICAÇIlO

367
EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO 00 SR. RELATOR
QUE OISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA N~

CrONAL

CONSTITUINT~.-

Não há nenhuma razão para reduzir este prazo
a 3D (trinta) dias.

ÁAÁ~~

Deputado LUIS ROBERTO PONTE

Altera incisos do Art. 23:,
Propõe: Art. 23: caput, idem
I-"A assinatura de cada eleitor deverá
de dad~s identificadores de seu titulo
II-"A proposta serã protocolada perante
da Assembléia, que verificará se foram

OLE

ser acompanhada
eleitoral"
a Mesa Diretorê
supridas as exi

-- 97 -gência estabelecidas neste artigo para sua apresentaçãn
A Mesa Diretora da ANC comunicará ao Plenár~o o recebi
mento da proposição na seguinte sessão~
nI-"A Mesa
ret.cr-a da ANC se manifestará sobre o recebimento da proposta dentro de 48 horas da sua apre sentação, cabendo da decisão de negatória recurso p~
ra o plenário, se interposto por 56(cinquenta e sei~
constituintes no prazo de tres sessões contado
da
comunicação da decisão à Assembléia".
IV-"A proposta apresentada na forma deste art. terá
a
mesma tramitação das demais emendas, integrando sua
numeração geral.
VI-"As proposta de trata este art. poderão ser encami nhada às Comissões e SubComissões, desde que o desejem os seus signatá~ios ou seus representantes legai~
Neste caso, na Comissão ou SubComissão, respectiva mente poderá usar da palavra para discutir a proposta, pelo prazo de 20 minutõs, um de seus signatár~o~
para esse fim indicado quando da apresentação da pr~
posta".
Nova redação ao inciso V, do art. 23, no seguintes termos:
"As proposta de"ttrata este art. serão submetidas
à
Comissão de Sistematização, em conformidade com
o
disposto com o art. 19".(0 art. 19 alterado conforme
te, c~~~~nte).
a emenda apresentada por
üí

369

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DZ'lEGIMENTO
INTERNO

Dê-se a seguinte redação ao Art. 23:
Art. 23 - Fica assegurada. no prazo
tabelecido no § 1º do artigo ent e r-aor-, Q c:'pr'c.sêrlt,;;,ç~v
proposta de em-enda ao Pr-c.te tro de Cona't t +l1i ("'~n rj<:>~rlf'
eubecr-a te por 5.000 (cinco mil) ou maas eleitores
lei 1"05~ õbedecidas as seguintes condaçêes i

11 - a proposta será protocolada perante
a Mesa, que verificará se foram cumpridas as exigências es
tiabe Lec adaa neste artigo, e enc amarihar-a à ccma eeâc
per=tinente;
111 - a proposta apresentada na forma
te ar-tr go terá a mesma tramitação das oemai s emendas,
tegrando sua numeração geral;

dea
l~

IV - cada proposta, apresentada nos
mos deste ar-ta.go , deverá circunscrever-se a um una co
sunto, independentemente do número de ar gos que
tenha.

ter
as-

rt,go~~
_ eu "tit~,

~
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

bras!

I - a assinatura de cada e1e1 tal" deverá
ser acompanhada de seu nome completo e legível, endereço e
dados identificadores de seu titulo ele1 toral;

Suprimam-se

368

e.§
Co::

co~

111, V, VI e VIII

.

Cet.-

sala das Sessões,

o número de ele! tores exí.gadc para o acesso ao trabalho constituinte, segundo o substitutivo é ex
cessivo, eis que temos Estado cujo quociente eleitoral é i~
ferior àquele número, e consti 'eurrreee que se elegeram
com
número de votos bem inferior.
Al terou-se também para melho r o
processo de tremi tação. Dai, a redação proposta.
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Art. 23, leia-se:
(caput)
"Fica assegurada, no prazo estabelecido nº. § 1º do Art. 22,
a apresentação de proposta de emenda ao Projeto de Constituição, por
30 (trinta) entidades legalmente registradas no Ministério do Trabalho.
Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 1987.

~AGASSIZ

ALMEIDA
CONSTITUINTE

JUSTIFICATIVA

O povo brasileiro, através de todos os seus segmentos se mobilizaram durante muitos anos na luta contra o autoritarismo, e muitos
pagaram o preço da resistência com morte, cassações, exílio, demissõ~s. Com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte,
a Nação
se encontrou com o povo, e juntos vão traçar novos rumos, que estarão determinados na nova Constituição.
Muitas entidades brasileiras, de estudantes, de professores,de
operários, de agricultores, se m~bilizaram para este momento histórl
co, de uma Assembléia Nacional Constituinte.
Em nome das lutas sociais, pelas quais tantas entidades lutaram, é que apresento esta emenda objetivando ampliar a participação
popular na Assembléia Co~stituinte, e a conseqüente promulgação
de
uma Constituição adaptada aos novos tempos, e .integrada aos rumos de
mudança do povo brasileiro.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR DO
PROJETO DE REGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE
Dá nova redação ao artigo 23

Art. 1º - O artigo 23 do substitutivo passa a ter a seguinte redação:

"Art. 23 - Fica assegurada a apresentação de propostas à Constituição por representações populares, desde que assinadas por 3D mil ou
mais eleitores brasileiros, em listas organizadas por, no mínimo, três
entidades associativas, legalmente constituídas, que se responsabilizarão
pela idoneidade das assinaturas.
parágr?fo Único - os prazos para entrega das propostas serão
os mesmos que os Constituintes terão para fazê-los."

Justificação

• A participação popular na Constituinte é um compromisso
das
forças democráticas e progressistas. Da forma como foi discínlfnada no
artigo 23 do Substi tutivo, a limitação prática à patticipação
popular
é tão grande que inviabiliza essa participação. Para que haja a participação popular, através de entidades representativas,
é necessário
garantir em todas as fases de tramitação do Projeto de Constituíção po~
sa haver a iniciativa popular. Daí a presente Emenda.
Sala das sessões,

de fevereiro de 1987

-98--.;

I

já se tornam responsáveis pela triagem c idoneidade dos d3dos

I
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U.ll·:i'lDA Nº

nümeros apresentados.

Dá nova redação ao Artigo 23, do Subsi.i uit ívo do Projeto de ncr..olução

Sala das Sessõ~s,

do

Rcg1m()OLo InLerno da Abscmbléia Naci~

t~

nal Cons ti tuin Le ,

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

~!::~.!:-go~ _

recoberá propo&t.as dos d~versos sela-

O ConsLLtu11lLe

res coc1uls que pretendam apresentar emendas ao ProJe-

Lo de ccn~LiLu1Ção, lndlcondo a procedência e os fins
do que lhe foe proposto. Qualqncr ;néllíbro da Assembléia

EMENDA

373

NaC1Cn".l1 Corie t.a tUlnt..d -esLará, por~m, obriendo a apre -

scntar a proposLa se chegar a seu Gabinete no prazo
Lnhe l ccido 1~"O § 12

do

ar-L'í go

c~

anLerior, desde que estc-

ja '3llb~"C1L'l por m9.1S de tc.inta

m't L (30.0 0 0)

e Lei

to rc s

uf'c\tilleiros, em listas orgdnizadas po r , na mínimo, três
(3)

entidades .';lssociativas,

legalmente consl.il.uidas

que ~e responsabilizarão, para quqlquer fim, pela idone i dade usa assinaturas, obedecldas as seguintes con .-

dições:
(8of~uCln -se , com a me-sma redação, os

1. tens

Mudança do número de eleltores necessários para subscri
ção de emenda e, também, do número de entidades, passando a ter
o seguinte texto:
"Art.23.

Fica .assegUrada, no prazo estabelecido

no

§ 12 do artigo anterior, a apresentação de proposta de emenda ao
prOJeto de Constituição, desde que subscrita por 10.000 (dez mil)

ou malS eleitores brasile1ros, em llstas organlzactas por, no
mi
n1mo 1 (uma) entidade assoelativa, legalmente constituida
que
se responsabilizarão pela idoneidade as assinaturas, obdecidas
as aeguarmee condã çóe s e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nl!s

JUS T I F I C A ç Ã O

IaVIf[).

Notar que os Estados brasileiros nao têm o mesmo tamanho
Os ltl'~mbros da Assembléia Nao J anal Ccns -

lo c113 11:. ~ o

{:ú

~"'\I)VO

Ct"m

o C010!~1 «to . F'oram o t o t l.os

e nem o mesmo número de eleitores. As reglões também não são

ra, 'não ser1a a mesma numa região ou Estado nordestino, por
"3 ....

,.;~,

as

mesmas em Estados diferentes. Assim a mesma fac1lidade que terla
um Líder comunltário ou de Associação de Classe numa região m1nei

exe~

1'10.
'-3,

ÜL't, n.to .-'\ Goncorrênc1.u de quem

•

l1dO

As vezes, também conta a urgêncla do assunto que se quei-

ra tratar.

')
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EMENDA N9

Altera-se o art. 23 c elimina-se os itens·I,
11, 111 e VIII do mesmo artigo,

374

renurneran

do-se os outros:

"Art. 23 - Pica assegurada, no pra=o estabelecido no § 19 do artigo anterior, a
ta cio

~e

apres~

proposta de emenda ao Projeto

Ao Substitutivo do relator apresentado ao
Pro· eto de Resolução n2 2, de 1987,. que dispõe. s,?bre o
RegImento Interno da Assembléia Nací.onak Constltuwte.

de

Consti tuição, desde que subscrita por 15.000
(quinze mil) ou malS eleitores brdsileiros,
em listas organizadas por, no mínimo,
(três) entidades associativas,

3

legalmente

constitu1das, que se responsabili~3rão pela

idoneidade das assinaturas, obedecidas

as

scguintes condições:"

JUS T

r F I CACÃ o

a) nos arts. 23, inciso III; 26, § 4 2; 60, § 52;
61,
.
( .
ta e seis ) Constituintes" .leia-

§ 12 e no art. 69, onde se lê "56

cinouen

se "35 ~trinta e cinco) Constituintes";
b) nos arts. 33, § 52; 47, § 72; 59, § 52, 68 e no art.!.
leia~se "35 (trinta e cinco)
go 79, onde se lê "94 (noventa e quatro)",

Constituintes", e
. c) no art. 62, § 42, onde se lê "96 (noventa e seis) ~
ti tuintes", leia-se "35 (trinta e cinco) Cansti tuíntes" .
sala das Sessões,

A eliminação dos itens mencionados faz-se ne
cessário tendo em vista a impraticahil idade da verificação das
exig~ncias

feitas

0,

ainda,

as

cntidades

em/!

J-v~~1

l

Dep. Vitor Buaiz
.PTIES

-99El!ENDA N9
N)
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JUS T I F I C A T I V A

SUBSTlTUl'IVO 00 PIDJETO DE

RESO~

N9 2, DE 1987

Suprimir, no caput do Art. 23, a palavra "eleitores" e , em seu inciso I, a mesma palavra, subst~tuindo-se, no
mesmo inciso, a expressão "título eleitoral 11 por ltdocumento
de
identidade". No inciso VIII, substituir a palavra "ele~tor" por
·signatário"

Os constituintes receberam do povo, delegação para
é
representá-los. A apresentação de propostas por eleitores,
medida demagógica e deve ser amplamente repudiada.
Sala das sessões'~~'fevereirode 1987

Dep~rAI::.AL

Justif~cação:

O espírito do d~spositivo
desse
artigo é o de ampliar ao máx~mo as influénc~as ~ndiretas dos vá.rine:; ~p~mpnt-nc:; n;:a c::n("'ip,n~np n.::l t=>l",hrYl""",,..iin "1'"1 ~evf-I"\ ,......... ,....0=-+-,-1-",..., . . . _
nal. A emenda proposta estende o raio de tal ~nfluênc~a a fa~xas
da comunidade presentemente excluídas do aCesso a participaçáo /

NETTO

378

no processo eleitoral, porém, mU1tas vezes; tanto ou mais ~nteres

sadas no assunto quanto certas áreas do eleitorado que hOJe cum:
prem O dever bás~co da cidadania por mera ~mpos~çáo da obr~gato _
riedade legal. Entre tais fa~xas interessadas porém excluídas da
cidadania plena, avultam os Jovens, geralmente estudantes (às vezes até de nível superior) na fa~xa etária entre os 16 e 18 anos;
bem como as praças integrantes das Forças Armadas e suas corporacões auxiliares, nomeadamente Políc~as Militares e guarnições do
Corpo de Bombeiros.
SALA DAS SESSOES, 23 de

fevere~ro

EMENDA AO PROJETO DEREGIMEN'J,'q

INtERNo

(Ao substitutivo do Relator)

Suprima-se p art. 23.

de 1987
Sala das Sessões t

~
-L~"7

DE SOUSA

A faculdade de um número de ele1 tores a
presentar proposta constitucional diretamente à Mesa da A;
sembléia e aa.nda se permitir que um dos seus autores
te:
nha palavra nas Comissões, desvirtua a atribuição do
Cans
ti tuinte, tumultua os trabalhos e não consti tu! nenhuma
quista a maa s para o ele1 tor que sem necessidade de
apõ
iamento pode apresentar se
lei tos através dos
depu:
tados e senadores.

376

can

EMENDA

AO PEOJETO DE RESOLUÇÃO N'i' 218:J

Suprima-se o art. 23 do Substitutivo do Relator.

Sala das Sess6es, em 23 de fevereiro oe 1986

37Q
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO
N2 2, de 19B7

Constituinte Inocêncio

Da'nova redaçao ao art. 24 e paragrafo 1 2 e supri-

JUSTUICATIVA

me o § 2 2 ,

. Não se justifica, a nosso ve~, possibilitar
a apresentação de proposta por grupos de 30.000 e:eitores,s~
bendo-se que individualmente podem se dirigir a nos ,seus de~
legados, para manifestarem suas sugestões, Além do mais,
a
permanecer o dispositivo, o item VI, que prevê a participa-ção de um de seus signatârios nos trabalhos,das Comissões

,

com direito inclusive a 20 minutos para discussão, estaria,
o
qu~ não nos parece razoável. e com que não podemos concordar.
na" re.alidade) criando a figura do "8onstiuinte biônico",

Art. 24 - F1ndo o prazo a que se refere o § 1 2 do
art. 22, a Mesa 1ncluirá, com ou sem parecer, na Ordem

do

Dia da Pr1meira Sessão Ord1nár1a que seguir a d1scussao

e

votação do ProJeto de Const1tuiçáo e respectivas emendas.
Paráqrafo unico - A apreciaçao do ProJeto de Consti
tuiçao e das emendas apresentadas obedecera ao seguinte prQ
ced~mento:

I
brembara~o

- A Com1ssào de Sistemat1zação desmem

ProJeto de Constituição em 40 (quarenta) partes

d1stintas, que serão d1scut1das e votadas, cada uma delas ,
juntamente com as respectivas emendas, em uma Sessao Ordin~

377
EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DD RELATDR AO ?ROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987

r18 e tantas extraord1narias quantas forem necessarias.
11 - As sessoes ordinár18s destlnadas à
apreclaçáo do Projeto de Constltu1Ção terã~ a sua duração de

5 (cinco) horas

div~d~da

em 2 (du's) fases

d~stintas.

A pri-

me1ra, com uma hora de duração será destin~da ao ~xpediente.

A segunda , com 4 (quatro)
Suprima-se o art. 23 e todos os seus itens.

lrdem do dia.

hor~s

de duraçao sefá destinada a

-100 381

111 - Na Ordem do Dia das sessues ordinár1as, a pr~
meira hora será uti11zada pelos relatores das comissoes para
uma expos1ção sobre a parte do proJeto de Const1tuição em diÉ

cus são , bem como sobre as emendas respectivas. Na segunda

PROJETO DE REGIMENTO

terceira horas, representantes indicados pelas bancadas

do

Partidos Políticos poderão se pronunciar sobre a matéria

em

discussão. A quarta hora da Ordem do Dia será 1ntegralmente
dedicada

à votaçao do ProJeto de

Const~tuiçao e das Emendas.

::.,

.

d~

.-'

24 a seguinte

é~t.

re

IV - Para efe1to de d1stribuição das 02 (duas ) hQ
ras

da Ordem do D2a destinadas aos Part2dos P012t2coS,

Bancadas com até 02 (dois) Constituintes terão peso 1,

3 a 10 Constituintes peso 2, de 11 a
peso 4, de 51 a 100 peso 5, de 101 a
200 peso 7 , de 201 a 250 peso 8, de
301 a 350 peso 10, de 351 a 400 peso
peso 12.

v-

as

·'.\f'{

,>

t

~

de

20 peso 3, de 21 a 50
150 peso 6,de 151
a
251 a 300 peso 9,
de
11, e com ma1S de 400

~}.,;

.r"

".:! U:;.

,

I'

••

l.;"

'.., ~ 1.

"I

J'

~

.cussão, com emendas,

~.

<,sões que terão o
~recer o
seu pare-

a.... j

,-

As Sessões Extraord2nárias dest1nadas a apre-

..--o-----~

ciação do Projeto de Const1tuição terão apenas Ordem do Dia.

'''..

/
I
I

JUSTIFICAÇAO

,

J

~~

'onais especificas
'~das

que se enqua-

a Comissão de
r 'tIl

o debate do ProJeto conforme o prev1sto no SubSt1tg

815-

~lho

de consolidação
:s;:>ecificas.

tivo será certamente desart1culado e d11u2rá a argumentação
doutrinár1a.
Propõe-se

consoante idé18

Pl1nio Sampaio, do PT-SP,

q~e

or1g1nal do Deputado

a d1scussão seJa ordenada por

temas div1dindo-se o proJeto da Comissão de S1stematização

em 40 (quarenta) tÓP1COS que

ser~o

d1scut1dos e votados

Emenda nº

em

382

coteJo com as respect1vas emendas.

Dê-se ao § 2º do art. 24 do substitutivo a seguinte
Sala das
redação:
§2º _ Encerrada a discussão, o Projeto e as Eme~das
serão enviados à Comjssão de Sistematização que terá 25 (vinte e ci~
co) dias, prorrogáveis por decisão do Plenário, para emitir parecer
sobre as emendas, podendo concluir por substitutivo".

Sala das Sessões, em
Presidente
Relator

JUSTIFICAÇilO

A e1abora;ã" do texto regimental nos faz antever
àvalanche de emendas que serão ofertadas ao Projeto Constitucional.
DO RELATOR SOBRE O PROJETO
2, OE 1987 QUE

e, conseqUenteme~te, a exigUidade do tempo destinado ao seu exame E
formulação do necessário parecer.

·"Dispõe sobre o Regimento I!!
éia Nacional Constituinte".

ibilidade regimental

Ante o exposto,

24, § 2º, por de-

de se ver Prorrogado o prazo
,ro do Art. 24, onde se lê:
} dias.

_e dução de' 10 (dez) dias.
ao Parágrafo Primeiro do

cisão soberana do Plenário.
IGNÁCIO FERREIRA

EMENDA Nº

383

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLUçnO Na 2, DE 1987 QUE

:~/'-?.::RTO PONTE

."Dispõe sobre o Regimento I!!
terno da Assembléia Nacional Constituinte" •

-101Dê-se ao Parágrafo Segundo do Art. 24, a

s~

386

guinte redação:
~

§ 29 - Encertada a discussão, o Projeto e as

~mendas

serão enviados à Comissão de Sistematização, que terá 15
(quinze) dias para emitir Parecer sobre as Emendas, vedado concluir
por Substitutivo.

EMENDA AO P~OJETO DE RESOLUÇ1l0 Nº 2 de 1987~
que dispõe sobre o Regimento Interno da
A~
sembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICAÇ1l0

A Comissão de Sistematização não compete modl
ficar, a menos de compatibilizar o que foi decidido pelas Comis~
sões e apresentado e discutido pelo Plenário. Por isto a proibição de Substitutivo e a"redução do prazo de 25 (vinte e cinco)
dias para ela emitir Parecer sobre as Emendas.

~d~J

DEPUTADO FEDERAL LUIS ROBERTO PONTE

384

Emend~-se

o § 2º do Artigo 24 e Art. 25.

§Zº- Encerrada a discussão, o Projeto e as emendas serão
enviados a Comissão de Sistematiza;ão que terá Z5(vinte e cinco)dias
'para emitir parecer sobre as emendas.
Art. 25- Findo O prazo estabelecido no § 22 a,terior, se
o Relator não houver emitido parecer será desig1ado um nov~ relator,
que terá o p:azo de 5(cinco) dias para proferir parecer.
• ·parágrafo úni~o- O parecer será publicado, no Diário da
Assembléia Nacional Constituinte, e em avulsos e, incluido em ORDEM
DO DIA, obedecido o intertício de 24( vinte e quatro) hsras da di~
tribuição dos avulsps, para votação do Projeto, em primeiro turno.
Sala das Sessões em,
de 1287.
Deputada CRISTINA TAVARES

BeVA NQ
PJJ SUBSTITUTIVO DO
,RElATffi PJJ PROJETO DE RE5ll..l.J;AO NQ

JUSTIFICAÇIlO

2, DE 1987, DA ASSEM:I.EIA NACICtlAL
Ol'lSTITUINTE.

Dê-se nova redação ao § 29 do artigo 24:
,,§ 29~'Encerrada a discussão, o Projeto e as emendas serão enviadas às Comissões pertinentes, que terão 25 (vinte e cinco) dias para
emitir parecer sobre as emendas".
sala das sessões, em

k14

~ abusivo o Poder que o Projato da Re30luçã~ N9 2
dê
a Comí s são de Sistematização. A impressãs que se recolha é ~~..fW.l~Cl'
Os Príncipes da Comissão de Sistematizaçã~ insta~r~ neo~ ~
~. A pargunta é~qoJem controla os princípes? Se o ple:1ário
não
for consagrads como a instância da decisão, a de~ocra~ia da
Assem
bléia Nacional Constituinte estará perdid~~l como posto,O
Pro
jato não esconda o próoosito de reduzir os limites bem circunscritos,
o Pod'3r da Assembléia.
Sala das Sessões em,
de
1987.

Deputada

Constituinte Irma Passom

CRISTIN~

TAVARES.
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EMENDA N9
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Dê-se nova redação ao

§

29 do art. 24 e

acre~

E ME N D A

centa-se o § 39:

"§

º

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolução n2 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte"

29 _ Enct'rrada a discussão, o Projeto e as

emendas serão enviadas ã Comissão de

N

Sistem~

tização que terá 25 (vinte e cinco) dias

p~

Acrescente-se ao § 22 do art. 24 a seguinte expressão:

ra emitir parecer sobre as emendas.
§

39 - As emendas com parecer contrário

se

§ 29 _ ..•......................•...............•.....•
.......••..•........ , "desde que este não contenha matéria nova ao
Projeto ou às emendas apresentadas".

rão examinadas pelo Plenário."
JUS T I F I C A ç Ã O
JUS T I F I C A ç Ã O

~

preciso ficar bem claro que cabe ao Plenário, sempre,

a decisão fina!.

Para operacionalizar as discussões e votações de matéria

constitucional, com as emendas e destaques, se faz necessário que o
Substitutivo não fuja do que foi originalmente apresentado, mudando
apenas no qJe foi proposto através de emendas aceitas. Caso contr!
rrio fica difícil se proceder votações de dastaques, como o que ocorre agora, na votação do substitutivo deste regimento, que por es
ta razão foi obrigado a abrir prazo para novas emend3S.

Sala das Sessões, em

Sala das

de 1987

-102-

388
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EMENDA N9

EMENDA N9

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

AO PROJETO DE RESLOLUÇÃO NOMERO 02.

, DE 1987.

Altera o § 29 do artigo 24.
Suprima-se do art. 24 o seu parágrafo '2 9
substitutivo.

,

podendo concluir por

§ 2 9 • Suprima-se "podendo cone luir por substi tutivo • "

JUSTIFICATIVA

O parecer previsto no parágrafo é sobre as eme~
das para instruir a votação de plenário prevista no àrt. 26.
Se for admitido, como quer a redação do § 2 9 , que a Comissão
elabore substitutivo, criar-se-ia a necessidade de ser admiti
da a abertura de novo 'prazo para emendas ao substitutivo. De
outro lado, após a votação é que as emendas aprovadas deverão
integrar um novo texto, não sendo de boa técnica que as emen
das que receberem parecer favorável da Comissão passem a co~
por um substitutivo.

Sala das Sessões, em

JUSTIFICATIVA

Trata-se da mesma preocupação que assaltou o plenário
quando da discussão do substitutivo aqui emendado. Nada de supercomí.asoês , Substituir,inovando,é risco que não se pode oorrer em
meio à prazos compreensivelmente exíguos.

de fevereiro de 1987.

Emenda áo Projeto de Resolução n 2 2/87-

389

subst~tut~vo

do

Rel~

tor-n'º
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87
"Dispõe sobre o

da

Reg~mento

Assemblê~a

Suprima-se, no §2'º, do artigo 24, a expressa0

11

podendo con-

cluir por substltutlVO "

Nac~onal

oonst.a tuinte".

JUSTIFICAÇÃO
E M E N D A AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR
A emenda V2sa assegurar a soberania do plenário, eV2tando, de outro
Dê-se ao art. 24 § 29 a

segu~nte

redação:

lado , as dif1culdades que vem sendo enfrentadas na discussão do projeto

de regimento.
Art. 24.
§ 29 -

Encerrada a discussão,

o

Projeto e as emendas serão env~ados à Com1ssão de s1stematiz~

ção que terá 25

(v~nte

e

c~nco)

d1as para emitir

bre as emendas, podendo concluir por
a

pa~ecer

Subst~tut~vo

s~

atendendo

aspecto~forrna1s e redaciona1s, mant1dos sempre os

_//

1>- I.,.

./'",~.".Õ'"

/.~~_·L·

ANTÔNIO éARLOS KONDER RE1S

-)
/

"

22.02.87

I....

/_ _ _

)

méritos

das propostas or1undas das Comissões Constituciona1s.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
Sala

~{~:;.::es,

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N" 2, DE 1987.

Depurado JO~ EGREJA

/(

ji

'~

Suprim~r do § 22 do artigo 24 as expressões:

dendo concluir por substitutivo ll

•

"pQ

-103 JUSTIFICATIVA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO' 00 RELATOR AO PROJETO DE RESOLUCÃO Nº 2,
A Comissão de Sistematização não poderá

produzir

qualquer texto de sua iniciativa. Apenas deverá organ1zar
sistematizar

~.

e

os textos das Comissões ou do Plenário.

Dá nova redação ao artigo '2~.
Sala das

ssões, 23 de fevere1ro de 1987.
~rt. 25 - Uma vez encaminhada\à Mesa os p~ojetos· e
as emendas serão publicados no Diário da A~sembréia Nacional Cbn~
tituinte e em avulsos, obedecido o interstício de 24 horas entre
a distribuição dos avuldos e a votação em primeiro turno.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

393

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DD RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987

Suprima-se, no § 2º, do art. 24, a seguinte expressão:

"podendo concluir por substitutivo."

-JUSTIFICATIVA

396

Emenda nº
A Comissão de Sistematização deve, apenas, emitir p~
recer sobre as emendas, não sendo recomendável deixar, ao seu alvedrio, a possibilidade de concluir por qualquer substitutivo seu.

Dê-se ao parágrafo único do artigo 25 a seguinte
redação:

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987
"Encaminhado o parecer à Mesa, o Projato será

publ!.

cado no Diário da Assembléia Nacio,al Constituinte e em avulsos,

e

incluído em Ordem do Dia, obedecido o interstício de 24 (vinte e

qu~

tro) horas da distribuição aos avulsos, para votação do Projeto, em
primeiro turno.

Justificação

a o

394

en~endimento

da

obri--

proposições enviadas à a,á

gatoriedade de ser

já ofertadas por mim.

FERREIRA
EMENDA AO PROJETO DA RESOLUÇAD Nº

DE 1987,

,DE

QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL

CONS

TITUINTE.
suprima-se o § 2º do art. 24.
Emenda nº

,

.--/-

397

Suprima-se do texto do artigo 25 a expressão "ou sem".

Sandra Cavalcanti
Deputada Federal

Sala das Sessões, em

-104Justi fica;ão

A presente Emenda harmoniza-se com outra por mim apresentada,
a~reciação

al~eja,do

a inflexibilidade da fixação de prazo

para a

§ 22 _ O encaminhamento da votação de cada Titulo
ou Capitulo e das respectivas emendas será feito em globo pe los lIderes partidários e por mais quatro constituintes que 'se
inscreverem para tratar da matéria, observadas a ordem de inscr Lção e a distrib~iç~?O do tempo, de conformidade com o dispas,
to no art. 33, § 22, !!.~

das Emendas.

39

42

cla da atividade constituinte,
in imaginável que

à decisão do Plenário sem a

opinião do órgão

Y.r~~'~~~iO

previamente.

§ 59 _ Na encaminhamento da votação de matéria de,!
tacada poderão usar da palavra, por cinco (5) minutos, e autnr m
destaque concedido e mais dois (2) constituintes contra e dois
a favor.

JUSTIFICAÇAO

c.e-o~-l.,;~' ~

F
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Suprima-se o art. 25 e seu Parágrafo único.
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Art. 25 - Havendo substitutivo, a cantar da sua p.!!.
blicação, os Constituintes terão o prazo de 48 hor-as para emendá-lo.
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publicada no Diário da As.sembléia Nacional Constituinte e dis tribuido em avulsos aos senhores constituintes p ar a inclusão na
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39 - A discussão será feita em três sessões consecutivas, durante as qua i s serão decididos os destaques, desde
que requeridos por escrito, com assinaturas de, Pelo menos, 56
constituintes ou .por líderes de partidos com representação con,!
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Sala das .sessões 23.02.87
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da Assembléia.
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§ 212 - Nas 24 horas seguintes, o substitutivo, co.!!.
juntamente com as emeo.das e o parecer da Relator (§ 19:), será I,!

§ 12 - A votação será feita por titUlas ou Capítu-

u 5tnlllUnçh ,.

andIU""

50 -

Art. 26 - Na Ordem do Dia subsequent s ao encerra as
menta da discussão será votada o substitutivo, ressarvecas
emendas e os destaques concedidas ~

.

Irt ZJI ~ lu.I,,"U' "UC"
to .. ellI .....<111... 21 tur
c........n
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§ 12 - A partir da publicação das emendas, o Rela-

tor, dentro das 48 horas subsequent es , apresentará parecer
bre elas, podendo proferí-Io oralmente na plenário.
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ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

, AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

EMENDA N9

RESOLUÇ'..ÃO N9 2, DE 1987, QUE "DISPÕE SOBRE

O REGIMEN

TO DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE".

No art. 26,

§

19, onde se lê "quatro constituintes",

leia-se:
"seis constituintes" .

O artigo 26 passa a vigorar com a seguinte re-

e após a palavra "inscritos", acrescente-se:

dação:
"e mais quatro (4), indicados pelos Partidos

de

maior representação.".

"Art. 26 A votação será feita artigo por art!
go, ressalvados as emendas e os destaques concedi-

JUS T I F I C A T I V A

dos. 11

O debate constitucional necessita de mais

orado-

res no encaminhamento de votação e ainda na palavra das Lide-

JUSTIFICAÇÃO

ranças principais.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~ /_

Decidir, como quer o dispositivo emendado,

tar, em globo, matérias que por sua natureza e

o,. "'''' ''',"''''0 0"0 • o~

J

A.r---..

Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

por "Ti.tulos ou Capi.tulos", equivale a aprovar ou rejei relevân-

~!Jf

403
Projeto de Resolução nº 2, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte"

Tratando-se de questão de magna importância
para os destinos nacionais, como é, indiscutivelmente,
de decidir sobre o novo ordenamentó máximo do Pai.s,

a

EMENDA Nº
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

não

se deve impor aos Constituintes a alternativa de aprovar
disposição que desejam rejeitar, ou de negar aprovação

a

norma que desejam inclui.da na nova Constituição, simples -

Ao art. 26, § 1º, acrescente-se:
" • .• tendo preferência o autor da emenda."

mente porque devem circunscrever-se â votação favorável ou
contrária ao conjunto de normas.

JUSTIFICAÇIlO
Ao formular a presente Emenda pretendo tãosomente que â Constituinte seja assegurado o tempo indis -

No encaminhamento de votação de emenda, é justo que o autor
tenha preferência.

pensâvel â profundidade de seus estudos e o poder de deci23 de ~rrv.d,!, 1987

dir, embora lentamente, mas com totais liberdade e caute -

!//[Í&fV ~

la, sobre cada um dos pontos conflitantes em votação.

RIGUES
A pressa com que se

d~sejar

votar a

Constituição em nada poderá contribuir para a

perfeição

do seu texto final.

<-<-<-h<<-<t -~~s;-

~

o
E~IENDA

SALA rM' E'FI:SÕES, em 13 de fevereiro de 1987

Deputa

nova

N9

404

Dê-se nova redação ao § 19 do art. 26:

ADHEMAR DE BARROS FILHO

n§ 19 _ O encaminhamento da votação de cada
Título ou Capítulo e das respectivas emendas será feito em conjunto, podendo

usar

-

106-1

:

Dê-se ao § 22, do artigo 26, a seguinte redação:

da palavra, uma só vez, por 5 (cinco) minu
tos, 1 (um) membro de cada Partido, devida

,,§ 22 _ Poderão, ainda, encaminhar a votação os
res partidários, pelo prazo de 10 (dez) minutos".

mente inscrito. 1I

JUSTIFICAC~O

JUS T I F I C A ç Ã O

Deve caber a todos

os Partidos o igual direito

me.!!!
O cerceamento de tempo, em função do número de
regime.!l:
bras de cada Partido, contradiz toda e.qualquer norma
ral utilizada no processo legislativo, além de ferir os Princ!
pios Fundamentais de Direito; pois cria, na prática, distinção
entre o prazo ou tempo para manifestaç~favorável e contradit§.
ria, ou vice-versa.

de

encaminhamento de votação.

Sala das Sessões,

líd~

~m

Sala daas Sessões,

uy
rONST1TVINTE

23

de

fevereiro

de

1987.

ITAMAR FRANCO

405
EMENDA

N 2

Ao Substitutivo

407

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolução nº 02/87, que "dispõe sobre o Regimento I~terno d3
Assembléia N3cional Constituinte"

Emenda (substitutiva)

Dê-se ao § 29 do art. 26 a redação seguinte:

Acrescente-se aos parágrafos 2º e 52 do art.26 as

s~gui~

tes expressões:
§ 22

" § 29 - Poderão, ainda; encaminhar a votação os
Lideres Partidários, pelo prazo de 20 (vinte )
minutos."

"e aos autores de propostas pelo prazo de
10(dez) minutos".

..

§ 5º -

JUSTIFICAÇÃO

................................................

,

~

"e o autor do Requerimento de destaque" .

JUS T I F I C A ç Ã O

Entendemos que os autores de qualquer proposta devem ter
direito de voz no encaminhamento das votações.
Sala das Sessões, 23 de

fever~irO

O prazo assegur,ado aos lideres deve ser igual.Po
derá ser de 20,.15 ou 10 m~nutos. O que não se pode toleraré a diferen3~ação incompatível com a tradição parlamentar.
'0' critério do Substitutivo nunca foi adotado nas
Casas legislativas. Foi uma construção cerebrina levada
â
legislação eleitoral na ül~ima campanha pela maioria.
Todos os Partidos devem ser tratados igualmente
dentro da Assembléia.

d3 1987.

Sala das Sessões,23 de fevereirp de 1.987
fI

a~\"fV

ADE~W
lloRADE_. /
Constituinte _

-;7,/ ~"->

.L

EMENDA N9

ASSEMBL~IA

NACIONAL

CONSTITUINTE

408

AI tera-se- o

"§ 29 -

EMENDA N2
, AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOL~
C~O N2 2, DE 1987, QUE "DISpDE SOBRE O REGIMENTO DA ASSEMBL~IA
NACIONAL CONSTITUINT~

29 do

a~t.

26:

Poderão, ainda, encaminhar a

vot~ção

os Líderes Partidários, por prazo que
ará de 10 (dez )-, 15 (quinze) a

20

!

vari

(vinte)

, -107minutos. a ser concedido na proporção do nú
meros de membros de cada Bancada. na
do disposto no art. 33.

§

JUS T I F I C A T I V A

forma

29. "b"."
Requerimento com constituintes em número de cinquenta e seis (56). somente poderão ser feitos pelos dois Partidos
que compõem a maioria do governo. sendo antidemocrâtica a medi-

JUS T I F I C A ç Ã O

da porque cerceia a atividade da minoria.

~~,

c,

~.

Sala das Sessões. em 23 de fevereiro de 1987.
Despiciendo se torna justificar, face ao significado

~

dos Líderes.

l

.c

iA----->,----

- Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

Sala das Sessões, em

411

CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO

Projeto de Resolução nº 2. de 1987. que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenbléia Nacional Constituinte"
El-EM)A Nº

AO SU3STIlUTIVO

(J(J

RElATCR

Ao art. 26, § 4 2 , onde se lê:
"a requerimento de 56 (cinquenta e seis) Constituintes ou
Líderes que representem este número .•• "

409

Leia-se:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

"a requerimento de 06 (seis) Constituintes ou Líder; ..•• !'

JUSTIFICAÇIlO
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Ao art. 26) § 49 - Onde se lê: "

rimento de 56 <cinqüenta e

se~s)

Leia-se:
tuintes.

Trata-se de emenda liberal que permitirá
discussão e votação.

a

requ~

Constituintes.
a requerimento de 15 Cons':ti-

fi • • • •

livre

'd' d~'2l!;;Zd'~
CHAGAS 'RODRIGUES

lI

~

412
Sala das Sessões

~

--

C\

-

l-

.

Deputado GASTONE RIGHI
•
Líder do PTB

Projeto de Resolução nº 2. de 1987. que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assenb1éia Nacional Constituinte"
EI-EMJA Nº
AO SU3STIlUTIVO (J(J RElATCR

Ao art. 26, § 52, acrescente-se:
" ..... preferencialmente, o autor da emenda ....• "

410
JUSTIFICAÇIlO
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

No art. 26.

§

~ justo que no encaminhamento da votação de'maté'
ria destacada. o Constituinte autor tenha preferência p~ra falar a favor.

49. onde se lê "cinquenta e seis (56)

leia-se:
"vinte (20)".

/

413

415
EMENDA NQ

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESÔLUÇÃO N9 02/87
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE
O PROJETO
DE RESOLUÇAO Ne 2, DE 1987 QUE

No art. 26, § 59, acrescente-se as ,eguintes

"Oispõe sobre o Regimento In
terno da A
blssem eia Nacional Constituinte".-

expre~

sões: "além do Autor da emenda destacada e do Relator da matér.!
a".

No Art. 27, onde se lê: 10 (dez) dias , léia_

se 5 (cinco) dias.
JUS T I F I C A T'I V A

JUSTIFICAÇAO
Para o bom esclarecimento do Plenário impõe-se sempre o contraditório, permitindo-se ao Autor da emenda defendê-la
e ao Relator dar as razões pelas quais a rejeitou.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

tudar a matéria, o

Não cabendo 'a ComIssão d S· t
e 1S ematização rees
prazo de 5 (cinco) dias é suficiente.

.-:.!...

,.

J

c

cf!- U ____

'.

~'" ~

kfi IL

L/t.- ~ ... ~

DEPUTADO FEDERAL LUIS ROBERTO PONTE

Deputado BONIFÁCIO ANDRADA

416
Projeto de Resolução nQ 2, de 1987, lp! "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte"
EM:NJJI
IV)

NQ

SlIlSTlTUTlVO 00 RELATOR

Ao art. 28, onde se lê:
Emenda n9

414

" .•.... vedada a apresentação de novas emendas,
salvo as supressivas e as destinadas a sanar omissões,
erros
ou contradições ou de redação para correção de linguagem".

Dê-se nova redação do

§

39 do art. 19:

Le~a-se:

"permitida a apresentação de novas emendas, i.!!
clusive as supressivas e as destinadas .....
"§

39 _ O Presidente terá, apenas, o voto de

desempate."

JUSTIFICAÇIlO
Deve haver segundo turno para ampla discussão
e votação do projeto de Constituição, bem como para seu aprimoramento.
Sala

J li

S T I F I CAç

Ã

O

417

Esta medida visa a evitar que o Presidente t~
nha direito a

(dois) votos: 1 (um) na votação normal e o deASSEMBLtIA

sempate.

Sala dds Sessões,

N~CIONAL

CONSTITUINTE

PROJETO DD REGIMENTO INTERNO

EMENDA Nº
CONSTITUINTE
Substitua-se o §'l§ do art. 28 do Substitutivo
pelo seguinte:
§ lº - Na discussão em segundo turno,
a palavra será concedida uma só vez, aos oradores inscritos, p!

-109 . § 32.
Ds.destaques requendos no parágrafo anterior
poderão ser sopressívos, aditivos, modificativos ou substitutivos e dev.!:.
rão •versar sempre sobre um único tema.

10 prazo de dez minutos, asseguraddô o seu uso, por quinze
minutos, individualmente, aos Presidentes e Relatores das
Comissões e Sub-Comissões.

§ 4º.
Os destaques, para serem incluídos na consulta
pâebãsca.tárra, deverão ser solrcitados através ce requenmento subscrito
por pe1c. menos 56 (cinquenta e seis) const rtuirces, sendo que cada Con~
t tuínte pooerá ser signatário de UiTl úruco r8c_e:- _rr'ento de cestaque.

JUSTIFICAÇ1l0
11 .....

('~--'-I~~

<. 7~c..
c""'")

í

1 ....-c

r .. ~J

§ 52.
Sendo o Projeto de Constituição rejeitado em
deliberará
seu todo no plebiscito, a Assembléia Nacional- Constituinte
sobre os encaminhamentos necessários para o reinício do processo de ela
boração Constitucional.

c.b...:_l.iV'-!~L\-.."

§ 62.

Caso seja aprovado, o Projeto de Constituição
na

voltará à Comissão de Sistematização para, se for o caso e com base
votação plebiscitária dos destaques, receoer redação final."

/1 LV(

Art. 22.

Dê-se nova redação ao "caput" do art. 29,
tendo-se os seus parágrafos:

'.

EMENDA NQ

4l7-A

"Art. 29. Concluída a fase de plebiscito, se houver, e a
encaminhará
elaboração da redação final, a Comissão de Sistematização
o Projeto à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte."

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RES~LUÇ1l0 NQ 2, DE 1987 QUE
"Dispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

No Parágrafo Segundo do Art. 28, onde se lê
10 (dez) dias, léia-se 5 (cinco) dias.

maD.

JUSTIFICATIVA
A presente Emenda visa regular as condições e forma em
qué poderá vir a ocorrer o plebiscito popular, caso a Assembléia Nacio
nal Constituinte delibere pela sua convocação.
E Emenda procura também compatibilizar o plebiscito ref.!:.
rente ao texto global do Projeto de Constituição com consultas teráti.cas ,
tendo, igualmente, a preocupação de impedir a excessiva proliferação de
temas -a serem submetidos à consulta popular, evitando-se, aSSIm, a sua
vulgarização.

JUSTIFICAÇ1l0
sala das sessões, em

#~~/4....."..~

Não cabendo'a Comissão de Sistematização rees
tudar a matéria, o prazo de 5 (cinco) dias é suficiente.

Oep. Virgllio Guimarães
PT/I<G

/- /. /Z~~ !;tI:~(}

O~PUT~OO LUIS ROBERTO PONTE
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EMENDA N2

419

Ao Substitutivo do relator apresentado ao
. Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR SOBRE O PROJETO
OE RESOLUÇ1l0 N2 2, DE 1987 QUE
Art. 12.

Introduza-se entre os. arts. 28 e 29 o seguinte
artlgo, fazendo-se a necessária renumeração:

"Art.
Concluída a votação, a matéria voltará à Comi~.
são de Sistematização, para elaboração de redação, por um prazo de
05
(cinco) dias.
§ 12.
Durante este período, 1(3 (um terço) dos me!!'.
bros da Assemaléí.a Nacional C!,nsti tuinte poderão apresentar reqúerimeD.
tos solicitando que o Projeto aprovado em segundo turno seja suometido
a plebiscito popular. A Mesa submeterá a proposta ao Plenário e, caso o
requenmento seja aprovado, providenciará para que a Justiça Eleitoral
realize a consulta prebrscãtárãa no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
aplicando-se, no .cue couber, a legislação eleitoral vigente.
§ 22.
AlJ. Projeto de Constituição a ser submetldo a
plebiscito poderão ser requeridos destaques, para consulta popular em s.!:.
parado.

"Dispõe sobre o Regimento In
te:t:no da Assembléia Nacional Constituinte".

No

~rt.

29, onde se lê 5 (cinco) dias, léia-

se 3 (três) dias.
JUSTIFICAÇ1l0
Não cabendo à Comissão de Sistematização rees
tudar a matéria. o prazo de 3 (três) dias é suficiente.

~.

/t / .C-.t.-L-/&':..f;-

DEPUTADO FEDERAL LUIS ROBERTO PONTE

-110 -
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420
ASSEMBL~IA
ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA N9
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO D~ RESOLUÇI\O N9 2 DE 1987.

PROJETO DO REGIMENTO INTERNO

EMENDA N9

Substituam-se no §49 dJ artigo 29 a,; e"pressões "
PROCESSO SIMBOLICO E MAIORIA SIMPLES DE VOTOS".
Por: " ••• , POR MAIORIA ABSOLUTA DE VOTOS".

No art. 29 do substitutivo, diga-se:
10 (dez) dias.

'P~LO

JUSTIIFCAÇAO
Cinco dias é prazo extremamente exiguo para ajustar a redação final do projeto. Em dez (10) dias far-se-á trabalho melhor apurado.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1987

L.-;<, • -c c ~.,---,---- . /
Dep. ALUIZIO CAMPO~

JUSTIFlCATIVA
Conforme o al:t. 32, d" mesmo projeto de resolJção,
toda matéria constitucional será ,;empre aprovada.PJr ma~or~a
absoluta, e a Redação Final dJ Projeto Constitúc~onal, ~nd~~
cutivelmente é Matéria constitucional.

Sala da,; Sessões, eill 23 de fevereiro de 1987.

~"/
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ASSEMBL~IA

N~CIONAL

P~OJETO

REGIMENTO INTERNO

O~

423

CONSTITUINTE

EMENDA N9
Suprima-se o § 29 ao art. 29, renumerando-se

os

demais:
substitua-se a parte final dJ § 49 do art. 29 do
substitutivo - "pelo processo simbólico de maioria simples de
votos" pela seguinte:
JUSTIFICAÇAO
" pelo processo nominal e maioria absoluta de
tos (art. 32)".

v~

JUSTIFICAÇAO
A última sessão, para a aprovação final
do texto da nova Constituição, requer a presença d3, pelo menos, a maioria abs01ut~ dos Constituintes, não se justificando a votação simbólica de maioria simples.

Mesmo que o projeto venha a ser aprovado, em segundo turno, sem destaques ou emendas, não é aconselhável a
supressão da redação final e a s~a votação. Ela tem uma fin~
lidade relevante e que mais se acentua em se tratando de uma
Constituição. No clamor dos debates e de um célere e complicado processo de elaboração, sempre escapam falhas de lingu~
gem e redação.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1987

~'-<---~
Dep. ALUlzIO

)

CAM~

-111Com relação ao voto de liderança, sua proibição justifica-se

p~

la natureza essencialmente antidemocrática'desse tipo de votação.
EMENDA AO
GIM~NTO

S~BSTITUTIVO

INTERNO DA

AO PROJETO DE

ASSEMBL~IA

Rf

Plenário da
,-ç-:

NACIDNAL

I

C

(

em 23/fevereiro/1987.

_

1M.M.~=''-::>.=~

• -"F:Ul'{/1

CO:-JSTITU,INTE.

Dê-se ao art. 30 a

consti~Jinte~

Senador Constituinte FÃBIO LUCENA.

segJint~ redaçã~:

Art 30 - Concluída a votação do projeto' de 'Constitui
çcio, a Assembléia Nacional Constituin~e realizará plebiscito,
a
fim de que o povo se manifeste a respeito, aprovando ou r e je t arrdo o texto.

426

í

Pa~6grafo único - A Asse~bléia N3clooal Constituinte
aprovará n~rm3S que presidirão ,a realização da consulta popular 1
d~ qJ~ trata este artigo.

EMENDA AO 'SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO ~ROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

Dé!':se ao a r't , 32 a 'seguinte redação:
l .

J

t \

, _
"Art. 32 - A votação de matiria constitucio
na~ s~ra, semp:e. feita pe I o pro ces s o nominal e' a aprovacão p~r
malor~a absoluta de votos dos Membros da Assemblila. As demais
vo t a oes serão f~itãs por maiori'a s r mp l es de voto s , adotando-se
o pr~cesso simbõlico. salvo dellberação do Plenãrio em '~utro
sentido.

/'/" /7/'

ç

JUSTIFICATIVA:

A Constituição

deve, ser a vontade popular erigid3 en ins-

tituições. Logo, a m3gnitud~ desse documento impõe que seJa ouvidJ

a

p'opul ação brasileira. DO 'Contrái: io, teremos um3, constituição, como /
tantas outras, que represêntará os inleresses de minorias'privilegiadas.

Brasília, 23 de Fevéreiro de 1987

427
V A S C O
(PI~DB

AL VE S
Emenda n9

- Esl
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Emenda n9 •••.

ao Substitutivo ao

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.

Dê-se ao Art. 32 a seguinte redação:
"Art. 32 - A votação de matéria constitucional será feit<l pelos pr9.
cesses nominal ou secreto,

semp~e

por maloría absoluta dos Membros

Acrescente-se ao art. 32 o seguinte Parágrafo Gnico:

da Assembléia. A adoção do voto secreto dependerá de requerimento
subscrito por 10% (dez por cento) de Constituintes, aprovado pela
maioria do Plenário, presente a maioria. As demais Yo~ações

serão

Art. 32

......................................
Parágrafo Gnico - Nas votações de matéria cons-

feitas por maioria simples de votos, adotando-se o processo simbé-

titucional, cada constituinte manifestaTá

~ico,

o seu voto, vedado, em qualquer hipótese

salvo delibeFação do Plenário em contrário. f defeso o voto

pessoalmente

>-0 voto de

re-

presentante partidário •

.de liderança.
JUSTIFICATIVA
O texto do Substitutivo não consagra o voto secreto em matéria
constituclonal. Fundamental, todavia, é o observar que, a qualquer momento, e diante de certas e determinadas matérias,

sam

forças

externas exercer

pos-

,

pressões sobre a Assembléia, n~

tadamente pela _ intimidação de lobbies organizados. Em casos
que tais, o voto secreto

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

é uma necessidade.

rP

-f--u-pi

j
"/I'

Deputa~ENEBA. O sP~REIA

'7
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EMENDA N9
Altera o § 19 do Art. 33 do Subst1tutivo

democrática para que o nosso povo, detentor real e titular maior
do Poder Constituinte, possa participar ativamente e nortear os
destinos desta Pátria.
de 1987.

Sala das
Dê-se ao § 19 do Art1go 33 a segu1nte redação:
Art. 33
§ 19 - As sessões ord1nár~as realizar-se-ão

após

a elaboração do Projeto de constitu1ção, ~odos os dias úteis, exceto
às segundas-fe1ras e sábados, começando às 14:30 e terminando às 18:30
horas, salvo nas sextas-feiras, quando serão realizadas das 9:30
âs
13:30, compatibilizando-se os seus horários com os do
funcionamento
do Congresso Nac10nal, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados
das respect1vas Com1ssões e das Com1ssoes e Sub-Com1ss6es da
Assembléia NaC10nal Const1tu1nte.

430
NACIO~AL

ASSEMBLfIA

Emenda nQ

CONSTITUINTE

AO SUBSTITUTIVO VO RELATOR

__

AO PROJETO DE

R~SOLUÇÃO

NQ 2 DE 1987.

Creio que as sessões ord1nâr1as devem ser reali-

zadas após a elaboração do Projeto de Constitu1ção. Af1nal, o trabalho

101C1a1

caberá às Comissões e SUÕ-Cornlssôes. F1ndo, irá à plená-

Ae4e4een~e-4e

rio para discussão e votação.

Ta1S sessões não podem, todavia, impedir a rea11
zação das reun10es do Congresso Nacional, de suas duas Casas e

4eguin~e

d

pa4~e

ninal do

§

1Q, do a4tigo 33

a

exp4e4úÍo<

das
§

respect1vas Comissões.

1Q

Com efeito~ para que Deputados Federais e Senad~
res pudéssemos part1cipar da instalação da Assembléia Nacional Con~
tituinte, foi necessário que apresentássemos o diploma nas respecti

-

4e4peizado O

~4P04Z0

no a4Zigo 82.

vas Casas e perante as mesmas prestássemos o nosso juramento.

Sustento, portanto, que a câmara dos Deputados e
o Senado Federal devam reunir~se como prV1sto na atual Constitu1ção
para o exercício de suas at1V1dades no

'.lo

"]i~ '\1~","~~1"

de 1987.

~moo~L~

d as

J li S T 1 F 1 C A

çÃ

O

ais.

O

Com a emenda a~Ziva 04a p4opo4za pode4ã 4e4 ~nze44om
pido o nuneionamen~o o4cU.nâh.io da4 COmi44Õe4 e 4ub-e~mÜ4õe4
pa4a a 4ealiza~ão de 4e44õe4 exz4ao4cU.nã4ia4 do Senado Fede4al,
da Câma4a d04 Depuzado~ e do Cong4e44o Naeional,zudo eon604me o
e4pZ4i~o e a le~4a da no4ma eonZida no a4Z. 82.

Sala da4 Se44õe4, em 23 de 6eve4ei4o de 1987.
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Emenda ao Substitutivo do relator, ao Projeto de Resolução n9 2/87.

Depuzado

Dê-se ao § e a alínea "a" do Artigo 33 a seguinte
redação:

431
" § 19 - As sessões ordinárias realizar-se-ão todos 01;
dias úteis, exceto aos sabados, começando às 14:30 e terminando
às 18:30 horas, salvo nas sextas-feiras, quando serão realizadas
das 9:30 às 13:30 horas, os demais dias e horários estarão destinados aos trabalhos das comissões e subcomissões.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLeIA NACIONAL CONSTITUINTE

Nos termos das Resoluções n9 1 e 2, de 1987, venho
a) As sessões ordinárias das segundas-feiras, serão
destinadas para Tribuna livre onde as entidades legalmente constituidas da Sociedade Brasileira farão uso da palavra em tempo
igual ao concedido aos Parlamentares Constituintes; as inscrições serão prévias e intransferiveis e em livro especial com a
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, observando-se
a ordem cronologica de inscrição.

apresentar à Assembléia Nacional Constituinte emenda ao· parágrafo 19

do à~tigo 33 do Projeto de Resolução que dispõe sobre o Regimento Interno da:Assembléia.

Brasília, 23 de fevereiro de 1987

/-j

'~/.

J_U-S T I F I C A T I V A
Sabedores que somos das ansiedade do povo brasileiro,
do qual somos legítimos representantes, de participar efetivamente da elaboração da nova Carta Magna, esta seria a forma mais

/

Senador JOAO CALMON

)

//
/

-113 Em relação ao texto atual do projeto, tal modificação impor-

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nr;> 2, DE 1987
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO DA

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

ta em um acréscimo de 65 por cento ao tempo de sessão, inclusive por
fixar às 14h o início das sessões de terça a sexta-feira, uma vez que
não há maior
~issões

Art. 19 - Dá-se ao parágrafo 19 do artigo 33 a seguinte

n~.e

justificat~va para

seu retardamento para as 14h3D. As Co-

e Subcomissões terão tempo suficiente para funcionar pela ma-

nos demais horár10s disponíveis, de modo-a garantir um ritmo a-

celerad? aos trabalhos e a corresponder aSS1m à

redaç"i,o:
"§ 19 - As sessões ordinárias realizar-se-ão todos

e~pectativa

generali-

zada do povo bras11e1ro.

ôs dias úteis, começando às 14hDD e terminando às 18h3D, salvo às segundas-fe1ras, quando se estenderão das 16hDD às 2Dh3fr, e aos sábados,
quando começarão às 9h3D e terminarão às
rios estarão destinados aos trabalhos

13h~D.-es

.-----....

demais d1as e horá-

das~~omissões

~/.

,I

en'ldor JOÃO CALMON

432

EMENDA
---

JUSTIFICATIVA

ao substitutivo do relator ao Proie

"-

to de Resolução que dispõe sobre o

Regime~

to.
g fácil constatar a ansiedade com que toda a'Nação aguarda

a nova Constituição, 11vre e 'democrática. Ela constitui efetivamente
uma àspiração de todo o povo brasileiro. Por issõ mesmo,
.

,

é

I

Artigo 33

desejã-

Parágrafo lº -

vel não apenas que a Assemblé1a Nacional Constituinte elabore uma Carta Magna capaz de corresponder a essa aspiração como que o faça no

no preparo da Constituição.

às 13:30

Parágrafo 22 - Letra C

mais breve espaço de tempo possível. Não seria interessante redigir
um texto às pressas, mas sim imprimir um ritmo intenso de atividade

8:3D

13:30 às 18:30

Fica assegurado prazo para c pronunciemende 04 (quatro) Constituintes em todas as sessões por 20 minu tos, por sorteio dentre os inscritos para discutir

Propusemos de início uma ampliação do número semanais de

assuntos

constitucionais.

sessões, realizando-as também aos sábados, além dos dema1s dias úteis.
O Projeto de Resolução

nQ

2, porém, 'alterou o artigo original do ante-

de 1987

projeto de Regimento em sentido inverso, reduzindo as sessões. Insistimos, portanto, nessa ampliação, de modo a que a Assembléia Nacional
Const1tuinte possa realizar seu trabalho com eficiéncia e rapidez. Hã

Constituinte

aliás disposição dos constituintes nesse sentido. Nos dias 21 e 22 de
fevereiro, em que se marcaram sessões extraordinárias, houve a presen-

433

ça maciça dos parlamentares, ficando o Plenário lotado, muito embora
fossem esses dias .um sábado e um domingo.
Reconhecemos a necessidade de que os const1tuintes, detento-

Assembléia Nacional Constituinte

res de um mandato que vai inclusive além da elaboração da Carta Magna,

Emenda nº

~antenharn-se

Autor: Deputado MOZARILDO CAVALCANTI

em contato com suas bases. Afinal, delas é~gue emana~ão

as_demandas que, na

tender., Por essa

at~vidade

raz~o,

são da sexta-fêira para

parlamentar, os

constitu~ntes

deverão a-

embora não concordemos com a antecipação da ses-

?

período da manhã, sugerimos um horário espe-

cial para as sessões do sábado e da segunda-feira. Esse horário pro-

Art. lº - O Art. 33 e seus parágrafos do
mento Interno terão a seguinte redação:

Reg~

porcionaria aos parlamentares tempo suficiente para viajarem a seus
Estados e Territórios de origem,
por semana.

A Assembléia Nacional Constituinte se
reunirá, ordinária e extraordinariamente, em sessões das Comi
ssões e Subcomissões e em Sessões plenárias.
§ lº As sessões plenárias 'ordinárias
seráo realizadas às terças, quartas e quinta-feiras, das 14:30
às 18:30 horas

-114§ 29 As sessões ordinárias das

Comis
sextas-fei

sões e Subcomissões serão realizadas, de terçás às
ras, das 14:30 às 18:30 horas.

435

§ 39 As sessões extraordinárias, plenárias e das Comissões e Subcomissõe~ serão realizadas a qual
quer dia e hora, nos turnos vespertino ou noturno.

EMENDA AO SU3STITUTIVO N9

/87

Emenda ao SUBSTITUTIVO DO RELATOR que dispõe sôbre o Regimento Intemb

§ 49 Durante o trabalho das Comissões
e Subcomissões encarregadas da elaboração do Projeto-de Consti
tuição, a Assembléia Nacional Constituinte só se reunirá em ses
são plenária em caráter extraordinário.

Deputado stélio Dias - PFL/ES

TtTULO IV -

Brasília,
Sala das Sessões,.2 3

-~tado

da Assembléia Nacional Constí.tuínte,

Da Elaboração da Constituinte

CAPíTULO lI! :... Da Ordem dos Trabalhos

2.J1 r i-

SEÇAO I

-

Das Seções em Geral

~-

MDZARILDO CAVALCANTI

Artigo 33

§ 19 _

As Sessões Ordinárias realizar-se-ão de 3ª a 5ª fei

ras , começando as 14: 30 horas e terminando às 18:30 horas
ficando os demais horários desses dias destinados aos trabalhos
da Comissão e Subcomissões.
§ 29 _

Os demais dias da semana , inclusive sábados e domi,:!

gos ficarão reservadas aos trabalhos de Câmara e do Senado
quando convocados extraordinariamente.
§ 39 _

434

Os trabalhos da Assembléia Constituinte em qualquer

caso tem preferência sobre os trabalho~ da Câmara>, Senado
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETD DE REGIMENTO
INTERNO

pê-se aos
33 a seguinte redação:

patagrafo~

e

do Congresso. Não podendo haver compatilização prevalece sempre

19, 39 e 49 do artigo

Art. 33 § 19 - As sessões ordinárias realizar-se-ão
todos os dias úteis, exceto aos sábados, começando
às
13:00 horas e terminando às 17:00 horas, sendo, às 6ªs
feiras, das 9:00 horas às 13:00 horas.
~

2º - O tempo de duração das sessões

or-

dinárias será assim distribuido:
JUSTIFICATIVA
Como está redigido o texto não há possibilidade material de reunir Câmara e Senado. Os prejuízos que daí advirão serão incalculáveis. A emenda
§ 39 - Durante o pe~íódo de funcionamento

das Comissões Constitucionais, as sessões ordinárias terão
duração de 3 (três) horas.

tem por objetivo compatibilizar a importância da Constituinte com as necessidades
dos trabalhos do Congresso.
Assim uma convocação Congressual pode iniciar numa sexta-feira '

§ 49 - As Comissões Constitucionais e suas

sUb-Comissões desenvolverão ordinariamente os seus tra-

à tarde , por exemplo , adentrar num sábado , domingo indo até 2ª feira ,

sem

interferir nos debates da Constituinte.

Brasília , 23 de Fevereiro de 1987.

/:la

t'1

:'::S~~!4fJ{f){ll1(á(ef
O!~. I?--y~C- ~ / II-=:j

A emenda pretende disciplinar melhor a
lização da Assembléia Constituinte.

re~
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J U S T I F I CA T I VA

• A emenda visa melhor adequalizar a distribuição
de tempo para o horário de comunicações de liderança, dentro
do critério mais justo.

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇ~O Nº 2, DE 1987

Sala jas Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.
Suprima-se do § 12, do art. 33, a seguinte expressão:

exceto às segundas-feiras e sábados."

JUSTIFICATIVA

A Assembléia Nacional Constituinte deve f'unc.Ionar ;" pe
lo menos, de segunda a sexta-feira, em ritmo que-ex-ij~- a presenç;
nesta Capital, permanentemente, de todos os constituintes.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

439

EMENDA N9

"'P't'd~"O

Relator ao proJeto de Resolução n9
de 1987, que "d1hspõe sobre o Regimento
da Assembléia N~sional Constituinte")
(A~substitutivo do
..Qe.

I=be~ft8
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Dê-se a seguinte redação aos n9s 3 e 4 da alínea "b" do
EME:NIlA

N9

§ 29 do art. 33 do Substitutivo:

AO SUBSTITlJI'IVO

IX)

PIDJEIO DE: RESOLu;:í'ío N9 2, DE:

1987
"Art. 33 ••••••••••••••

.........................
§ 29
supranur, no parágrafo 19 do Art. 33, a expressão "segundas-feiras e ll

.

......................
b ••••••••••••••••••••••••••

..

.

.

3) ao partido

Justif~cação:

~ que o mandato

popular nos

por um inperauvo de ~to ao

traba-

:i.npÕe.

com mais de 15 (quinze) e menos de
100 (cem) membros - 8 ) oito) minutos;
4) ao partido co menos de 15 (quinze) membros 5 (cinco) minutos •

.............................
SAIA DAS

SESSÕES,

-

23

de fevereJ.ro d$' 1987

-~

- .-

'SENI\IX)RPCOO'EU

re

SOUSA
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EMENDA DE PLENÁRIO AO

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, de 1987
EMENDA N?

Dê-se ã alfnea b, do parágrafo 29, do art. 33,
a seguinte redação:

Altera-se. os itens 2, 3' e 4 da letra "b"

do

§ 29 do art .. 33 e dá-se nova red·ação a letra

"b - a partir da segunda hora, o tempo da sessão será destinado à convocação das lideranças
e
assim distribufdo:
1) ao partido com
tituintes
20
2) ao partido com
200 (duzentos)

mais de 200 (duzentos) cons

minutos
mais de 100 (cem) e menos de
constitutintes

15 minutos

3) ao partido com mais de 15 (quinze) e menos
de 100 (cem) constituintes
10 minutos
4) ao partido com menos de 15 (quinze) const!
tuintes
03 minutos".

"CU

desse mesmo parágrafo:

"11 - ao Partido' com mais de 100 (cem) e me-

nos de 200 (duzentos) membros - 1S (quinze)
minutos;
III - ao Partido com mais de 15 (quinze)

e

menos de 100 (cem) membros - "tü (dez) nunutos;

IV - ao Partido com menos de 1S (quanze) me]!!
bras - 10 (dez) minutos.

c) - o tempo que restar da sessão serã dest,!
nado a pronunciamentos sobre matéria

consti

-116 tucional J concedendo-se a palavra, por

20

(Vl.n.te) minutos, aos Constituintes, por

o!,

JUSTIFICAÇI\O

dem de inscrição."

Corrige-se a indefinicação matemática do tempo
disponível, para os Partidos com 15 (quinze) e 100 (cem) membros.
Reduz-se o tempo de Liderança para permitir uma maior participação
direta dos Constituintes.

J ti S T I F I C A C Ã O
A necessidade de se daJivo'Z. e vez. ac s pequenos

Partidos é o objetivo desta alteração.
Sala das Sessões ~

CONSTITUINTE
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A-c> 'Substi't'U'ti'Vo

TÍTULO IV - CAPÍTULO IH
Emenda (supressiva)

Suprimem-se, no 1;.exto da letra'!? do parãgr~
fo 29 do art. 33, aS expressões " e assim distribuído"
os itens 1, 2, 3.e 4."

Ao Art. 33, §2'; aliena t, dê-se a seguarrce redação:

e

b) a partir da segunda hora, o tempo da sessao sera destinado

a

comunicações de llderanças, aSSlm distribuido:
1) ao Partldo com malS de 200 (duzentos)

Constltuintes,

20

(vinte) minutos;
Esta emenda mantem a tônica de outras que !!

2) ao Partldo com malS de 100 (cem) e menos de 200 (duzentos)

presentamos em defesa de um tratamento igual às lideranças

Constituintes, 15 (qulnze) minutos;

partidárias.

3) ao Partido com malS de 15 (qulnze) e menos

o que o Substitutivo consagra é uma inversão
de

de 100

toda a praxe par+amentar.

4) ao Partido com mais de 5 (cinco) e menos de 15

5) ao Partldo com menos de 5 (clnco) Constituintes, 3

C:--T /

_ _ o

-

-

-

"S _ AlíOR

(quinze)

Constitulntes, 5 (cinco) minutos;

I
sa'( das' Sessões, em 23/02/87.
~I
.

=-------lii lAMIL(

(cem)

Constitu1ntes, 10 (dez) m1nutos;

(três)

minutos.
HADDAD

JUSTIFICAÇÃO

o crltéri~ da proporcionalldade, como está apllc~
do,

~avorece

os Partidos com menos de cinco Constituintes em de-

trimento dos que têm acima de quinze e menos de cem,

442

ao

mesmo

tempo em que proporclona tempo suficiente para a malor bancada.

EMENDA Nº
AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR SOBRE O PROJETO
DE RESOLÚÇAO Nº 2, DE 1987 QUE
"Dispõe sobre o Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte".

Aos nºs. 1, 2, 3 e 4 da letra "6" do
fo segundo do Art. 33, dê-se a seguinte redação:

parágr~

b) ••••

1) - Ao Partido com mais de 200 (duzentos) membtos:~s10 minutos;
2) - Ao Partido com mais de 100 (cem) e até
20Q (duzentos) membros, inclusive - 05 (cinco) minutos;
3) - Ao Partido com mais de 15 (quinze) e até
100 (cem) membros, LrrcLus ve , 03 (três) minutos;
4) - Ao Partido com até 15 (quinze) membros,
inclusive - 02 {dois) minutos.
í

Isso, quando se trata de fazer uma Lei Magna,

é

altàmente nOClVO aos lnteresses coletlvos, que desejam o mais ~
plo debate da matérla constitucional.

-117 -
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446

Emenda nº

Emenda nv-

ao Substitut1vo ao

Deputado Virgildasio de Senna

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.
Suprima-se a alinea "b" do § 22 do
Art. 33, renumerando-se as seguintes.
Dê-se ã letra "b" do

§

29 do art. 33, a seguinte redação:

Art. 33 ..•....•.•...•...........................•..

b) a partir da primeira hora, os representantes dos
Partidos Políticos na Assembléia Nacional Constituinte

pod~

rão usar a palavra, em cada sessão, pelo tempo que lhe

cai

ba, observada a seguinte distribuição:
1) ao Partido com mais de 200 (duzentos) membros 20 (v1nte) minutos;

,

2) ao Partido com mais de 100 (cem) e menos

de

200 (duzentos) membros - 10 (dez) minutos;
3) ao Partido com mais de 15 (quinze) e menos

de

100 (~em) membros - 5 (cincô) minutos;
4) ao Partido com menos de 15 (quinze) membros

? (três) minutos.

'Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Ouv I

/

J-1, '-.

Deputado GENE~LDO ORREIA

No que tange os problemas regimentais nenhum assunto
é tão polêmico como aquele relativo ao papel dos líderes parti
dários no funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte.
Figura, praticamente, extranha aos regimentos das a~
teriores constituintes, no presente projeto desponta de tal fo~
ma, com tal poder e tamanha facundia que cerca de 30% do tempo
das sessões ordinárias destina-se, privativamente a pronunciamentos dos Srs. líderes.
Outro resultado não poderia ser esperado
demente, encarregou-se da redação preliminar desse
líderes de outros corpos políticos.

quando,adr~

documento

O trabalho do eminente Relator da matéria e autor do
Substitutivo ora em discussão Senador Henrique Cardoso,
por
maior que fosse o cuidado e isenção com que a elaborou,
não
poderia deixar de refletir, ao menos em parte, a prevalência do
papel de lider nos trabalhos da Constituinte, que algumas forças, ainda não claramente identificadas, querem à força impigiro
Não cremos, todavia, que a essas forças venha curva~
-se a maioria do plenário e que este aceite passivamente
que
30% DO ~empo destinado às reuniões do plenário seja previamente reservado ao uso exclusivo de 1% dos seus integrantes, porque de fato estaremos instituindo o privilegiamento de uns po~
cos em detrimento de uma participação democrática de todos, com
oportunidades para todos nos debates do plenário.
Acrescente-se, para tornar mais grave a questão, que
na tradição parlamentar brasileira as Comunicações de lideran.ça não podem ser objeto de "apartes" e o Constituinte, membro
de bancadas permeadas por diferentes visões dos temas em debates ver-se-ão constrangidos a ouvir expressa~ como suas pela
palavra do seu lider, opiniões com as quais está em conflito.

445

Considerando-se que em nossa opiniãb o papel do lider
na Assembléia Constituinte é meramente administrativo não vemos porque privar o Constituinte do tempo necessário aos debates para deferi-lo, e de forma tão generosa aos Srs. líderes.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
EMENDA AO PROJETO DE RESDlUÇAD Nº 2, DE 1987

--

"DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DA ASSEM
BlÉIA NACIONAL CONSTITUINTE"

Emenda aditiva
Art. lº
Acrescente-se ~ alínea "b" do parigrafo 2º do Art. 33
o seguinte item:

447

......................................... .....
~

E ME N O A

5. As comunicações de liderança dos partidos respecti

vos poderão ser feitas por lideres, vice-lideres ou constituintes indicados pelos mesmos.

Ao projeto de resolução nº 2, de 1987)

Brasilia, 23 de fevereiro de 1987
~
'-"(............. t.... . J

.'q

J),

--?-...t.t . t .......

J I

Dê-se a letra "c"
a seguinte

do §2º do art. 33 do projeto

redaç~o:

~-,...

Deputado Carlos Sant'Anna
lÍder da Maioria na Câmara dos Deputados

"Art.' 33 - .......••....•......••..•...,•..•.•...
§ 12 _
_•.•....•..

-118 §

2º - ...•.....•..........•.•.•....•.•........

e) .••...••...•••...••••••••••..•.••...•.•.••.••

b ) ••...•...•.••...•••• -••.•.••••••••..... , .••••

c) o tempo que restar da -sessão será destinado a
pronunciamentos sobre matéria constitucional, conc~
dendo-se a palavra, por 20 (vinte) minutos, aos Constituinte~ pela ordem de inscrição."

EMENDA N9____ AO SUBSTITUTIVO DO RELÀTOR AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N9 02, DE 1987, que
"Dispõe sobre o Regimento InteE
no da Assembléia Nacional Constituinte, com emendas de PlenárJ.o".

JUSTIFICAÇAO
Os arts. 33, 45,62,68e79 passam a vigorar com as
guintes alterações~

Deveremos respeitar aqui uma ordem de inscrição,
uma vez que, para isso o Constituinte dever~ de enfrentar, pro-vavelmente filas e não seria justo ter de esperar pela sorte para poder falar.

se-

"Art. 33

..

§ 39. As sessões extraordinárias serão real~za -

das em dia ou hora diversos dos pré-f;'xad';-s- paxa. as 0E
dJ.nárias e serão convocadas, de ofício,

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

p~esiden=

te, que declarará a sua finalidade, ~por--~e~~eraçãó
da Assemblé~a,.a requerimento de 20 (-\iln-te)::-corrstHUi.!!
tie s ;:

§ 59. A sessão poderá ser prorrogadas, de ofí
ciO, pelo Presidente, ou por deliberação da AS~~~léi~
a requer~mento . _de 20.. J vinte )
Constitrua.rrt.es
não podendo o, requerimento ser discutido ou ter encaroinhamento de votação".
j..

"Art. 45. A Assembléia Nacional Constituinte pod~
rá real~zar Fessões secretas, por deliberação do Plen~
rio, mediante proposta do Presidente ou a requer~mento
de "20 (varrce ) Constituintes.

448

'IArt. 62

, o)

E ME N D A

..

por 20 Cvinté) Constituintes"

"Art. 68. Proclamado o resultado de votação simb~
lica, poderá ser pedida sua verificação em requerimento apoiado Ror 20 (vinte) Constituiptes~

Ao Projeto de Resolução nº 2/87.
(Substitutivo do Relator)

.................... :

Dê-se ao § 3º do art. 33, do Substitu-

'r !
.

"

20

b) de, no mínimo,

tivo do Relator ao Projeto de Resolu ção nº 2, de 1987, a seguinte redação:

'""

u

"Art. 79

Constitu-

(nnte)

intes.

.......................................................

"Art. 33 - .••..••••...•..••••.••...••...••..•
Sala das Sessões,

de 1987

de

§ 3º - As sessões extraordinárias serão reali-

zadas em dia ou hora diversos dos

/~7~/?~

pré-fixados

para as ordinárias e serão convocadas, de ofício, pelo Presidente, que a declarará a sua

fi

nalidade, ou por deliberação da Assembléia,

a

DepJtado ADYL

~

requerimento de 14 (quatorze) Constituintes ou
de líderes que representem esse número".

JUS T I F I C A

JUSTIFICAÇÃO
Em resumo, com a presente emenda, intenta-se:

ç ÃO

_ assegurar às minorias o direito de participar;
assegurar a partic1pação pessoal~do Const1tuinte.

O número de 94 (noventa e quatro) Constituintes
é realmente exagerado, restringindo a liberdade das minorias.

Objetiva a presente emenja, basicamente, res guardar os interesses dos pequenos partidos.
Sala das Sessões, e ! \

'-

-)

\~

SENADOR RONALDO ARAGÃO

.~

Sala das Sessõep, de

de 1987

- U9
EMENDA N9

te, em

450

cadas.

instrumentod~hegemonia

Pâ~tidos

dos

portadores de grandes ban-

Apesar de ser do PMDB estou ciente do espírito democrático

do

nosso Partido e de suas lideranças, acredito que a manutenção do número, como vem sendo norma nos Regimentos da Câmara e do Senado, garante

Dê-se nova redação ao § 39 do art. ~3:

maior democratização na condüção dos tràbalhos da Assembléia

Nacional

Constituinte.
lIAs sess5es extraordinirias seria reali
~

zadas em dia ou hora diversos dos pre=

apreciação da Assembléia.

I;JL~~

fixados para as ordinárias e serão convoc~das,

Deputado Federal

de oficio, pelo Presidente que

declarará sua finalidade, ou por

delib~

ção da Assembléia, a requerimento de 94
noventa e quatro) Constituintes ou de

3 ( tris) Lideres. "

EHENDA

452

N9

Dê-se nova redação ao § 5Y do art. 33:
J li S T I F I C A C A O
II

Tal medida visa

3

A sessio poderi ser prorrogada, de
ofício, pelo Presidente, ou por de

uma maior participação dos pequenos Parti-

liberação da Assembléia, a requer!
dos que

se encontram muito tolhidos nesse

Substitutiv~

do Regímentd
menta de 94

Interno da AsscmblSia Nacional Con~tituintc, ora apr~s~ntado.

do, o

Sala

(noventa e quatro) Con~

tituintes ou de 3 Lideres, não

da~ Scs~õ~s, ~m

requeri~ento,

pode~

ser discutido ou

ter encaminhamento de votação."

COl\STlTlIINTE

81/

ITA~lAR

FRANCO

J

li S T I

F I C A C A O

Visa, tão somente, ao fortaleéimcnto de uma maior participação
EMENDA N2

dos pequenos Partidos, que têm sua reprcsentaç50 nessa

451
Altera o número de parlamentares

Asscmbl~ia.

nece~

sários ã convocação de sessões extraoE
dinárias e dá outras providências.

S31a das Sossõcs, em

No Artigo 33,§ 32 , a redação passa a ser a seguinte:
§ 32 - As sessões extraordinárias serão realizadas em dia

ou hora diversos dos pré-fixados para as ordinárias e serão convocadas,
CONSTITUINTE

de oficio, pelo Presidente, que declarará a sua finalidade ou por deI!
beração da Assembléia, a requerimento de 20 (vinte) Constituintes

ITAHAR FRANCO

que

representam esse número •
• § 52 - A sessão poderá ser prorrogada, de ofício,
pelo
p'residente ou por dliberação da Assembléia, a requerimento de 20 (vin-

te) Costituintes que representem esse número, não podendo o

453

requerime~

to 'ser discutido ou ter encaminhamento d votação.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 2, DE 1987.

JUSTIFICATIVA

Entendemos, como entende a grande maioria dos Constituintes que já se manifestaram a esse respeito, que o número de 94 Constituintes para o requerimento de sessão extraordinária, ou para

~

a

seguintered~

prorrog~

ção de uma sessão, pode trazer diticuldades de mobilização e até impedir a manifestação soberana dos Cosntituintes, tornando-se,

Dê-se ao parágrafo 32 do artigo

ção:

praticame~

§ 32

-

As sessões extraord1nár1as serão

das em dia e hora diversas dos pré-f1xados para as

rias e serão convocadas, 'de ofício, pelo

realiZE

Ordiná-

president~,cqu~ d~

-120
clarará a sua fina11dade, ou por de11beração da

a

requer~mento

(v~nte) Constitu~ntes

de 20

455

Assembléia

ou de líderes

que

representem esse número.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
JUSTIFICAÇÃO
As Sessões

EMENDA Nº. _________AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO

extraord~narias

nao poderão

prejudicar o

andamento dos trabalhos normais da Assembléia.

I~'-"

\ ~, L-., . "

Art. 33, § 3º -

leia-se

"As sessões extraordinárias serão realizadas em dia ou
hora
diversos dos pré-fixados para as ordinárias e serão convocadas,
de
ofício, pelo Presidente, que declarará a sua finalidade, ou por del!
beração da Assembléia, a requerimento de 34 (trinta e quatro) Const!
tuintes.

o.'

.J

~

~

~
'\:J

a l a das Sessões, em 23 de Fevereiro de 1987.

AGASSIZ ALMEIDA

cossrr rrvrs ~'0'

~K

JUSTIFICATIVA

.

O art. 33, § 3º, determina o número de 94 Constituintes necessários ao requerimento de sessão extraordinária. Com este quorum, al
tamente elevado, os partidos minoritários mesmos unidos,
ficariam
impossibilitados de requerer sessões extraordinárias.
Prevalecendo este número de Constituintes, (94),
estaremos,
diante da ditadura da maioria.
Integro o PMDB, no entanto, renego esta postulação de se asfixiar as minórias. Estamos elaborando uma Constituição para que
se
sedimentos por muitos anos, e não por injunções de maioria
ocasionai~;

454
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87
sobre o

RegJ.mento

Assemblé~a

Nacional

"D~spõe

da

456

const.ucurrrte " •

Assembléia Nacional Constituinte
Projeto de Resolução n92, de 1987
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Ao art. 33

§

Dispõe sobre o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte, com emendas de
Plenário.

39.
EMENDA AO PARECER DO RELATOR

Onde se lê:

"§ 39

94

(noventa e quatro)

§§ 39 e 59 do art. 33;
caput do art. 45;
§79 do art. 47;
alínea ~ do art. 62;
caput do art. 68.

Constituintes

Le1a-se:

"§ 39

~

20

(vinte) Constituintes"';

JUSTIFICATIVA
A proposição visa a favorecer a agili~ação dos trabalhos da
Constituinte. A redução encontra amparo em vá~~?s dos dispositivos do Substitutivo que envolvem número qualificado de interessados fixado em 56. Este quorum, estamos seguros, há de prevalecer
no Regimento como O mais adequado para a dinãmica dos trabalhos
da Constituinte.

U S T I F I C A T I V A

Para interesse de um número de

tes, a coleta do número de

Reduza-se para 56 (cinquenta e seis) o quorum estipulado de
96 (noventa e seis) Constituintes nos seguintes dispositivos do
Substitutivo:

e

Const1tu1n

Sala das sessões, em

exces save ,

JOS)j LUIZ. DE SÁ
Sala das

de 1987

-121
Art. 39 - Passa a vigorar com
70:

457
EMENDA N2
AO SUBSTITUTIVO DO
RELATOR AO REGIMENTO INTERNO

~

seguinte redação o § 59 do art.

"5 59 - Em se tratando de pedido de informações ofici ais', os requerimentos serão dirigidos ã Ilesa e,
se indeferidos poderão ser reapresentados eM Plenário
com apoiamento de 20 ( vinte ) Constituintes. Se deferido o requerimento, as informações serão solicitadas,
pelo 19 Secretário, ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República".

Dispõe sobre o número de constituintes
necessário para a apresentação de re querimentos.

- No § 32 do Art. 33 do Substitutivo, onde se lê 94 constituintes leia-se:

20 (vinte) . constituintes.
- No § 52 do Art. 33, onde se lê 94 ~onstituintes, leia-se: 2D
(vinte) _constituintes.
- No § 52 do Art. 53, onde se lê 94 constituintes, leia-se: 2D
. (vinte) constituintes.
- Na alínea B do Art. 62, onde se lê 94 constituintes, leia-se
20 (vinte) constituintes.
- No Art. 68, onde sellê 94 constituintes, leia-se: 20 (vinte)
constituintes.
- Na alínea B' do Art. 79, onde se lê 94 constituintes,leia-se:
20 (vinte) constituintes.
- No § 42 do Art. 26 e no § 12 do Art. 61, onde se lê 56 constituintes, leia-se 20 (vinte) cOQstituintes.
- No Art. 69, onde se lê 56 constituintes, leia-se 20 (vinte)
constituintes.
- No § 52 do Art. 60, onde se lê 56 constituintes, leia-se: 20
(vinte) constituintes.
- No § 42 do Art. 62, onde se lê 96 constituintes, leia-se 20
(vinte) constituintes.
- No Art. 45, onde se lê 94 constituintes, leia-se: 100 (cem
constituintes.
Sala de Sessões, 23 de fevereiro de 1.987.

Art. 49 - Imprima-se ao § 19 do art. 61 a seguinte redação:

"§ 19 - Os requerimentos de destaque deverão ser

apoi~

dos por 20 ( vinte ) Constituintes ou por Líd~
res que representem este número, serão decididos pelo
Presidente, cabendo, de seu indeferimento,
recurso
para o plenário".
Art. S9 - Vigorarão com a seguinte redação a letra "b" e o
49 do art. 62:
"b} por 20 (vinte
Constituintes ou por Líderes
representem este número."

§

que

"§ 49 - Poderá ser incluída na Ordem do Dia para dis -

JUSTIFICAçno:
Os números propostos pelo Senhor Relator não encon tram paralelos nos regimentos das Assembléias ConstituiQtes já
formadas no Brasil e tampouco constam das 949 emendas apresentadas ao projeto original, exceto no caso que trata da convoc~
ção de sessões secretas (Art. 45). Os números que agora propomos são, embora também elevados, bem mais próximos da'nossa re
alidade.
A proposta contida no Substitutivo tem, em seu con teúdo, forte característica anti-democrática, por impossibilitar a ação dos chamados pequenos partidos. Juntos, esses partidos somam 86 parlamentares, enquanto que, na maioria dos caso~
o número de parlamentares exigido pa»~sentação de reque
d, ,..
~
-

"."t" ,

458

cussão e votação imediata, ainda que inicia d a
a sessão em que for apresentada, proposição que verse
matéria de relevante e inadiável interesse nacional,
a requerimento de 20 ( vinte ) Constituintes ou
de
Líderes,que representem este número, aprovado
pela
maior~a absoluta dos membros da Assembléia, em vota ção nominal".
Art. 69 - Com a seguinte redação passa a vigorar o
26:

~

49 do art.

"§ 49 - As emendas, com subemendas da Comissão

serão
votadas em globo, salvo deliberação em contrário, a requerimento de 20 ( vinte ) Constituintes ou
LIderes que representem este número, sendo as subeme~
das substitutivas ou supressivas votadas antes
das
respectivas emendas".

Art. 79 - O "caput" do art. 68 passa a ter a seguinte redação:

EHEUDA N9
AO SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE RESOLUç1I.o N9 2, DE 1987

Art~19

"Art. 68 - Proclamado o resultado de votação simbõli ca, poderá ser pedida sua verificação em requerimento
apoiado por 20 ( vinte ) Constituintes.

- Dê-se aos parágrafos 39 e 59 do art.33 a seguinte
dação:

r~

"§ 39 - As sessões extraordinárias serão realizadas em

dia ou hora diversos dos pré-fixados para
as
ordinárias e serão convocadas, de ofício, pelo presidente, que declarará a sua f~nalidade, ou por deli~e
ração da Assembléia, a requerimento de 20 ( vinte ) I
Constituintes ou de Líderes que representem esse número".

......................................................

"§ 59 - A sessão poderá ser prorrogada, de

Art. 89 - Ao "caput" do art. 69 dê-se a seguinte redação:
"Art. 69 - O adiamento da discussão ou da·votação pod~
rá ser concedido pela Assembléia, mediante
requerimento de 20 ( vinte ) Constituintes, ou de Líderes que representem este número, por prazo previa mente fixado, que não poderá ultrapassar 48 ( quarenta e oito) horas."
Art. 99 - Dê-se a letra- "b" do art. 79 a seguinte redação:

ofíc~o,

pelo
Presidente, ou por deliberação da Assenbléia, a
réquerimento de 20 ( vinte í Const~tuintes ou de Líderes que representem esse número, não podendo o req~er~
menta ser discutido ou ter encaminhamento de votação."

"b) de, no mínimo, 20 ( vinte) Constituintes."

JUS T I F I C A ç Ã O

Art. 29 - Ao § 79 do art. 47, dê-se esta redação:

"§ 79 - constarão, também, da Ata os votos de

regozijo
ou pesar, desde que aprovados pela Assembléi~ a
requerimento de 20 ( vinte) Constituintes".

O obj~tivo desta emenda é democratizar as normas
regimentais, assegurando-se a elaboração de uma nova Oarta Magna que corresponda aos anseios da Na-ão como desejam os eminen-

-122 -

JUS T I F I C A C A O

tes Presidente Ulysses Guimarães, Senador Fernando Henrique CaE
doso, Deputado Carlos Sant'Anna e Deputado Luiz Henrique •
•por isso, reduzimos o número de signatários para
reqtierimentos de convocação de sessões ~xtraordinárias, de proE
rogação de sess~o, de pedido de informação, de destaque, de urgência, de verificação, de adiamento de fáscussão ou votação,de
votação de emendas e subemendas em bloco, de votos de regozijo,
de inclusão na Ordem do Dia de matéria de
evante
interesse
nacional, de proposta de alteração do R gim
Interno.
Sala das Sessões,

ViGa, tão somente, ao fortalecimonto de uma maior participação
dos pequenos Partidos, que têm sua representação n~ssa Ass~mbléi3.

~ala das

S~SSQ~S, ~m

Deputado CONSTITUINT
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

ASSEMBL~IA

EMENDA Nº.

NACIONAL CONSTITUINTE

----AO

PROJETO DE SUBSTITUTIVO.

Art. 33, § 5º
Na art. 33,

§

49, onde se lê

"Ol,l

par deliberação da

Assembléia Nacional Constituinte a requerimen~o de noventa

e

leia-se:
Presidente.
, ·
nA sessão poderá ser prorrogada, de O f 1C10,
Pelo
requerimento·
de
20
(vinte)
Consl
éi
a
,
a
ou por deliberação da Assemb
ti tuintes.

quatro (94) constituintes, leia-se:
"ou a requerimento de constituintes com apoio
dezenove (19) outros, bastando que estes

de

suspendam

Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 1987.

as mãos".

AGASSIZ ALMEIDA

JUS T r F r C A T I V A

CONSTITUINTE

A modificação é inspirada no Regimento da Câmara dos
Deputadas,

a .que democratiza a providência e valoriza os cons-

tituin~es.

Cama está na parágrafo, somente os Líderes é que p~

462

derão pedir a prorrogação, praticamente.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~ ;. ,1_
Deputado

.s.;

BONIF!CIO ANDRADA
EMENDA AO SUBSTITUTIVO

no

RE~~TOR

Ao art. 23, § 59 -

EMENDA

N9

Onde

460

se lê·
lia requerimento de 94 (novent:a e quatro)

Constltuintes"
Dê-se nova redacão no § 59 do art. 33:

Leia-se:
1I • • • •

l'

A sessio poderi ser prorrogada,

ofício, pelo Presidente,

Ou

a requerimento de 15 Constituintes"

dê

por de

liberacàQ da Asscmblcia, a requeri
menta de 94

(noventa e quatro) Cons

t1tuíntes ou de 3 Líd~res, não podc~
do,

o

ter

~ncaminhamento

requerimento,

ser dIscutido ou

de votação. 11

Sjila da Sess3es

463

465

Ab"SUb'stit'Ut':!:vo

EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

Emenda (substitutiva)
I

, DE 1987.

O § 8 9 do art. 33 passa a vigorar com a seguinte redação,
primindo-se o § 59 do art. 12:

./

s~

Substitua-se, no parágrafo 59}do art. 33,
a expressão na requerimento de 94 (noventa e quat~) con~#'
tituintes n pela expressão
e requeriment? de ~O (vinte)
Constituintes."

JUS'l'IFIC'AÇÃO

o quorum para inIcio dos trabalhos Ioi bai
xado pelo Sub,stitutivo para 56 (cinquenta e seis).
isso,

pretendeu~se,

Com
se~

por certo, agilizar o começo da

são.
Por que, então diricultar o oferecimento de
um pedido de prorrogação de sessão cuja aprovação depende
do voto da maioria ?
mo propor, requerer,
. Vinte

Art. 33 -

§ 89
Havendo na Ordem do Dia a discussão
prevista no art. 24, votação de matéria constitucional ou de
Projeto de Decisão, o tempo da sessão será destinado ã
apr~
ciação das matérias dela constantes, ressalvados os períodos
reservados à leitura da Ata, do Expediente e dos
destinados
às Comunicações de Lideranças e a Breves Comunicações, reduzi
dos pela metade.
JUSTIFICATIVA

Pela redação do § 8 9 ora' proposta, ficam ass~
guradas as comunicações de lideranças e, por outro lado, pri
vilegiam-se as sessões em que se estiver discutindo ou votan
do a futura Con~tituição, uma vez que o tempo daqueles mome~
tos de sessão ficam reduzidos pela metade.
Incluindo-se as comunicações de liderança
no
§ 8 9 do art. 33, desnecessária a previsão do § ~9 do art. 12,
uma vez que haverá, em todos os casos, comunicações de
lid~
rança.

Já não se permite ã minoria nem me~
sol~citar

Sala das Sessões, em

?

Constitu~ntes

presentes ã sessão

de fevereiro de 1 987.

r~

466

presentam um número que just1fica a apreciação de um

querimento de prorrogação.
EMENDA N2

Ao Substitutivo do relator ao Projeto de
que dispõe sobre o Regimento Interno.

Resolução,

Acrescente-se o seguinte § 92 ao Art. 33:
n§ 9º - Durante o per iodo de elaboração do Projeto
;;:Qe Constituição pelas Comissões Constitucionais, previsto no Capitulo
-I do Titulo IV, as Sessões Plenárias,terão caráter opcional, a menos
que haja Ordem do Dia, sendo facultado aos Constituintes, nesse mesmo
horário, reunir-se nas Comissões ou_Sub-Comissões, previstas no Art.
15, têm como promover reuniões de consulta e debate com suas respectl
vas bases sociais".

464

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987

I

JUSTIFICATIVAS
Suprima-se no § 5º, do art. 33, a seguinte expressão:
" ••• de 94 (noventa e quatro) constituintes ou."

JUSTITICATIVA

Conforme já exposto em justificativa de outra Eme~
da de nossa autoria, é necessário libertar-se a" Assembléia Constitui~
te da rotina e do hábito dos congressos ordinários. Viemos aqui para
elaborar uma Constituição. Não cabe que esta Assembléia fique escravl
zada às praxes ordinárias de realizar obrigatoriamente,
todas as
tardes, sessões plenárias, mormente durante os meses (3 (tres) o~
4
(quatro) meses) em que deveremos mergulhar na concepção e construção
do Projeto Constitucional que vai reger a vida da Nação. O idêal será
que se utilize até todo o tempo para o trabalho nas Comissões e
ao "
mesmo tempo para ouvir e discutir com cada segmento do eleitorado
na
cional que aqui pretendemos representar.
Deixassemos de propor a suspensão pura e simples das
sessões plenárias nesse periodo, apenas para que não'se veja
ni1~o
qualquer dificuldade para a manifestação livre,
~ sobre qua~quer
assunto conjuntural, de que~ quer que queira fazê-To.

Todavia, entre a manutenção permanente dessa possi
bilidade (Plenário aberto para quem o queira) e a manu~enção da con
cepção rotineira de que "o lugar principal do trabalho parlamentar é
no Plenário", totalmente inadequado neste período especialíssimo que
vamos viver, vai, ~ meu ver, distancia muito grande.

-124Não sendo constatada a presença do número legdl

§ 39.

Constituintes, referido no parágrafo

anter~or,

de

o Presidente •

solicjtará que os presentes declinem seus nomes ao microfone'
para que se efetue obrigatório ~eg~stro. Após, concederá
minutos de tolerância

t

JO

qu~ndo se processará nova verificação'

de quorum.

23

de fevereiro de 1987.

§ 49

Esgotado o prazo de tolerância, e persistindo a falta

de quorum, o

Pres~dente

declarará que a sessão nâo poderá se '
Cons~~tuintes

reallzar, consignando o nome dos

presentes. O 10

Secretário despachará o expediente, lndependente de leitura,

dando

publ~cidade

no

D~ário Of~cial

I

Con~

da Assembléia Nacional

tituinte .
.»

u s t i f i c a t i v a

467

EMENDA

a

Nº

sua
para a ino1t

Acrescente-se os seguintes parágrafos 10º e 11º
de 1987.

ao art. 33:
L

10º §: A Assembléia Constituinte realizará ~in
da Sessões Plenárias Especiais destinadas a ouvir as 10 (dez) pri~
cipais representações nacionais da sociedade civil, dentre
as
quais incluir-seão obrigatoriamente:

a) As entidades representàtivas nacionais dos
trabalhadores urbanos e rurais;
b) as entidades representativas nacionais
do
empresariado urbano e rural;
c) a Conferência Nacional dos Bispos
do Br~
silo

469

§:As Sessões Plenárias Especiais referidas
no parágrafo anterior terão normas específicas de convocação
e
procedimento a serem baixadas pela Mesa, que deliberará igualmente
sobre o período e os horários da sua realização.
11º

EMEJIlJA AO SLl3STITUTIVO N9

/87

Emenda ao SLl3STITUTIVO 00 RELATOR que dispõe sôbre o Regimento Interno
da Assembléia Ncional Constituinte.

JUSTIFICATIVA

oeputado stélio aias - PFL/ES
A proposta é auto-explicativa. Ela visa a abe~
tura da Constituinte para que se manifestem, ao vivo, os diversos
setores da sociedade, provocando, assim, o debate direto
com paL
ticipação de todos os Constituintes em nível mais global que aqu~
le que deverá ocorrer nas Comissões e Sub-~omissões,
distindo
portnato, em sua natureza, estilo e finalidade.

TlTlA.O

IV - Oa Elaboração da Constituinte

CAPtTULO UI - Das Ordem dos Trabalhos
SEÇ110 I

- Das Sessões em Geral

/ "

I

.

Artigo 35 •••••••••..•••••••••••••••••••••.•••••••.•.••••••••.•

Sala
das, mões, 23 de fevereiro de 1987.
.>
/,,!~
.'

/

/.,

~ep. ~~ HA~~

§ 49 - Em qualquer fase da sessão , verificada a inexistência
do quorum estabelecido no § 29 , o Presidente encerrará,

468

a sessão , de ofício ou por iniciativa de qualquer

Con~

tltuinte , podendo recomeçá-la dentro de 30 minutos na
tentativa de complementação do quorum necessário.
EMENDA 1019

de 1987.

JUSTIFICATIVA
Esta emenda visa extirpar manobra em plenário visando

Modifica a redação do

§

39 e do § 49 do

art. 35 do PROJETO DE RESOJAIÇÁO n'902 de
1987 e renumera Os §§ 49 e 59 originais
para 5º e 6º, respectivamente.

ART. 35

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

encerrame~

to da sessão definitivamente sem que se ofereça à Mesa oportunidade de reconst!
tuir O quorum. Assim O prazo do artigo 39 fica o mesmo para o artigo 49.
Brasília,

-125 -
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EMENDA DE

472

PLEN~RIO

,E M E N D A ao Substitutivo do Relator
ao Projeto de Resolução n Q 2/87.

AO

" Supressão do § 3Q'do ART. 40"

SUBSTITUTIVO DO RELATOR'DO PROJETO DE RESOLUCÃO N9 2.

Suprima-se no

§

29 do art. 38, a seguinte expressão:

JUS T I F I C A ç A O

"s?spender a sessão pelo tempo necessário ã compleme!!
taçij:o de quorum ou".

Da forma como está redigido o parágrafo citado, diminui do
Parlamentar o valor do' convite pessoal, porque se a
qual
quer pessoa é dado o direito de acesso à galeria, o que é
muito justo, deve s~ incentivado e divulgado/ficaria prati
camente'invalidado o § 39.

JUSTIFICAÇÃO

A emenda visa possibilitar a concessão da palavra,
a quem dela quiser fazer uso nas Sessões onde não houver m~
téria em discussão nem quorum para votações.Sua aceitação
possibilitará maior dinâmica aos trabalhos de Plenário.
Sala da Sêssões, em 23 de fevereiro de

Deputado NELSDN SEIXAS
PDT - SAO PAULD "

1987.

D~"~')

473

EIellA N9

AO SlBSTITUTIVO 00
RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO N9
2, DE 1987, DA ASSEM3LI::IA, NACIONAL
CO>lSTITUINTE.

471
PROPOSTA DE EMENDA 'AO SUBSTITUTIVO A RESOLUÇAO 02/87
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 'NACIONAL
CONST ITUINTE Nº

Modifica dispositivo sobre votação na
Assembléia Nacional Constituinte.

Suprima-se o § 39 do artigo 40 do Substitutivo.do Relator
ao Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que'dispõe sobre o Regimento InteE,
no da Assembléia Nacional Constituinte.
sala das sessões,

00 DEPUTADO JORGE LEITE

. Artigo único - O § 3º, do art. 38, do Substi tuti vo do R e g i "m êon ,t o
da Assembléia Nacional Constituinte terá
seguinte re
daçãó:

a

,,§ 3º - Logo que houver número para deliberar, o Pres.!:.
dente aguardará o Constituinte que estive~ na tribuna
encerrar seu discurso ~ara proceder às votações."

474

Emenda n9.
JUS T I F I

~

Aç AO

1. Impõe-se a modificaçã~ do § 3º, do art. 38, do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, porque. interromper o discurso
do
Constituinte na tribuna, no caso, não aproveita-à celeridade
dos
trabalhos.
~. Ademais, é excessivo poder atribuido ao Presidente da
Assembléia,
,visto que a interrupção dO,discurso do Constitui~te é o mesmo que
calar o povo por,ele representado.
Sala das

ao Substitutivo ao

Projeto de Resolução n9 2 de 1987.

Substitua-se no

49'do"art •. 40, a expressão "Lideranças" por

"representações partidárias".

1987.
Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

/1/

~ / ~'1

Deputado GENEBAf'O

C~REI~

-126475 Altera o Artigo 44 e explicíta

a
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cobertura jornalística das sessões
da Assembléia Nacional ConstituinEMENUA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE.

te.

o

artigo 44 passa a ter a seguinte redação:

Artigo 44 - No recinto das sessões serão admitidos os Me~
bros da Assembléia, ex-Parlamentares, funcionários em serviço no Plen!

rio, bem comà-jornalistas devidamente credenciados pela Mesa, _ouvidos
Comitês de Imprensa das duas Casas do Congresso Nacional, garantindo se aos jornalistas, locais tradicionalmente ocupados.
§ 19 - Os reporteres fotográficos deverão trab~lhar
sistema de "pool", de modo a que transitem nas áreas do plenário,

em
um

máximo de 06 de cada vez.
§ 29 - ~s emissoras de televisão serão consedidos espaços
específicos nas galerias, de manweira que possam exercer suas ativida-

des. Também será permitido o trânsito nas laterais do plenário.
JUSTIFICATIVA
Oentre os temas que serão debatidos nas Comissões e
Comissões da Assembléia Nacional Constituinte,

A vida

est~

Sub-

o da Comunicação.

moderna e a própria sociedade exigem uma presença constante dos

Meios de Comunicação.

Mesmo reconhecendo que, em algumas vezes, a im-

prensa é injusta com as casas legislativas e seus membros, temos de

r~

conhecer que a opinião pública simente tem condições de tomar conhecimento das atividades dos senhores Constituintes através do trabalho da
Imprensa.

O texto do Relator, apezar de falar em presença da imprensa

estabelece "em lugares previamente determinados".

Entendemos que

exi~

te uma tradição, tanto na Camara quanto no Congresso, de presença
Jornalistas nas áreas laterais do plenário.

dos

Entedemos que qualquer

m~

dida que venha impedir o livre exercício da informação, e o livre trabalho da imprensa deve ser evitado. Por isso, estamos sugerindo
presentes alterações

ao substitutivo do Relator, sobre o Projeto de Resolução nq 2,
Nacional
de 1987, que dispõe sobre o Regimento da Assembléia
Constituinte.

o art.

as

supressão da expressão "ex_Parlamentares" do art. 44
-Dispõe: NO RECINTO DAS SEssDES SER~O ADMITIDDS DS MEMBROS 'DA
ASSEMBLÉIA , EX-PARLAMENTARES, FUNCIDNÃRIÕS EM SERVIÇO'
ND PLENÁRID, BEM CDMO, EM LUGARES PREVIAMENTE DETERMI-NADOS, JORNALISTAS DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESA,
DUVIDOS DS CDMIT~S qE IMPRENSA DAS DUAS CASA D~ CO~GRE~
SO NACIDNAL.
Propõe: NO RECINTO DAS_SESSOES SER~O ADMITIDOS OS MEMBROS
DA
ASSEMBLÉIA, FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO PLENÁRIO,
BEM
COMO, EM LUGARES PREVIAMENTE DETERMINADOS, JORNALISTAS
DEVIDAMENTE CREDENCIADOS PELA MESA, OUVIDOS OS CoMIT~S
DE IMPRENSA DAS DUAS CASA DD CONGRESSO NACIONAL.

.

Justificativas: É sabido que no Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é praxe permitir a presença de ex-Parlamentares. Nada temos em contrário a essa disposição. Noent~
to, este Regimento Interno trata da Assembléia Nacional Constl
tuint~ e não das duas casas legislativas ordinárias. Abrir essa pe:missibiIidade na constituinte não tem nenhum propósito.
Poderá ser até perigosa na medida em que ex-Parlamentarês aqui
estarão a mando de grupos econômicos, usando da disposição regimental para formar verdadeiros "lobbys" sobre aqueles que f~
ram legitimados nas urnas de 15 de novembro último.
D povo deseja a mudança. A prova está na renovação de 347 parlamentares para a presente legislatura. Permitir que os não reeleitos trasitem no Plenário, fazendo conversas "ao pé-do ouvido", é pelo menos const~angedor a todos n6s.
De outra parte, certo será que ex-parlamenta res compromissados com as camadas mais populares dificilmente'
reunirão condições para custear sua estada em Brasília e, também, fazer chegar suas idéias aos constituintes. Assim,não podemos permitir suas presenças porque estaríamos abrindo um ca
minha legal àqueles vinculados aos "lobbys" econômicos.
Por fim, como out[a justificativa, tem que se
ter claro que a permanência da exp;essão "ex-Parlamentares" no
art. 44 poderá trazer divergências exegéticas. Sendo o Regime~
to Interno da Assembléia Nacional Constituinte, a expressão /
admitir
"ex-parlamentares" pode dar a entender que se restringe a
somente os ex-Constituintes e não ex-Deputados e ex-senadores.
"Por essas razões,
prop!s:t
rressão.
..._--J-_ _q ...,
•
VICENT BaGO
DEPUTADD
NSTITUINTE

44 do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte r~

dação:
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Art. 44 _ No recinto da sessões serão admitidos os Membros da
Assembléia, ~x-Parlamentares, funcionaT10s em

serv!

ço no Plenário, bem como em lugar previamente dete~
minados, jornalistas credenciados, atraves dos Comi
tês de Imprensa das duas Casas do Congresso Nacaonal .
Justificativa
A presente emenda visa a facilitar e agilizar o
cr~
denciamento dos jornalistas que cobrirão a Assembléia Nacional
Constituinte, determinando que somente os Comitês de
Imprensa
das duas Casas do Congresso Nacional forneçam a competen~e cr~
dencial.

E/oEtl)A Nº
AO SU3STlTUTlVO 00
RELATCR AO PROJETO OC RESQlÇllJ NQ
2, OC 1987, DA ASSEH3LfIA NACIlWlL
Cll>lSTITUINTE.

O artigo 45 do Substitutivo do relator ao Projeto de Resolução nO 2, de 1987 passa a ter a seguinte redação:
!
"Art. 45. A Assembléla Nacional Constituinte não poderá,
sob nenhuma hipótese, realizar sessões secretas."

Sala das Sessoês, em 23 de feve;eiro de 1987.
Sala das Sessões, em

-- 127 -secretas, garantindo assim que toda a Sociedade acompanhe
os votos e as posições políticas dos constituinte~ que elegeu.
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Proposta de Emenda ao Regimento da
Nacional Constituinte:
Emenda Substitutiva n9

Assembléia

Sala das Sessões,

de fevereiro de 1987

',.~
O"----;;;IZ'
MUNIZ •

__

PERC~VAL

substitua-se o Artigo 45 e seus parágrafos, "pelo

I

• (

Deputado Federal Constituinte"

seguinte:

482
Emenda ao Substitutivo do Projeto de Regimento.

Artigo 45 - A Assembléia Nacional Constituinte
não realizará, a qualquer prete~to, sessões secretas.

Emenda: Suprime a Seção ItI ~ assim seu único artigo 45.

Suprima-se tôda a Seção III e assim seu único artigo.

Justificativa:

480 '

A Seção lU que trata das sessões secretas não tem correspondência
com os objetivos

E ME N D A ao Substitutivo do Relator
ao Pr~jeto de Resolução nº 2/87.

e o sentido dos trabalhos da Constituinte.
O próprio §10Q,na prática impede tal convocação,já que qualquer assunto

poderá ser considerado direta ou indiretamente relacionado à elaboração constitucional.
O Congresso Nacional já conta com êste recurso ,que só cabe ser aciona-

Supressão "im totum" da Sessão 111 do capitulo I do titulo IV.

do naquela instância.
JUS T I F I C A ç

~

D

Brasilia,23 de fevereiro de 1987.

Sem comentários, não se pode explicar que na feitura da Con~
tituição do pais se tenha sessões o~de o público a quem ela se des
tina não possa participar ou tomar conhecimento dos trabalhos. E a
imprensa escrita, falada ou ~elevisada, que leva noticias
àqueles
que, oor motivo de trabalho, não possam comparecer em pessoa, como
exerceria seu trabalho?
Todas as atividades da Constituintes devem ser públicas, tran~
parentes, de modo que a realização de sessão secreta poderá parecer
aos maus avisados de se estar tratando de coisas excusas.
Além do mais ela se contradiz, pois o parágrafo IO~explicita:
"Em nenh~m caso será apreciada em sessão secreta matéria que,
direta ouindiretamente, diga respeito à elaboração constitucional~.

Sala das Sessões,

Constituinte-PDT-RJ.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO NQ

/87

Emenda ao SUBSTITUTIVO OD RELATOR
que dispõe sobre o Regimento Interno
da Assembléia Nacional Constituinte.
Deputado Stélio Oias - PFL/ES

Deputado NELSON SEIXAS
PDT- SAO PAULO

TtTULO IV - Da Elaboração da Constituição
LHt"'11 UI-U 111. -

SEÇJ:\O III

ua uraem aos

I raoalnos

- Oas Sessões Secretas

SUPRESSIVAS :

481

Artigo 45 e seus Parágrafos.
EMENDA Nº
JUSTIFICATIVA
AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE

RESOLUÇ~O Ng~02/B7.

Por que Sessões secretas na elaboração de uma Carta Constitucicm1 '? Essas
Suprima-se o art. de nº 45 do Projeto,
numerando-se os demais.

re-

devem

se~

Privativas da Câmara, Senado e do Congresso,quando aceitáveis em

re

!

gimentos.;

O 'que a Sociedade não pode tomar conhecimento na elaboração, discussão e
votaçãocle uma Carta Constitucional?
JUS T I F I C A T I V A
------------

Iô imperiosa a retirada desta Seção lU.
Brasília , 23 de Fevereiro de 1987.

Para que a Assembléia Nacional Constituinte
tenha a transparência e a cristalinidade de que a nação exige é necessário que todas as sessões e votações, com exceção da eleição dos membros da mesa, .se j am públicas e não

I~l

':"-128 ,

484

mos que uma Assembléia Nacional Constituinte deva ser clara, transpare~
te, aberta ao povo e' à sociedade. Durante tantos anos questionamos as
o
HOJ'e
estádecisões tomadas nos gabinetes, longe do povo bras~'le'~r.

EMENDA Nº

se propondo a realização de sessões secretas.
Proposta de emenda ao substitutivo de Regimento inteL
no da Assembléia Nacional Constituinte.

Data vênia, tomamos a l!

berdade de propor a supressão de toda sessão 111 e do Artigo 45, por en
tender que as sessões da Assembléia Nacional Constituinte devam ser a-

Suprimir a Seção 111 do Capítulo 111.

bertas à população brasileira, pois, em nome dela legislamos.

A apreciação da Assembléia.-

JUSTIFICAÇAO

U

t(·

A.

IS~AEL WA'NõER~EY

o instituto da seção secreta, característica dos regi

Deputado FederaJ

mes autoritarios, repousa no pressuposto de que ao povo é vedado o conhecimento e a participação política.
A democracia pressupõe a transparência de todos
os
atos e fatos da Assembléia Nacional Constituinte.

487

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987

Supr~ma-se

a seção 111 do capitulo 111.

JUSTIFICAÇÃO

485

l
Os trabalhos da Assembléia Nacional

EMENDA

Constituinte

devem ser Rúblicos e transparentes.

Não há porque temer a opinião pública.
- suprima-se a SEÇÃO III -

D~S

A introdução de Sessões Secretas no

SESSÕES SECRETAS

Regimento

não passa de um resquício do autor~tarismo e do nefasto

(Art. 45 e seus §§)

ceito de Segurança

con

Nac~onal.

NoS regimes militares denomina-se de secreta

ou

sigilosa as dec1soes tornadas contra o povo e contra as liber-

dades.
Cada constituinte deve assumir de público sua
sição, sem temores e sem disfarces. A Nação tem o direito

PQ

de

saber tudo que se passa na Assembléia Nacional Constituinte.

Sala
JUSTIFICAÇÃO
As sessões secretas se impõem nos casos de
apreciação do pedido de l~cença para que sejam proces
sados parlamentares, ou no julgamento de eventual qu~
bra do decoro parlamentar.
Em ambas as hipóteses o assunto devera ser
decid~do nas Casas de origem, ãs qua~s a Assembléia
remeterá a decisão.

488
486

EMENDA N!l

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

Suprime a sessão 111, eliminando-se as
sessões secretas.

EMENVA Nq

AO PROJETO VE RESOLUÇÃO Nq 2 VE 1981.

JUSTIFICATIVA

o

re~ator

em sua proposta de Regimento pretendeu

à-Assembléia Nacional Constituinte a possibilidade de realizar
secretas e deliberar assuntos de caráter interno.

, AO SUBSTITUTIVO VO RELATOR

deixar
sessões

No entanto, entende-

.. A.!!lI.e.6een.te:-.6e ao § 1'1 a nOll.ma .i.n.6ell..ta. no pall.ã.gll.a6o
IOf!,

do an«, 45, o qual .6ell.ã. .6upll..i.m.i.do."

-129 JUS T

r

f

r c Aç

~

o

o objet~vo da emenda ê da~ a ên6a6e neee66ã~a ã no~
ma exeludente de exame da que6tão eon6~tae~onal, at~avê6
da
sess ã» 6ee~eta.

No substitutivo, em alguns dispositivos o número de
subscritores é 94 (noventa e quatro), nbutros 96 (noventa e seis)
~~,:!:ros 54 (cinquenta e quatro),'
Reduzir esse número para 20, uniformemente, tornará
o Regimento mais simples e mais democrático.

Sala das Sessões,

Sala da6 Se66õe6, em 23 de

6eve~e~~o

de

23

fevereiro

de

1987.

de 1987.

489
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 2/87

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87
"Dispõe sobre o Regimento
da
Assembléia Nacional
Constituinte".

Acrescente-se ao art. 45 o seguinte § 11:
Art. 45
.
§ 11. A Assembléia f1xará, desde lo
go, o tempo durante o qual ficaráo secretos
os documentos e as atas refer1dos nos §§ 89 e
99.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Ao art. 19 § 29,

JUSTIFICATIVA

Dê-se a seguinte redação:

Ê preciso fixar o tempo pelo qual esses documentos, votos e atas ficarão secretos. A própr1a Assembléia
deve ser a Juíza da oportun1dade e conven1ênc1a da d1vulgação.

Art. 19

"§ 29 - Os Constituintes são

invioláveis

por suas opiniões, palavras e votos,. não podendo ser

process~

dos crim1nalmente, nem presos sem licença da A.N.C. salvo

em

caso de flagrante de crime 1nafiançável".
JUS T I F I C A T I V A

Que, não pode e não deve haver limite

ao

exercício do mandato do parlamentar.

490

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2,
DE 1987.

492
Dá nova redação ao § 7º do artigo 47.
ASSEMBL~IA

§ 7º - Constarão, também, da Ata os votos de regozl
jo ou pesar, desde que aprovados pela Assembléia o
requerimento
de 20 (vinte) Constituintes.

NACIONAL CONSTITUINTE

PROJETO DO REGIMENTO INTERNO

r=:

JUSTIFICAÇÃO

IVV\

Elv i).~

No § 7º do art. 47 do substitutivo diga-se, na
O apoiamento para admissão de requerimentos, de qual
quer natureza, deve Ser uniformizado, por uma questão de' técnica
legislativa.

te final:
" 20 (Vinte) Constituintes "

pa~

130
495

JUSTIFICAÇAO

quorum

elev~do

Voto de pesar ou regozijo não precisa
(94) para submissão do Plenário.

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de

de

EMENDA AO PROJETO

SU~STITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO'DA ASSEMBLÉIA N~
CIONAL CONSTIT~INTE.

198~

Acrescenta § Único ao art. 50.
Art. 50 - caput, ídem
§ Único: As suge~tões recebidas, as conclusões
e os relatórios de todas as sub-comissões e c~
missões serão publi~adas'imediatamenteem avul
sos e distribuídos a todos os membros da Asse~
bléia.Nacional Constituinte.

(

493

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87
Justificativa: Dada a impossibilidade dos constituintes acompanhar os trabalho~ de todas as comissões e vedação de represent!
ção para tal. fim, priva-oS de tomar conhecimento do
andamento
das·d~scussões e tramitação dos diversos assuntos de interesse'
maior do constituinte.
Desta forma, urge, 'para o bom exercício parlamentar,
que todos os membros da Assembléia Nacional Constituinte tenham.
acesso imediato e assegurado do andamento geral dos
trabalhos
constituinte.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

'Ao art. ,47, § 79 Onde se lê:
" •••.• a requerimento de 94 (noventa e
tro)

h-r

~

qu~

VICEN
BOGe
DEPUTADO ONSTITUINTE

Const~tuintes"

Leia-se:
1f~

.....

a requerimento de 15 (qu1nze) Consti

496

tuintes .•.. 1t

Emenda n9

Sala das Sessões

=L' - .

~

----'O
r'c'"
_.:.Ju +_~~o

--,...·T....

r.:J.
l __ ....... L

L~der

ao Substitutivo ao

Projeto de Resolução n9 2 de 1981.
RIGHI..

do PTB

494

Substitua-se, no Parágrafo Dnico do art. 54, a expressão
"os Líderes" pela expressão " 0 5 representantes dos Parti

EMENDA

dos Políticos".

N9

N:I SUBSTI'I'IJrIVO !lO

ProJErO DE RESOUJÇl\O N9 2, DE 1987

Alterar o texto do Art. 50 para o seguinte: "Dos
trabalhos das reuniões das Comissões ~ Subcomissões será elabor~
da ata cirçunstanciada, que se publicará no Diário da Assernblé~a
Nacional Constituinte. Esses trabalhos, juntamente com os das se~

sões plenárias da Assembléia, organizados por ordem

Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

cronológ~caT

serão editados em Anais ll •

Justificação: Cumpre registrar, para a ampla divulgação atual como para a memória h1stórica da Assembléia,

não

apenas os debates de Plenário, mas, sobretudo, os que representam ~~tLadinãmica da obra de elaboração constitucional, pre-

497

sente a1nda mais nas Comissões e Subcomissões do que no Plenár10
mesmo.
7~TO

DE REGIMENTO

SALA DAS SESSÕES, 23 de fevereiro de 1987

dO

a a.c.,;

o : de

-131JU S TIFICATIVA:
. l-.

;

Permitir mãior participação do constituinte para
d~
fender-se de acusações ou contradizer opiniões que lhe foram i~
justamente atribuídas e expressar assunto de relevância respaldado pela opinião de 50 (cinquenta) constituintes.

consti tuicionais

)

-o

~~~~~

Convém esclarecer que a alinea "g" é de idêntica red~
ção ao item VIII do art. 93 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

~~

'FL.'
, ? debates na Assem
~., ,

1, ~ 1

Brasília, 23 de fevereiro de 1987.

ris.

Deputado Carlos Sant'Anna
Líder da Maioria na Câmara dos Deputados

498
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E ME N O A
EMENDA N9

(Ao projeto de resolução n Q 2, de 1987)

AO

PROJETO DE RESOLUÇÃO NOMERO 02.

Dê-se a letra "b" do art. 54 do projeto a seguinte redação:
"Art. 54 -

..

a)

: ..•••••.•••••.••••••..••.

Alterer-se o "quorum" mínimo previsto

b) focalizar temas de interesse constituicional, na forma do disposto do §2Q do art. 33;"

para 56 ,em qualquer

hipótese.

JUSTIFICAÇAO
JUSTIFICATIVA
Acredito que estamos vivendo uma nova fase da
política'nacional, e o momento exige decisões cristalinas que
venham ao encontro da sociedade que aqui representamos, assim
acredito que n6s constituintes, teremos as sessões da AssembléE
Nacional Constituinte para tratarmos de assuntos da Constituição e a Câmara dos Deputados para levantarmos os assuntos dive~

Sendo esse o número exigido para começar os trabalhos,não há porque existir outro.
Alem do mais,as minorias devem ter iniciativas. Podem
~

devem respeito à decisso

das:~aiorias.

Inobstante,não é democrá -

50S.

tico tolher seu ,direito de postular.
Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Constituinte :1UDIO

AVI~ 51LVA
de 1987
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE EMENOA AO PROJETO DE RESOLUçnO Nº 2, DE 1987

501

Emenda n 9

"DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DA AS
SEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE"
Ao Substitutivo do Projeto de Resolução
n 9 2/1987, que dispõe sobre o Regimento-

Emenda aditiva:

Interno da ·Assembléia Nacional
Art. 54.

Constitui~

te.
Acrescentar a alínea "g" ao art. 59 com a seguinte re

dação:
g) para constestar acusação pessoal à própria conduta,
feita durante a discussão, ou para contradizer op!
nião que lhe for indevidamente atribuída, a juízo
do
Presidente;
h) para tratar de assunto considerado de relevância,
a requerimento assinado por 50 (cinquenta) constituintes e pelo tempo determinado pela Presidêncoa.

Inclua-se, onde couber:

" Art.

Os Projetos de Resolução que visem regulamentar e
disciplinar a consulta plebiscitár~a, deverão ser
anresentados dentro de dez diaz a contar da nublicação
do
avulso do Projeto de Constit~ição.

-1321 9•

Ao projeto poderão ser apresentadas emendas dentro
de.5 (cinco) dias,após o que será o mesmo despacha
do à Comissão de Sistematização que emitirá o seu Parecer,
por maioria absoluta, dentro de 5 (cin~o) dias.
§

2 9•

Publicado o Parecer dentro de 24 (vinte e quatro)
horas de sua aprovação, será a matéria incluida na
Ordem do Dia em caráter prioritário, de imediato.
§

--

S 69
- Publicado o parecer e distribuído em
avulsos, o projeto será incluído na Ordem do Dia, para
vot~
ção.
§ 79
- Rejeitado o projeto, proceder-se-ã na
forma do art. 30.
§ 89
- Aprovado, o Rrojeto passará a
int~
~rar as Disposições lransitórias do Projeto de
Constituição,
procedendo-se na forma nele estabelecida.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

vn

~

Art. 30 - Concluída a votação, o Presidente con
vocará Sessão Especial, que se realizará não antes de 4 dias
após dita votação, de caráter solene, destinada à promulgação.

JUSTIFICATIVA

A Elrenda objetiva disciplinar a questão da consulta plebiscitária, semque fique, de imediato, decidido o pr=edirnento, nas estabelecen
do-se a época própria para a disciplina.

JUS T I F I C A T I V A
Pelo Substitutivo a Consulta Plebiscitária só se
viabiliza mediant~ Projeto de Resolução. Sendo este o Pressuposto, é óbvio que se deve prever regimentalmente os momen
tos no contínúo procedimental, da proposição e, na hipótes;
de acatamento, da realização da consulta. Parece evidente,
se o objetivo é definir a oportunidade dos
equacionamentos
e a sucessividade procedimental, que a proposição e a consul
ta se verifiquem entre a aprovação e a promulgação da Carta,

posto que a consulta, primeiro, depende do êxito do Projeto
de Resolução e, segundo, é pressuposto processual da promulgação.
Por outro lado, se é relevante possibilitar
a
Consulta, supõe-se que, por sua significação, o Projeto de
Resolução que a possibilita tenha uma tramitação especial.
Finalmente, como existem múltiplas formas de
consulta, é prudente que se singularize e amplie procedimentalmente a iniciativa e a participação de todas os con~
tituintes.

m-

502

Sala das Sessões, em·

;ror.i

EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUCÃO N9

de fevereiro de 1987.

DE 1987.

~,//

Art.
- Os projetos de resolução relativos
a Consulta Plebiscitária deverão ser apresentados dentro de
3 dias após a votação mencionada no art. 30.
§ 19
- Somente tramitarão aqueles
proj~
tos de resolução firmados por 101 Constituintes, que visem
obter manifestação popular sobre questão constitucional, que

1'"","

/hV7V N';';

&SoL

.ee.r»

503

tenha recebido, na votação, a divergência de, pera menos

2/5 dos Constituintes, oU'que visem obter a manifestação p~
pular sobre a integralidade do projeto aprovado pela Asse~
bléia Nacional Constituinte.
§ 29
- A Mesa verificará se o projeto ate!!:
de às exigênc1as do parágrafo anterior e, na hipótese de de
C1sao negativa, caberá recurso no ~razo de r4 horas, à
Co
missão de Sistematização, que decidirá em igual prazo.
§ 39
. -Provido o recurso referido no par!
grafo anterior ou tendo a Mesa se manifestado positivamente
em relação ã tramitação do projeto, será ele lido e public~
do no Diário da Assembléia e em avulsos, sendo encaminhado
à Comissão de Sistematização a fim de receber parecer no pr~
zo de 24 horas.
49
- PubLí.cado o parecer e distribuído
em avulsos, seri convocada sessão a realizar-se dentro ,de
1 dia, destinada à sua discussão.
59
- Encerrada a discussão, com aprese!!:
tação de emendas qué serão recebidas até o início da Ordem
do Dia, o projeto de resolução voltará ã Comissão de Sist~
matização que, no prazo de 24 horas, emitirá parecer sobre

Os Projetos de Resolução que visem regulamentar e
disciplinar a consulta p Leb l scd tfir-La , deverão ser
ap res ent'ado s dentro de dez diaz a c contar da !>"ublicação
do

as emendas.

avulso do Projeto de Constituição.

Emenda n 9

Ao Substitutivo do Projeto de Resolução
n 9 2/198.7. que dispõe sobre o RegimentoInterno da

Assembléia Nacional Constitui!!:

te.

Inclua-se, onêle couber:

,. Art..

-

133

§ 1';..

Ao projeto poderão ser apresentadas emendas derrtr-o
de 5 (cinco) dias ,a!?os o que será o mesmo despach!.
do a COlllissão de ~istematização que emitirá o seu Parecer,
por maioria absoluta, dentro de 5 (cinco) dias.
.§ 2 9

Publicado o Parecer dentro de 24 (vinte e quat.r o)
horas de sua aprovação , serâ a matéria incluída na
Ordem do Dia em caráter prioritário, de imediato ..
..

Através do ulebiscito os eleitores manifestar-se-ão sobre 0- Projeto aprovado pela Assembléia
Na-

ciopal Constituinte e sobre questões que tenham recebIdo,
na
sua votação, a divergência de pelo menos 1/3 (UI'l terço) dos con~
4

504

EMENDA N2
Projeto de Resolução ~2 2.

505

, ao Substitutivo do Relator ao

Ao art. 58, seus incisos e os §§ 12 e 72, seja
a redação seguinte:
Art. 58 - São proposições, além do Projeto
Constituição:

dada

de

. tituintes.

- Resolução;
Requerimento;
III - Indicação;
IV - Emenda.
I

o

plebiscito serã regulado e dirigido pelo Tribunal Superior Eleitoral e realizado em até 120 (cen
,to'.e vinte) aia~ a contar da aprovação do projeto pela Assembléia.

II

r '!f.

Para que uma questão t atendida a exigência do § 1 9 ,
seja submetida a plebiscito, ê necessário o requerimento de nela menos 101 (cento e um) constituintes dirigido ào
T5E nos" 5 (cirico) dias seguintes à conclusão da votação do Proje-

§ 19 A resolução destina-se a regular
matéria
de natureza constitucional, administrativa, ou regimental.

t~ na Assemb-Iêia.
Cada questão será ccj.ocade, ã apreciação do eleitor
com a forma decidida pela Assembléia e a alterna ti-

va ..' recusada ..
Havendo questão decidia pelo eleitorado dã forma
diversa daquela aprovada pela Assembléia Nacional
Constituinte. a anova redação passará a ~integrar desde logo a
-çexto do Proj e te da Constituição a ser promulgado.

#9.

Se o plebis,cito rejeitar globalmente a Constituição aprovada pela Assembléia Nacional Consti tuinte, esta iniciará de rmedãato o processo de elaboração de novo
projeto.
§

§ 79 - Para apresentação de resolução sobre matéria constitucional, é necessário o apoíamento de 1/3 ( um
terço) dos constituintes, devendo a proposição ser submetida à Comissão de Sistematização, para parecer, em 10 dias,
cabendo ao plenário, em dois turnos de discussão e votação,
por maiorfa absoluta, a decisão final.

S 99 ..

Ratificado o Proj eto através da consulta p Ieb i scd-.
tãria, o Presidente da Assembléia Nac.í.cna.L Consti1:.uinte convocará sessão solÊme para sua promulgação. no prazo
não superior a dez (10) dias após a proclamação dos resultados;
devendo a Consti tui~ão ser assinada por ucdos os ccnseã tuintes
que o desejarem.
JUSTIFICAÇÃO

JUSTIFICAÇIlO
As disposições alteradas estão a eXlglr um melhor disciplinamento. Assim, na emenda, sugere~se a palavra
resolução p~ra indicar as decisões da Assemb!éia sobre matéria constitucional, administrativa e regimental.

Nossa preocugaçâ~ com, um plebiscito panaedecidir
sobre- o conteúdo e a vigência da nova carta constitucional vem
desde a êpcca da apresentação da Proposta de Eménda Consti tucãcnal n 9 43/85, por parte do Poder Executivo.
Efetivamente·, depois de instalada a Comissão ~tis
ta para dar pa.recer àquela proposta, apresentamos. perante a me.!
ma, comãs são , UMa sub....emenda, a de n~ 8, ôeeemdnanôc o Plebísci-

to.
Indicado o Rel:ltor o eminente Deputado Flávio Bier:::-:
'renbach , PMDB/SP, ao elaborar o seu parecer, incornorou ao seu

~ubstit~vo a nossa proposta.
A destituição do relator e o consequente atropelamento de seu substitutivo, determinàram o aniquilamento de nossa
proposta, ã época.
As razões que motivaram nossa posição, naquela
oportunidade, permanecera hoj c 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 pOVOt legítimo detentor da sobe-

Suprime -se, também, a referência expressa ~a
consulta plebiscitária no curso do processo de elaboração
Constitucional". Ela fica alcançada, em virtude de' sua n~
tureza, ao ser prevista, no mesmo dispositivo, a resolução sobre matéria constitucional.
A expressão "projetos de de~isão", constante
do substitutivo,é imprecisa e, por isso, imprópria. Decisão é termo genérico, técnicamente de uso corrente na li~
guagem juridica - processual, desdobrando-se nas espécies
que são o despacho, a sentença e o acórdão.
Afastando-se a expressão ato, que seria a mais
própria, não vemos inconveniente técnico maior na utilização do termo resolução, embora de uso mais frequente,
no
parlamento, quando se versa matéria administrativa. A extensão de seu alcance, para compreender matéria de natureza constitucional, não repugna, pois assim já fizeram .os
constituintes de 1933/34, sob o 'crivo de jurístas do porte
de Prado Kelly e Aleomar Baleeiro.

rania nacíonal .
. E preciso que ela tenha sempre em conta as nece~
sichdes da vida atual e que seja o retrato das aspã caçõe s maiores do Povo Brasileiro, onde a norma fundamental seja a expxes~ão ~ do orocesso de m~ rureçãc da consciência popular. S preciso
:tazer uma. Constituição para ser efetivamente aplicada. Para
que isso aconteça, e importante que se consulte de forma mais
amola possível os reais interesses da população.

Nossa proposta é a opprtunidade de ret~nas
mãos do povo o poder consitutinte originário, engajando num
processo de discussão permanente e preservando a ele o direito
de dícisão f~rial sobre o novo t~xto constitucional.

2! de fevereiro de 1987.

Com a nova redação oferecid~ para o § 7 9, procuramos torná-lo mais claro e preciso, limpando-o da dubie
dade da redação do Substitutivo. Ali, depois de se
falar
em "decisão final", pelo plenário, fala-se em arquivament~
»

se receber pafecer contrário".

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
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509
EMENDA DE PLENARID AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987

PROJETO DE'~ESOLUÇÃO N9 02/87
"D1.SpÕe sobre o RegJ.Inento

da

Assemblé1a

Nacional

COnst~tu1.ntell.

Suprima-se, do art. 58, caput, o item V.
JUSTIFICATIVA
EMENDA

Na Assembléia Nacional Constituinte todas as matérias
são relevantes. Com o funcionamento da Câmara dos Deputados, do S~
nado Federal e do Congresso Nacional, não deve a Assembléia Nacional Constituinte querer absorver suas competências constitucionais.

Suprimam-se o inciso 59 e o § 79 do

art.

58 do Substitutivo.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

üeput ado

das Sessões,

$:,,,
507
510

EMENDA AO PROJETO DA RESOLUÇAO Nº

,DE

QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA

ASSEMBL~IA

DE 1987,'
NACIONAL

CONS

TITUINTE;

EMENDA Nº
AO PROJETO DE RESOLuçAO Nº , DE
DE 1987
Dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte.

Suprima-se o inciso 5º do art. 58

Suprimam-se do texto do Art. 58, o item V e o § 7º.
Sandra Cavalcanti
Deputada Federal

JUSTIFICATIVA

508
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OFERECIDO AO PROJETO DE RESO
Luçiio N° 2, DE 1987.

Não há matéria de relevância para a Assembléia Nacional Constituinte que não possa ser resolvida pela utilização de ';;Utras proposições já indic2.
- das no referido artigo ou por decisão do Congresso Nacional que com ela trabalhará
paralelamente na função legislativa ordinária ou mesmo constitucional, se necessário se fizer sentir por seus membros, também constituintes.
Sala das Sessões,

Suprimam-se no § 7º do artigo 58 as expressões:

"Sendo arquivado, definitivamente, sé receber
cer contrário".

~

par~

OSCAA

Deputado

~

.num"",\

deral

511

JUSTIFICAÇÃO

Tratando-se de maté;ia relevante para a Assembléia
Nacional Constituinte, ao Plenário caberá sempre a decisão
fi

Emenda ao SUbStitutivo do Relator ao Projeto de Regimento Interno.

na l ,

Sala das Sessões,

23

de

fevereiro

de

1987.

5I.príma-se o inciso
72 do mesmo

v,

do art. 58, bem assim o parágrafo

artigo.

1

135
JUSTIFlCATlVA

514

515

Pretendeu o SUbstituÚvo inovar, introduzindo a figura do
f'RO.:E1l re IJECISllO, construçl!o original....~em precedentes doutrinários OU
naI111lltivos.
Nada a obstar quanto à originalidade, à criatividade
N~o

51 considerada.

há, entretanto,

em.

Corno prescindir da clareza de texto

e pr0p6sitos, o que, lamefltavelmente, inexiste na espécie

PRoPoSTA'OE EMENDA AO SUBSTITUTIVoI~ RESoLUÇAo 2/87,
QUE DISPoE SOBRE O REGIMENTO DA ASSEMBLéIA NACIONAL
CONSTITUINTE, NQ

a

Não há conç perquirir o verdadeiro objetivo da proposição
"'" apenas se insinua corno garantidora da preservação - infensa a influ!n
cias externas - da Assembléia Nacional Constituinte.
De plano parecem suficientemente

~garantidoras

as aemais

Emenda supressiva ao Substitutivo do Reg!
mento da Assembléia Nacional Constituinte.

normas regimentais. Na prática, e adoção do novo instituto poderá servir
para, ensejando ações atXpieas e divorciadas do

pr~ncipal

objetivo

da

Do DEPUTADD JORGE LEITE

Assernt,léia - fazer a Constituição que todo o povo brasileiro anse~a ver

.

.

rápido prOOlJlgada -, prejudicar seu funcionamento.
'Da! ser ill"jJrescind!vel a supressão sugerida.

do
Suprimam-se o Inciso V e o § 72, do Artigo 58,
Substitutivo à Resolução 2/87, que dispõe sobre o Reglmento da As sembléia Nacional Constituinte.
Emenda ao Projeto de Resolução n e 2/87- substitutivo do Relator - n e
Suprima-se
Artigo- 58, neV

e

o § 7e

domesmo artigo.

JUS T I F I C A ç A'o

JUSTIFICAÇÃO

Projeto de decisão é expressão que agride a técnica legisl~
Uva.

Não há como mantê-la •

Sala das sessões 23.02.87

D ~nciso e o parágrafo, ora suprimidos, criam e definem o instituto Projeto de Decisãõ,-no âmbIto'da ~ssémbléiã'Naci~
nal Constituinte, para "regular matéria de relevância para a Assembléia Nacional Constituinte, não compreendidas nas demais
proposições". Tal proposição entra em choque com a Emenda Constitucional n2
26, de 27.11.85, que, ao convocar a Assembléia Constituinte, manteve
intactos os poderes do Congresso Nacional.
Com efeito, a proposição criada pelos Substitutivo
outorga à Constituinte poderes que não lhe foram deferidos pela Eme~
da convocatória, trazendo para este Plenário o poder de modificar t~
da a ordem jurídica. pois "matéria de relevância" é expressão muito
ampla, em que tudo cabe.

c,

513

EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUçKo 2/87

Não é demais recordar que a Constituinte foi convocada para redigir novo texto constitucional. Neste mister, é soberana, livre, tudo pode. No entanto, quando à ordem jurídica vigente, o
poder de emenda continua como atribuição constitucional exclusiva d~
Congresso Nacional.

Suprimam-se o item V e o § 79 do art. 58.

JUSTIFICATIVA
A constituição de 1967(e suas emendas posteriores)continuará em vigor até que seja promulgada a nova Consti
tuição. O objetivo inconfessável desse Projeto de Decisão é
exatamente alterar o texto constitucional vigente por apenas
decisão da ma20ria absoluta ao invés dos 2/3 HOJe·previstos.

Não se pode conferir tal gama de poderes àqueles que, por expressa vontade popular, para aqui fo~am conduzidos primórdialmente para a elaboração da novp Carta Política.

~"~'J'''<',-<~~
~;úv~fi'-~~~5~'

~1 ~ e

I Ó"\ll

J'/~,},)
.,'

Ora, o Congresso Nacional não pode declinar de seus
poderes, nem isto o fez. Ademais, não pode a Assembléia
.Nacionál
Constituinte alterar tais poderes, pois fora de sua competência. Ad-,
mitir o instituto proposto é deixar uma guilhotina sobre a ordem jurídica nacion~l, que poderá ser acionada contra os interesses do povo,brasileiro, que delegou poderes a esta Assembléia para redigir o
novo texto constitucional, e tão somente.
Convém que sejam alterados dispositivos da atual 0L
dem jurídica, O entulho autoritário está a desafiar a iniciativa dos
congressistas para exclui-lo de nossa legislação. No entanto,
deve
ser feito no forum próprio que é o Congresso Nacional, poder legítimo e soberano para fazê-lo.
Sala das Sessões, 2a de

'y~...,,,

fev~rei~o

it(('

JOfltE "j.EITE

'7

o~o """'"""

de 1987.
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517
EMENDA AO REGIMENTO INTERNO

Suprima-se o n 2 V e dê-se aO § 1 2

am

,

bos do art. 58, a seguinte redação:

516
§ 12

Os proJetos de resolução destinam-se a regular

-

matérla de caráter adminlstratlvo, de natureza regimental, ~
~~~ta_pl 1 i

i~ária e de relevâncla para a Assembléia

Nacional Constituinte:

e dê-se ao art. 59 a segulnte reda ção:
~.,I'

~/

Art.

59 - Os proJetos de resolução, excluindo os

se destlnem à regular matérla de relevâncla para a

que

Assembléia

Nacional Constituinte, e as indicações serão apresentadas
sessão, por qualquer Constltulnte,

em

]ustiflcados, por escrlto,l~

dos no expedlente, numerados e publicados no Dlário

da

Assem-

bléla Nacional Const1tu~nte e em avulsos.

e acrescente-se a seus parágrafos os
segu~ntes,

o

A..-jjV./..........

l..J-C-

/...-?

segu~r:

proJeto de resolução que vise a regular matér~a

de relevânc~a para a Assemblé~a Nacional Const~tu~nte necessita

L
~j tA-Q

renumerando-os, a

do apoiamento de 1/3 {um terço} dos Constitu1ntes e receberá p~
recer prév10 da Com1ssão de Sistemat1zação n~ prazo de 5(d1nco}

Ú_

dJ.as úteJ.s.

~L...,'"7 /

-

Se o parecer for favorável o proJeto irá a Plená-

rJ.o e será submet~da a 2 (do~s) turnos de dJ.scussão e votação ,
considerando-se aprovado se obt1ver os votos da ma10ria absoluta da Casa.

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa a disciplJ.nar com maJ.or

simp1~

c1dade e clareza a redação das partes por ela alteradas na redação do SubstJ.tutJ.vo.

~ ~
-I

a

a~'" '-"-~ ...0
.f

..p·4~1 ~/

~~

/J~

o ~A'

.L-

~

.A-<---;c-";
.L

?

~ "/C=-j_a.-~t:«:

t2.----7

Q

'0--<.-~,,~

~
-&<---o.-

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

li.

---

O
_.

--l.---v6'-<-v _
ROBERTO CARDOSO ALVES

)7'-f -,

~~7~-!er,~ . ~.:{, -3:.r
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EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO NQ 2, DE 1987

Suprima-se, no §

1º, do art. 58, a seguinte expressão:

"§ 1º ... ou relativa a consulta plebiscitária
no curso do processo de elaboração constitucional."

-137
JUSTIFICATIVA

citária processada no curso do processo de

elabor~

ção constitucional, ou antecedendo a fase final de

o

Regimento Interno não deve permitir qualquer infri~
gência às normas constitucionais atualmente vigorantes. Para a el~
boração da futura Constituição é dispensável qualquer consulta pl~
biscitária, sendo tal medida totalmente demagógica.

promulgação da constituição."

JUSTIFICACÃO
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

"'lr

o texto oferecido ao parágrafo no

substit~

tivo elaborado pelo Relator limita-se à consulta plebisci

"~do "'eUv.d. ~

=.0

do

"000,"0

A prevalecer essa redação, estará

~

extinta

a possibilidade de se submeter a nova Constituição ao re-

519

ferendo dos brasileiros, pois estando concluídos os

trab~

lhos estará evidentemente esgotado o processo de elaboraEMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO.

ção.

Deseja-se - mesmo porque este

~

um compro-

misso pessoal e partidário - assegurar que as resoluções
No &, 1" do artigo 58, supr1mam-se as expressões:
" Ou r-el atava a consulta p1ebici tária no curso do processo de e1abor~
ção constltucional ll

aprovadas pela Constituinte ensejem a consulta

plebiscit~

ria tanto no curso do processo de elaboração, quanto

na

•

fase que anteceder a promulgação da nova Constituição.

Just1ficativa - Propõe-se a supressao, por desnecessário, do trecho indicado.

SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 1987

;;ttli:~-t
/4 .
D
DE BARROS FILHO

Deputado

~"
.~~-~.
r

-

_:_tt:f;;;
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ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA N9

" AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO N9 .2, DE 1987, QUE "DISPÕE
~

SOBRE

O REGIMEN

DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE".

521
EI'ENlA N!!

AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇAO nQ 2, DE 1987.
O § 19, do artigo 58, passa a vigorar com

a

seguinte redação:
Acrescentar ao Art. 58, como parágrafo 2º, o seguinte,
renumerando os parágra fos subsequentes:
" § 19 - ,Os projetos de resolução destinam-se

a regular matéria de caráter administrativo, ou de
natureza regimental, ou relativa a consulta

plebi~

"Parágrafo 2º - Requerimento é qualquer proposição encg
minhada à Mesa da Assembléia em que se solicitem da mesma providh:ias
de qualquer natureza, conforme preceitua o Art. 60."

-138Justificação:

Trata-se de uma mera providência de sis

ª

tematização, pois o Art. 58 enumera as várias formas de proposições
presentadas pelos Constituintes, definindo e conceituando, nos seus
07 ( sete) parágrafos, a natureza de cada uma delas, à única exceção/
do "requerimento". A emenda visa a' corrigir este lapso.

524

Emenda ao Sustitutivo do Relator ao Projeto de Regimento Interno

" Dê-se ao § 7º, do art. 58, a seguinte redação:

SALA DAS SESSOES, 23 de fevereiro de 1987.,

:-..::-7~

§ 7º - Denomina-se Projeto de Decisão a proposição desti
nada a salvaguardar a Assenb1éia NaciOfllfi Constituinte, f;'

r-

ce a supervenii!ncià de rato novo,

Senador PlM'EU DE SOUSA

c~reto,

notório;

~

natureza grave que inpeça seu funci

522
E ME N O A

Nº

Ao Projeto de Resolução nº 2/87.
(Substitutivo do Relator)
JUSTIFICATIVA

Oê7se ao § 7º do art. 58 do Substitutl
vo do.Relator ao Projeto de

Resolução

nº 2, de 1987, a seguinte redação:
A redação onginal, ora emendada, é sobremaneira ambígua .

"Os projetos de decisões destinam-se a regular
matéria de relevância para a Assembléia Nacional Constituinte, não

Não define o conceito, o alcance n.em as hipóteses de aplicação do disposl
UVQ.

Não é admissível, principalmente em matéria ':novadora como

compreendidas nas demais proposições, necessitando ter o apoiamento
de 1/3 dos Constituintes, cabendo ao Plenário em 2 turnos de dis cussão e votação, e por maioria simples, a decisão final, sendo ar

a ora apreciada, sem precedentes legais ou consuetudinários, tal imprecisão.
A redação proposta, preservando sem dúvida alguma o espírl

quivado definitivamente, se receber parecer contrário".

to do substitutivo e a idéia-força do Relator, fu1mina os vícios formais
apontados e, sem dúvida alguma, aprimora o instituto em boa rora criado

JUS T I F I C A ç Ã O

no Regimento em discussão.
A supressão da exigência de "parecer prévio" e
a substituição da "maioria absoluta" pela "simples, visam, de forma irretorquível, a agilizar o processo de votação.

Sala das

S""". ,.

~~

SENAOOR RONALDO'ARAGÃO

525

.

P R O P O S T A D E E ME N D A

523
Emenda ao art.58

-§ 70.

Substitua-se o texto original porl
Ao SUbstitutivo do relator apresentado ao
Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

§ '111. " Os projetos de Dec1sl:1es élest1.-se •
regular matéria de re1evllncia para 8 Assellf)lé18 Nacional Constituinte ,

nao COIq)reendl.das llll8 delna1s proposiçlles,

"Art. 58, § 7º: Projetos de Decisões apresentados por
35 (trinta e cinco) Constituintes regulando matéria não compreendida nas
demais proposições serão apreciadas no prazo de 05 (cinco) dias pela Co
missão de Si stemat.Ização e, salvo a hipótese de arquivamento, por cecí.
são unânime, serão levadas à discussão e votação pelo Plenário, consãde
rando-se aprovado o Projeto que obtiver maioria absoluta, nos doas tu;
nos de votação."
sala das sessões, em

Dep.

t

tú~W~;'sé Genoino Neto
PT/SP

4, -' ~

'
-'-7

necessit&ncb ter o &p01eIleI\to

*

de 114 ( un quarto) dos Constituintes e serllo Slbnet1dl1s a parecer
via da Canissllo de Sistematizaçlo que a fará no prazo ~ de 48 ( -

Dê-se a seguinte redação ao art. 58, § 7º:

L.r-,.'

~

8 oito horas), cabendo 80 Plenário , em dois túrnos de dll1CU1l1
votsçllo, e por lIlIlioria absoluta, 8 dec1sllo tinal.

quarenta
$AO e

JUSTIRIIATlVA
~ preciso facilitar 8 IIIIllhor oportlnlzar 11 AstellIbllla
Nacional Constituinte poder reletar a IIllVl1tude de CCIIIPet!ncia dos seus
titulares.
'

526
EMENOA N9

AO PROJETO

DE

RESOLUÇll.O

NOMERO

02.

O poder decis6rio está sendo entregue à Comissão'
de Sistematização se permanecer inalterado o § 7º, do Art.58 do
Projeto Substitutivo do Sr. Relator. Com isso
demos oncordar.
O poder deliberativo final sob
o~e
Decisões cabe s6 a Plenário da ANC.

Altera Redação do parágrafo 79 do Artigo 58

529

§ 79 -,os Projetos de Decisões destinam-se a regular

matéria de relevância par+ Assembléia Nacional Constituinte, não
compreendidas nas demais proposições. Necessitam do apoiamento de
56 Constituinte.s. Terão parecer prévio em 5 dias, dos Presidentes
das noves Comissões nomeadas no artigo 15, sorteando-se o relatoL
Cabendo ao Plenário, em dois turnos de discussão e votação, e por
maioria absoluta, a decisão final.
As reuniõ7s serão convocadas e presididas pelo 19 vice-presidente da Assembléia Naciônal Constituinte.

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, de 1987.
Dispõe sobre o Regimento

EMENDA Nº
(Modificada)
Modifique-se a redação do parágrafo 7º do ar ti
go 58, que será a seguinte:

JUSTIFICATIVA

A diminuição do número exigido para a aprese~
tação é o respeito devido às minorias.
A exclusão do parecer conclusivo pelo arquiv~
mento é o reconhecimento da sob~rania do plenãr~o.
Colégio sugerido tem em mente não super dimens~onar comissão.

"Art. 58 ...............•.....•.•
§ 7º Os prójetos de Decisão des-

tinam-se a regular matérias de relevância para
a Assembléia Nacional Constituinte, não compr~
endidas nas demais proposições,
necessitando
ter o apoiamento de 94 (noventa e quatro) Cons
tituintes e serão submetidos a parecer prévio
d~ Comissão de Sistematização, que o fará
no
parazo de 5 (cinco) dias, cabendo ao Plenário,
em 2 (dois) turnos de discussão e votação,
e
por maioria absoluta, a decisão final."

.°

Assembléia Nacional

Inte~

no.

de 1987.

JUSTIFICAÇAO
D Substitutivo exige o apoiamento de 1/3

527

528

EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA N~
CIONÀL CONSTITUINTE

Altera a redação do § 7Q do Art. 58:,

terço) dos Constituintes para a apresentação de projeto

de

Decisão e prevê o arquivamento definitivo da proposição

se

receber parecer contrário da Comissão de Sistematização.
Sugerimos uma redação mais liberal e democrát!
ca: o projeto de decisão terá o apoiamento de 94 (noventa

e

quatro dos Constituintes, e sobre ele decidirá o plenário da.
-As-sembléia, seja o parecer da Comissão favorável ou contrário.

Dispõe: § 7 - "Os projetos de decisões destinan-se a regular m~
téria.de relevância para a Assembléia Nacional
Constituinte, não compreendias nas demais propos!
ções, necessitando pelo apoiamento de 1/3(um terço) dos constituintes e serão submetidas a parecer
prévio da Comissão de Sistematização que o fará no
prazo de 5(cinco) dias, cabendo ao Plenário,
em
dois turnos de discussão e votação, e por maioria
abs~lut~, a decisão final, sendo arquivado, defin!
tivamente, se receber parecer contrário."
Propõe: § 7Q - "Os Drojetol;tecis~ destinanf-se a regular matéria de relevância para a Assembléia Nacional
Constituinte, não compreendidas nas demais prop~
sições, necessitando ter o apoiamento de 1/3 (um
terço) dos constituintes e serão incluídas na ordem do dia da sessão seguinte ou extraordinária,
a fim de que o Plenári~ em dois turnos de discu~
são e votação, e por maioria absoluta profira a
desisão final, sendo arquivados, definitavamente,
se derrotados na votação".
Justificativa: Todos cargos e comissões criados na forma regimen
tal da ANC tem a finalidade de racionalizar os trabalhos. porta~
to, 56 ao Plenário da Assembléia é dado o poder de proferir par~
céres/decisões finais; cabendo as comissões, inclusive a de Sistematização, o mero cumprimento de atribuições.

(um

'.
8t;

Sala das Sessões, em 23 de
~

Deputad

~'rv~

njJ\kJ)J> r

•

DARCY DEITOS, e

( MDB-PR)

(PMDB-PR)
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EMENDA

N9

AO SUBSTITIJrIVO 00 ProJETO IE REOLu;íio N9 2, IE 1987

Alterar o paráqrafo 79 do Art. 58 para o
guinte:
tér~a

se-

lias Projetos de Dec1.são, que se destJ..nam a reqular ma-

de relevância para a

Assemblé~a Nac~onal Const~turnte

compreendidas nas qemais oroposições, necessitam ter o

mento de 1/3 (um terço) dos

Const~tuintes

não

acoia-

e serão submetidas a

-140 prévia apreciação da Com~ssão de S~stemat~zação, qu~ dará oarece; no'prazo'de 5 (cinco) d~as, cabendo ao Plenár~o, em dois
turnos de discu~são e votação, e por rnaior1a absoluta, a deci-

são final, sendo arquivado,

definit~vamente,

se receber

oare-

cer contrário".

não compreendidas nas demais propos~çoes, necessitando ter o
apoiamento de 1/3 ( um terço) dos Co,stituintes, cabendo ao
Pl~nário, em dois turnos de discussão e votação, e por,meioria
absoluta, a decisão final."

Justif1cação: trata-se de uma mera e necessá-

JUSTIFICAÇIlQ

ria simplificação redacional do texto.

~~-:fY_~L'--(

SALA DAS SESSÕES, 23 de feverel r

,

de 19R7

SENADOR POMPEU DE SOUSA
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Sala das ses~es, em 23 de fevereiro de 1987

EMENDA N.
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N.

Dê-se ao

A Co~issão de ~s~llámg~~~ nã~ pode ter competência para discutir o mérito de qualquer proposição. Como o próprio nome está dizendo, é um órgão que deve se cingir apenas a
esquematizar todas as matérias.Constitucionais aprovaods pelas
demeis comissões e pelo Plen~rio, dando-lhes a redação final adequada.

§ 7.

D.,""i:((~

, DE 1987.

do artigo 58 a seguinte reda-

ção:
Art. 58, § 7. - Os Projetos de Decisão de~
tinam-se a regular matéria de relevância para a AssembléiaN!
cional Constituinte, não compreendida nas demais proposições.
Necessitam do apoiamento de 1/3 (um terço) dos Constituintes
e serão submetidas a parecer prévio da Comissão de Sistemati
zação que, será elaborado no prazo de 5 (cinco) dias. Sendo
contrário o parecer importará em arquivamento sujeito a recurso perante a Mesa se a votação não alcançou a maioria ab-
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2 DE 1987

soluta, e sendo favorável caberá ao Plenár~o, em dois turnos
de discussão e votação, e por maioria absoluta, a decisão fi
nal.

"Dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia
Nacional
Constituinte. 11

EMENDA Nº
(MODIFICATIVA)

JUS T I F I C A T I V A
A Emenda tem o objetivo de referendar a relevância dos Projetos de Decisão e, ao mesmo tempo,
prese!
var o ritmo e a eficácia dos trabalhos constituintes. Adotada, ela eliminará a hipótese do ~xcesso vulgarizador de ProJ~tos de Decisão sem a adoção da dura irrecorribilidade
do
parecer da Comissão de Sistematização e sem multiplicar
os
recursos ao Plenário, que afetam o desempenho da Assembléia.

Dê-se ao § 7º do art. 58 a seguinte redação:
"Art. 58 •••••••••••••••••••••••
§ 7º Os ProJetos de Decisão destinam-se a regular matéria de relevância para a.
Assembléia Nacional Constltulnte, não compreen-

didas nas demais proposições, necessitando ter
apoiamento de 1/4 (um quarto) dos Constituintes

Sala das Sessões, em

e serão submetidas a pr~vio par.ecer da Comissão
de Sistematização, que o fará no prazo de
2

(dois) dias •
.?Jj'jf"l; /v' ( L'
(312 IT r»
JUST~FICAÇÃO

Ao propormos a redução do número de assinaturas

necessárias ao apoiamento dos ProJetos de Decisão e do
consignado à Com~ssão de Sistematização para apreciá-los,

prazo
te-

rnos em mente propiciar maior agilização do processo de tramit~

çao dessas propos~ções, diante da notória urgência de que ' se

532

reveste todo o processo constituinte.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBL~IA NqCIONAL CONSTITUINTE

A alteração proposta, sem dúvida, dará
fluidez e funcionalidade aos trabalhos da Assembléia

maior
Nac~onal

Constitu~nte.

Dê-se a seguinte redação ao § 7Q do art. 58fr
§ 7Q. OS projetos de üec sõss destinam-se a regular
matéria de relevância para a' Assembléia Nacional Constituinte,
í

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

~ Ó-SPA~l ~

Deputado

GIO

-141534

.:AJSTIFICATIVA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇAO N2 2, de 1987

Dá nova redação ao inciso V e ao § 72 do Art. 58
Inciso V - Leis Constitucionais

o preâmbulo do Projeto de Regimento Interno bem como D parágrafo 72, foram resultado de um acordo político conduzido pelo líder
do Governo. E importante a sua ,manutenção no Regimento definitivo, bem
como uma redação mais clara pára o parágrafo,7 Q, que possa eliminar
as resistências decorrentes da ambigüIdade do texto contido no subst~
tutivo •

• § 72

- 05 Projetos de Lei Constitucional necessitam o apoiamento de 10%(Oez por cento) de Constituintes e serão submetidas a parecer prévio de uma ou mais-Comissões Constitucionais
pertinentes, o que será feito no prazo de 5 (Cinco) dias, cabendo ao Plenário, em dois turnos de discussão e votação,
e
por maioria absoluta, a decisão final.
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JUSTIFICAÇAO

o Relator do Substitutivo Já declarou de publico
que o proJeto de resolução previsto no artigo 58 ?estina-se a

PROJETO DE

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO
RESOLUÇ~O DO ~EGIMENTO INTERNO DA CONSTITUINTE

evitar qualquer constrangimento para a Assem~léia.
Torna-se importante assegurar, desde logo,

"..

a ANC poderá,

#

em sua

~
," ~
d • • • • •, .....,
"

._._/ -' "'" ..1" é t~

qu~

Modifica a redação do
§ 72 do artigo 58.

soberania, aprovar 1e1 const1tucional

«iQ'"2C3ias da Nação.

Sala das Sessões,

de fevereiro de 1987

Art. 12 - O § 72 do art. 58 passa a ter a seguinte re,dação:

1....f'J'J'J Je-Ixv--.,.{
, "Art. 58 .
§ 72 - Os projetos de decisões destinam-se a regular
matéria
de relevância para a _Assembléia Nacional Constituinte, não compreendidas
nas demaís proposições, 'necessitando ter o apoiamento de 1/3 (um terço}
dos Constituintes e serão submetidos a parecer prévio da Comissão de Sis
tematização, que O fará no prazo de 5 (cinco) dias, cabendo ao Plenárl;'em 2 (dóis)-turnos de discussão e votação, e por maioria absoluta, a decisão final."

lh~
~~IJ-i}~u

Justi ficação
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A presente Emenda retira do texto original a possibilidade de
arquivamento da proposição pela Comissão de Sistematização. É indispens~
vel, pela sua relevância, que o Projeto de Decisão seja decidido, em 'ú17
tima instânci~, pelo Plenário.

EMENDA

Dá nova redação ao parágrafo 72 do Artigo 58.

sala

das

Sessões,

de

fevereiro de' 1987.

§ 72 - 05 Projetos de Decisões destinam-se a so-

brestar medidas que possam ameaçar os tra
balhos e as decisões soberanas dà
Asse~
bléia Nacional Constituinte, necessitando
ter o apoiamento. de um terço dos
constl
tuintes e serão submetidos a parece! pr~
via da Comissão de Sistematização,
que
o fará no prazo de 5(cinco) dias, cabendo
ao Plenário em dois turmos de discussão e
votação e por maioria absoluta, a decisão
final.

Emenda ao projeto de Resàlução N2 2, de 1987
que "dispõe sobre o Regimento Interno
da
Assembléia Nacional Constituinte".

I/;

~!~\i~iO
O~~tado
I
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Dê-se nova redação a9 § 72 do art. 58:

Ferreira
Consti u
Art. 58 ••••...•.••••••.••••••••.••.•••..•••••••••.•••••••..

-142§ 72 - Os Projetos de Decisão destinam-se 'a regular matéria

de relevância para a Assembléia Nacional Constituinte, não
compreendidas nas demas proposições, necessitando ter apoiamento de
1/5 (um quinto) dos Constituintes e serão submetidas a
parecer
prévio da Comissão de Sistematização que o fará no prazo de
5
(cinco) dias, cabendo ao Plenário , em dois turnos de discussão e
votação, e por maioria absoluta, a decisão final.

sembléia Nacional Constituinte, as~im reconhecida por deliDer~
ção da maioria absoluta, e não compreendidas nas demais proposições. Sua apresentação depende do apoiamento de lia (um terço) dos Constituintes e serão submetidos a parecer prévio
da
Comissão de Sistematização, ~ue o emitirá no prazo de 5 Ccinco)
dias, cabendo ao Plenário, em dois turnos de discussão e votação, e por maioria absoluta,

a decisão final, sendo arquiva~

do definitivamente se receber yarecer contrário."

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

JUSTIFICAÇJlO

O substitutivo do ilustre Relator confere à Comissão de Sis
tematização atribuições quase idênticas as outorgadas ao Impera dor pelo chamado Poder Moderador. Não seria exagero dizer,
numa
comparação mais recénte, que esta Comissão, pela sistemática
do
substitutivo, se assemelha ao Conselho de Segurança Nacional dos
tempos anteriores a Nova República.
No exercício do super poder, entre outras atribuições, ela
poderá arquivar as propostas de 30 mil eleitores, art. 23,V, sem
submeter a deliberação do Plenário. Ela poderá excluir do texto do
anteprojeto, matérias já aprovadas nas demais comissões sem submetê-las ao Plenário. Enfim, ela pode tanto que poderá ser estigmatizada como a Comissão algoz da Constituinte.
Oiante da redação confusa do § 72 do art. 58, ela pode, tam
bém, mesmo com a exigência do apoiamento de 1/3 dos constituintes
para aprsentar "Projetos de Oecisão", arquivá-los sem ouvir
o
Plenário. Poder-se-á dizer que está escrito no texto do parágra votafo 72 "que cabe ao Plenário, em dois turnos de discussão e
ção e por maioria absoluta, a decisão final". Mas, aí, cabe a pe~
gunta: esta é uma oração intercalada? Afinal, o texto está,
assim, redigido:
"Os Projetos de Decisão destinam-se a regular matéria de re
levância para a Assembléia Nacional Constituinte, não comp~eendi~
da nas demais proposições, necessitando ter o apoiamento de 1/3
(um terço) dos Constituintes e serão submetidas a parecer prev10
da Comissão de Sistematização que o fará no prazo de 5 (cinco)
dias cabendo ao Plenário, em dois turnos de discussão e votação, e
por maioria absoluta, a decisão final, sendo arquivado, definitivamente, se receber parecer contrário".
E sendo assim, a interpretação poderá ser a de que será arquivado definitivamente, se receber parecer contrário. E esta interpretação prevalecerá, porque o Plenário não dá parecer, decide.
No entanto, pela redação do substitutivo: "se o parecer for contrário, a proposta será arquivada, definitivamente".
Reduzimos, também, o percentual necesário para apoiamento ,
nas apresentações dos Projetos de Decisão, de 1/3 para 1/5
dos
constituintes, a fim de facilitar as discussões das propostas ma~
tendo, porém, o mesmo quorum qualificado,previsto no texto originário, de maioria absoluta.

Constitui,:,te

JUSTIFICATIVA

t a emenda para que os projetos de decisão
tenham prosseguimento somente após a Assembléia decidir' que
a matéria a ser regulada é de fato relevante para seus trab~
lhos.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 2, DE 1987
"Dispõe sobre o"Regimento Interno da Assembléia
Nacional
Constituinte."
EMENDA Ne
(MODIFICATIVA)
Dê-se ao

§

7 e do art. 58 s'-seguinte redação:
"Art. 58 •••••••••••••••••••••••

..............................................................................................
§ 7e Os Projetos de Decisão destinam-se a regular matéria de relevância para a
Assembléia Nacional Constituinte, não compreendidas nas demais proposições, necessitando ter
o apoiamento de 1/3(um terço) dos Const1tuintes
e serão submetidos, para que lhes seja dada 'a
forma redacional devida, à comissão de Sistemat1zação,que o fará no prazo de 5 (cinco) dias,
cabendo ao Plenário, em dois turnos de

Sala das Sessões em, 23 de fevereiro de 1987

discu~

são e votação, e por maioria absoluta, a
são final." "

deci-

f~"".>eo r?<'I0~
Deputado FRANCISCO PINTD
JUSTIFICAÇÃO
Repugna ao regime democrático a

pOSSib11idade

de um órgão não especializado na matér1s tratada em proposição

538

legislativa poder decidir de modo absoluto e conclusivo
sua rejeição, inclusive excluindo ~ priori

EMENDA

por

sua apreciação pe-

lo Plená,io da Assemblé1a.

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2/87

A incongruência da atual redação do dispositivo
Dê-se ao
redação:

§

79 do art. 58 do Substitutivo do Relator a seguinte

em questão mais sobreleva se considerarmos "que tais , 'projetos
destinam-se precipuamente a "regul!'-r matéria de relevância para a Assembléia ll

"Art. 58

.

§ 79.
Or Projetos de Decisão destinam-se a regular matéria de relevância para o desenvolvimento dos trabalhos da As-

,

sendo inadmissível, portanto, possam ser ex-

cluídas do exame do Plenário, órgão máximo da Assembléia.
c
Entendemos que necessariamente deve tal matéria
ir a Plenário, cabendo a este dec1dir conclusivamente sobre

a

143
mesma. A Comissão de Sistematização deve tão-somente .limitap-

Reduzimos, também, o percentual necesário para apoiamento ,
nas apresentações dos Projetos de Decisão, de 1/3 para 1/5
dos
constituintes, a fim de facilitar as discussões das propostas m~
tendo, porém, o mesmo quorum qualificado, previsto no texto originário, de maioria absoluta.

se a dar à proposição a 'forma adequada, observada a técnica le
gislativa recomendável para a' espécie.
, Sala das Sessões, em

~

de

~987.

Sala das Sessões em, 23 de fevereiro de 1987

De~u~ado~ AL~S

·f~L.v~\.-'o ((t:)J.);:
Deputado FRANCISCO PINTO
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Emenda ao Projeto'de R~solução N2 2, de 1987
da
que "dispõe' sobre o Regimento Interno
Assembléia Nacional Constituinte".

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

Emenda n9
, AO S.UBSTITUTIVO DO RELATOR
AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2, DE 1987.
Dê-se nova redação ao § 72 do art. 58:,-

Art.' 58 •••••••••••.•••••••••••• ••••••••••••••••·•••••••••••
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~

OI

"Dê-se ao parágrafo 7º do artigo 58, a !?eguinte redação:

..

§ 72 _ Os Projetos de Decisão destinam-se a regular matéria
de relevância para
Assembléia Nacional Constituinte, não' compreendidas nas demas proposições, necessitando tet apoiamento de
1/5 (um quinto) dos Constituintes e serão submetidas a
parecer
prévio da Comiss~o de Sistematização que o fará no prazo de
5
(cinco) dias, cabendo ao Plenário , em dois turnos de discussão e
votação, e por maioria absoluta, a decisão final.

Os projetos de Decisões destinam-se, a regular m!"
téria de relevância para a Assembléia
Nacional
Constituinte, não compreendida nas demais
proposições,
necessitando ter o apoiamento de 1/3 (um terço)
dos
Constituintes e serão submetidos a parecer prévio da C~'
missão de Sistematização que o fará no prazo de 5
(ci~
co) dias, cabendo ao Plenário, em dois turnos de discu~
são e votaç~o, a decisão final.

'§ 7º -

a

JUSTIFICAÇIlO
~

Ó substitutivo do ilustre Relator confere à Comissão de Si~
tematização atribuições quase idêntic~s as outorgadas ao Impera dor pelo chamado Poder Moderador. Não seria exagero dizer,
numa
do
comparação mais recente, que esta Comissão, pela sistemática
substitutivo, se assemelha ao Conselho de Segurança Nacional dos
tempos anteriores a Nova República.
No exercício do super poder, entre outras atribuições, ela
poderá arquivar as propostas de 30 mil eleitores, art. 23,V, sem
submeter a deliberação do Plenário. Ela poderá excluir do texto do
anteprojeto, matérias já aprovadas nas demais comissões sem submetê-las ao Plenário. Enfim, ela pode tanto que poderá ser estigmatizada como a Comissão algoz da Constituinte.
Diante da redáção confusa do § 72 do art. 58, ela pode, ta~
bém, mesmo com a exigência do apoiamento de 1/3 dos constituintes
para aprsentar "Projetos de Decisão", arquivá-los sem ouvir
o
Plenário. póder-se-á dizer que está escrito no texto do parágra votafo 72 "que cabe ao Plenário, em dois turnos de discussão e
ção e por maioria absoluta, a decisãó final". Mas, aí, cabe a pe~
gunta: esta é uma orá~õintercalada? Afinal, o texto está,
assim, redigido:
"Os Projetos de Decisão destinam-se a regular matéria de r~
levância para a Assembléia Nacional Constituinte, não compreendida nas demais proposições, necessitando ter o apoiamento de 1/3
(um terço) dos Constituintes e serão submetidas a parecer prev10
da Comissão de Sistematização que n fará no prazo de 5 (cinco)
dias cabendoao Plenário~ em dois turnos de discussão e votação, e
por maioria absoluta, a decisão final, sendo arquivado, definitivamente, se receber parecer contrário".
E sendo assim, a interpretação poderá ser a de que será arquivado definitivamente, se receber parecer contrário. E esta interpretação prevalecerá, porque o Plenário não dá parecer, decide.
No entanto, pela redação do substitutivo: "se o parecer for contrário, a proposta será arquivada, definitivamente".

U S T 1 F I C A ç 11 O

Não pode a Comissão de Sistematização impor-se à contade
expressa de 1/3 dos Constituintes, no sentido de submeter matéria
de relevância para a Assembléia Nacional Constituinte. Cabe
ap~
nas, a Comissão de Sistematização, emitir parcer e encaminha-la ao
PI~ário para decisão soberana na forma da norma em exame.
Aliás, já no regimento da constituinte de 1946, em
seu
art. 61, § 4º era destacada a importância da figura do apoiamento,
como monifestação expressa da vontade dos constituintes.
Sala de Sessões, em 23 de fever

--

Dep~tado;~":YM
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EMENDA AO PROJETO OA RESOLUÇIlO Nº

DE

DE 1987,

QUE DISPOE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL

CON~

TITUINTEj
Suprima-se o § 7º

art. 58 e todas as demais referências,

ocorreirem.

Sandra Cavalcanti
Deputada Federal

onde

-144-

547
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Et~ENDA

N9

~

ao substitutivo dc relatcr ae

Emenda n9

Deputado Virgildasio

Proj~

~e

Senna

to de Resolução que dispõe sobre o RegimenSuprima-se no § 79 do Art. 58 a expressão "sendo arquivada definitiv.§.
mente, se receber p.arecer contrário"

to.

Nova redação ao parágrafo 79 do art. 58
JUSTIFICAÇÃO

Suprimir: ..• sendo arquivado definitivamente, se receber parecer contrário.

Brasília, 23 de fevereiro de 1987

RoJ~gB~-<-~

,

Constituinte

A proposição de que veio a resultar o item V e em d~
corrência o § 79 do Art. 58 foi matéria amplamente discutida e
examinada por correntes políticas presentes na Assembléia Nacional Constituinte, que· maduramente consideram, da maior pertinência, que esta se a~segurasse, regimentalmente, de disposi
'tivo que lhe permitisse enfrentar situações emergentes que poderiam decorrer, inclusive daquelas referidas no 39 período do
Ato Introdutório do Regimento, do seu preâmbulo.
Procurou-se ao longo dos debates, sérios e responsáveis,que então se travou, cercar os Projetos de Decisão de sal
vaguardas que tornassem sua a~rovação a manifestação inequivocamente majoritária da Constituinte.
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EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELÁTOR AO PROJETO DE RESOLUÇ~O N9, 2, DE 1987

O quorum especial de .J/3 para sua apresentação, a ao!!
diência prévia da Comissão de Sistematização, artramitação em
2 turnos de discussão e votaç~o por maioria absoluta da totall
dade dos membros da Constituinte, são medidas mais que bastantes para aferir a vontade manifesta do plenário.
A supressão do apendiculo que, à desora~ foi introduzido no texto, é medida absolutamente necessária.

Suprima-se, do art. 58, o § 79.

Seria uma violência inaceitável admitir que o pensamento e vontade de 40 Constituintes na Comissão de Sistem.§.
tização, viesse sobrestar sem o necessário debate uma proposição apresentada por cerca de 200 Constituintes.

JUSTIFICATIVA

-----

A permanência do dispositivo privilegia o
de uma minoria sobre a maioria.
Na Assembléia Nacional Constituinte todas as matérias são relevantes. Com O funcionamento da Câmara dos Deputa _
dos e do Senado Federal e do Congresso Nacional, não deve a As[sembléia Nacional Constituinte querer absorver suas competências constitucionais.

""'\,

dominio

/'-

Sala das sessqef' :,em 23 de ,fev~ de 1987.
.~

/

:'r-

,!

lJ

/~t

~J\ r.{ ./.,~,

li .
.1

\..

..tA/?'2--

\

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

c
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Ao'substitutivo

Emenda (supressiva)

Suprimam-se, no parágrafo 79
EMENDA N9

545

do art. 58,

as expressões finais: "sendo arquivado, definitivamente,

546

se receber parecer contrário".

Suprime-se o § 79 do art. 58.
Sala das Sessões,

o
CONSTITUINTE

IT~~R

FRANCO

Substitutivo declara, nesse parágraÍo,que

os Projetos de Decisão regulam matéria de relevânci~ para

-145a Assembléia e serão submetidos a parecer prévio da
são de Sistematização.

Comi~

Mas a decisão final caberá

ao

O parecer da Comissão dõ Sistematização deverá apenas
servir de referênCia para julgamento de cada constituinte, mas não
deverá ter o poder de arquivá-lo em definitivo, conforme proposto.

Plenário.
Assim, o parecer prévio não pode ter a Iorça
de sepultar a proposição.

Permitir isto é permitir que

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

a

,;~~:'

cornassão de Sistematização fique em posição de 'supremacia
sobre o próprio Plenãrllio
Terá sid~ esta a int~~ ?

~/
_._-(..1'1.

/'

4',/ "'-- / .L "- ~

<Sala das Sessões,' em 23/02/8-7-:,::>

-=-=:.. .:

.

/ ' ~"-,-~

,-

\

.-----__ SENADOR (AMIL HADDAD
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.'

ProJeto de Resolução n9 02/87.

"Dispõe sobre o regimento da Assembléia
Nacional Constituinte".
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EMENDA

S UP RE S S I VA
Para SUPRIMIR a expressão
11

Sendo

arguivado~

defJ.nJ.tJ.varnente, se receber parecer

contrárl.o" ..

do § 79 do Art1go 58 do Subst1tut1vo apresentado ao Proje-

Suprima-se do § 72 do art. 58 do Substitutivo apresentado
pelo Relator Constituinte FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
ao
Projeto de'Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte as seguintes expressões flnais:

to de Resolução n9 02/87 pelo Relator.

"Art. 58 § 72
"sendo arquivado, definitivame.!:!.
te, se receber pareber contrário."

'~NALD~S
Deputad~','r~

A matér1a contido no § 79 Art1go 58 é da ma1S alta impor da aud1éncia do Plenário,

tâncl.a, a, daí

com

Ou sem parecer favorável da

J PMDB - PA '
Gabinete n2 437 An. IV

550

EMENDA

N 2

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolução nº 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte"

552 '
Suprima-se do §7º, do art. 58 a seguinte expressão:
ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

"sendo arquivado, definitivamente, se receber parecer'
contrário".
PROJETO DO REGIMENTO INTERNO
~

US T I F I C Aç

~

O

Imaginamos que qualquer proposta que receba o apoio de
1/3 dos Constituintes cessa e deva ser levada ã decisão do plená rio, que necessita apenas de maioria absoluta para aprová-lo.

EMENDA Nº

Suprima-se a última parte do § 7º do art. 58 do
substitutivo, relativo ao arquivamento, fazendo ponto na pal~
vra "final ll •

-146 JUSTIFICAÇAO

555

o Plenário, orgão soberano da Constituin
te, não pode ser imobilizado por parecer de qualquer Comissão.
O arquivamento decorre naturalmente
de
votação contraria do Plenário.
Creio que, na espécie, a palavra "pare cer" terá sido adotada inadequadamente no lugar de "votação".

Emenda n!!

Ao § 7!! do Artlgo 58 do Substitutivo:

Suprima-se a e pressão, in fine, "

1

Sala das Sessões, 23/Fevereiro/1987

L.i!'.t;-'-e"'~~ _
Dep. 'ALUtZIO

~

CAMPOS~

JJstifica;ãJ

Os Projetos d

553

de relevâ,cia. Não é cabível,
nário da Assembléia Nacion

EMENDA N!!

sendo arquivadJ

definitivamente, se receber parecer contrário".

/~is, subtrair-se da apreciação do PIe
co~\~;e o exame de tãJ importante:

"~r
••
.-;:,ct"". "~'
• \
~

proposições.

_

Decisões destinam-se a regúlar matéria

r

•

• \

Sensdor'OOSÊ IGNÁCIO FERREIRA
(AO PROJETO DE RESOLUÇ~O N!! 2, DE 1987)
(Substitutivo do Relator, Senador FERNANDO HENRIQUE CARDOSO)

Dispõe sobre o Regimento da Assembiéia Nacional Constituinte.

556

Suprima-se do § 7!! do art. 58 as expressões seguintes:

" ••• e serão submeti~as a parecer prévi~ da Comissão de
Sistematização que o fará no prazo de 5 (cinco) dias, .•• "

JUS T I F I C A ç

~

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 2, DE.198?
"Dispõe sobre o Regimento Interno.da Assembléia
Nacional

O

Constituinte. 11

EMENDA N"
(ADITIVA)

A Comissão de sistêmatizaçã~ e Redaçã~ deverá funcionar exclusivamente com a competência da sua denominação, sem assumir papel de Comissão de Constituição e Justiça, existente
na
Câmara dos Deputados, mas sem razão de ser em Assembléia Nacional
Constituinte.
Sala das Sessões,

Acrescente-sé ao art. 58 o seguinte parágra~o:
"Art. 58.

de fevereiro de 1987

111 W1;~ (f)~

§ 8" As propos2ções refer2das no
parágrafo anterior deverão ser necessariamente

~YRIAM P}j~TELA

Deputado Federal

submetidas ao Plenário, considerando-se aprova-

das as que obtiverem voto favorável da

maior~a

absoluta, em dois turnos de discussão e votação,
rejeitadas as demais. 1I

JUSTIFICAÇÃO

554

Não há como admit2r-se possam os Projetos
Decisão de~xar de' ser submetidos ao crivo do Plenário,
EMENDA AO PROJETO OE SUBSTITUTIVO 00 REGIMENTO

de
orgao

soberano da Assembléia, devendo o parecer da Comissão de Sist~

matização tão-somente instruir o

poster~or

exame da proposição

pelo Plenário.
Suprima-se no §7 do art.58 expressão " ••• sendo arqulvado, definitivamente, se receber parecer contrário".

Com efeito, na vigência de regime democrático
não é pa1usível agasalhar-se a possibilidade de um órgão minoritário não espec~al~zado excluir liminarmente do Plenário

JUSTIFICATIVA
O adendo que se pretende suprimir foge ao espírito do

Assemblé~a matér~a

da

regimentalmente declarada de relevância pa·

ra a mesma.

texto e o deforma, necessita ser extirpado.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Dep~tado

SÉRGIO SPADA

-147 -

559

557
Emenda ao Substitutivo' do Relator ao Projeto de Regi~ento Interno.

\

560

PROPOSTA DE EMENDA AO SUBSTITUTivo A RESOLUÇIlO 2/87,
QUE DISPDF SOBRE O REGIMENTO DA ASSEMBLEIA NACIONAL
CONSTITUINTE, Nº

Suprima-se o inciso V, do art. 58, bem assim o parágrafo

~º

Emenda modificativa do Substitutivo ao Re
gimento da Assembléia Nacional Constitui~
te.

do mesmo artigo.

Sala das Sessões,
Do DEPUTADO JORGE LEITE
JUSTIFICATIVA
Pretendeu o Substitutivo inovar, introduzindo a figura do
PROJETO DE IlECISIlO, construção original, sem precedentes doutrinários ou

No § ?º,'dO Artigo 58, do Substitutivo ao
Nacional Constituinte, onde se lê:

normativos.

Reg~mento

da Assembléia

"e por maioria absoluta, a decisão final,"
Nada a obstar quanto à originalidade, à criatividade

em
LEIA-SE:

sí considerada. Não há, entretanto, como prescindir da clareza de texto
~..

.11

e propósitos, o que, lamentavelmente, inexiste na espécie.

"e por dois terços (2/3) de seus
final,"

Não há como perquirir o verdadeiro objetivo da proposição

~Iembros,

a decisão

que apenas se insinua como garantidora da preservação - infensa a influ-ª.n
cias externas - da Assembléia Nacional Constituinte.

JUS T I F I C A ç 11 O

De plano parecem suficientemente garantidoras as demais
normas regimentais. Na prática, a adoção do novo instituto poderá servir
para, ensejando ações atípicas e divorciadas do principal objetivo

da

Assembléia - fazer a Constituição que todo o povo brasileiro

ver

rápido promulgada -, prejudicar seu funcionamento.
Daí ser imprescindível a supressão sugeri

,

~-

f7r

..

itJJ41~:fki<~. . úar I' /Ó L·
558
Projeto de Resolução nº 2, de 1987, que "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte"

BeIJA NQ

AO SU3STITIJTIVO 00 RELATOR

Ao art. 58, § 7º. na parte final, onde se lê:

A figura da decisão constitucional proposta no Sub~
titutivo nada mais é que trazer para o âmbito da Assembléia Nacional
Constituinte o poder de emendar a Constituição e as leis vigentes,já
que "matéria de relevância para a Assembléia Nacional Constituinte"é
expressão tão ampla, em que tudo cabe. Destarte, transfere-se a competência exclusiva do Congresso Nacional para a Constituinte, abrindo-se grave precedente, à revelia da Emenda Constitucional nº 26, de
27.11.85, convocatória desta Assemblé1a.
Inaceitável é, pois, que o Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte se sobreponha ao texto constituc10nal vigente,
máxime q~ando o Congresso Nacional, a q}l~lquer momento, pode ser con
vocado para exercer as suas atribuições constitucionais, quando
é
li~re e soberano para alterar a ordem jurídica vigente.
No entanto, por um simples argumento
de economia
processual, pode-se trazer para a Assembléia Nacional Constituinte o
poder de emendar a ~rdem jurídica, mas mantidos os prossupostos fun
damentais definidos na Constituição vigorante. Daí, propor-se o quorum qualificado de dois terços (2/3) dos Membros da Constituinte para a aprovação das decisões constitucionais. Com tal proposição, não
se fere a ordem constitucional vigente, não se extrapola à competência da Assembléia Nacional Constituinte, nem se abfe o grave prece dente de poder-~e alterar o texto constitucional atual, por maioria'
simples.

" ...•• cabendo ao Plenário em dois turnos de discu~
são e votação e por maioria absoluta, a decisão final sendo arquivado, definitivamente, se receber parecer contrário".

Sala das

1987.

Leia-se:
••I~cabendo ao PlenáriÓ~em dois turnos' de discussão e
votação, e por maioria ~âbsoluta, a d~cisão final, s§ndo arquivado~

~ "", """"""

'-

definitivamente, SE rejeita~às.!'.
".

561
JUSTIFICAÇIlO
A emenda objetiva corrigir equívoco evidente Propo
s1çao não pode ser arquivada se apenas teve parecer contrário,mas
se a vota~ão tiver sido contrária. Sem votação não há rejeição ,
nem arquivamento. E aliás, o que está explicito n § 3º do art. 16
do Substitutivo.
1987

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 2, DE 1987.

Dá nova redação ao § 5" do art1go 59.

§ 52 - O proJeto de resolução que receber parecez
contrár~o da Mesa será arquivado,

salvo deliberação da Assem-

-148 bléia. a requerimento de 20 (v~nte} Constituintes no
de sua tramitação.

sentido

recimentu da Assembléia acerca de questoes que interessem à
construção da nova Carta·Constitucional.

JUSTIFICAÇÃO
SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 1987
A apoiamento para admissão de requer1mentos,

de

qualquer natureza, deve ser uniformizado, por uma questão

de

técnica legislativa.
nú~ero

No substitutivo, em alguns dispositivos o

de subscritores é 94 (noventa e quatro). noutros 96
e seis) e ~m outros 54 (cinquenta e quatro) .

Deputa

~-r~

ADHEMA~

DE BARROS FILHO

(noventa

. Reduzir esse número para 20, uD1formernente,

tor-

nará o Regimento mais simples e mais dernocráatico.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

563

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

PROJETO 00 REGIMENTO INTERNO

Art. 60, digà-se:
§ 2Q - Serão escritos, sujeitos a apoiamento de
noventa e quatro (94) Constituintes e não discutidos, os re querimentos nos quais se solicite:

562

Se deferiJ.o requerimento,
§ 5 Q - •••••
as informações serão solicitadas ao Titular ou Orgão do Poder
que as deverá prestar.

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA N9

JUSTIFICAÇAO

, AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987, QUE "DISPÕE SOBRE

Q

REGIMEN

Os pedidos de informação/-serão eventual
.mente solicitados apenas à Presidencia da República, podendo
se-lo também os outros poderes ou orgão federais, estaduais e

TO DA ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE".

~unicipais.

A emenda visa a aumentar a possibilidade da obter informações de todos os ~oderes.

Ao § 29 do artigo 60, inclua-se:

" f) co"vocação de ministro de Estado e ou-

tras autoridades do Poder Executivo e do

Sala das Sessões, 23 de Fevereiro de 1987

Poder

Judiciário. "

JUSTIFICAÇÃO

Ao

prete~der

564

abrir à Constituinte a possib!

lidade de convocação de ministros de Estados e outras

aut~

ridades dos poderes Executivo e Judiciário, reafirma-se

a

EMENDA AO SUBSTIrUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBL~IA N~CION4l'CON5TITUINTE

questão da soberania da Assembléia.

Deve-se assegurar, e para tanto contribuirá
a aprovação da presente Emenda, que os Constituintes pos sam convocar aquelas autoridades, tendo por escopo o

Dê-se a seguinte reda.ão ao § 5Q do art. 60, suprimindo-se o § 6Q:

escl~

" § 5Q. O requerimento de informações oficiais deve ser
encaminhado pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
ao Presidente da República no dia seguinte ao da sua ap:esentaç1l0."

~

JUSTIFICAÇIlO

149-JUSTIFICAÇÃO

o Chefe do Gabinete Civil é intermediação

Reproduz-se o texto do parágrafo único do art. 26 da
Resolução nQ 1, por ser mais democrática.

desne-

cessária, que só trará dificuldades~burocráticas.

A ausência de prazo e comprometimento de resposta
torna o requerimmento

~nócuo.

Sala das :e~ssões" em 23 de feverei.ro de 1987

'l·

Deput~ "o FL~CENO
565

- ./ __ . - ...:.
//

-(

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

_.,~/~

~~

EMENDA NQ. ________AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO.

(2..

,

Art. 60 - § 5Q - Leia-se:
05 pedidos de informações, serão dirigidos à Mesa, que encaminhará aos órgãoes competentes, que terão até 30 (trinta) dias para
resposta, sob pena de crime de responsabilidade.
Art. 60 - § 6Q - Suprima-se, renumerando os demais.

Sala das Sessões, em 23 de

de 1987.

Fever~iro

~~~~
~~
\. ~• •

AGASSIZ ALMEIDA
CDNSTITUINTE

\

,~

\S\~

JUSTIFICATIVA

-7

567
EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇIlO NQ 2, DE 1987

I

O texto inserido no substitutivo, (Art. 60, § 5 Q), é limitativo do poder le9isjerante da Assembléia Nacional Constituinte.
Exercendo neste momento histórico da vida nacional, a importa~
te missão que nos delegou o povo brasileiro, de elaborarmos uma Con~
tituição duradoura, portanto adequada a vida do Direito e Deveres p~
ra o hoje e o futuro. Qualquer norma restritiva das nossas atividades, J rJ.M(- <iu..u-"""",t-; <.<. •
Conflitar-se-á, decerto/com os superiores objetivos a que fomos investidos, por delegação da Nação.
O fluxo das informações, que devemos receber dos órgãos públicos, muitos deles atrelados a um burocratismo 1ãcanho,
grande não
por trafego de de influência, para criar dificuldades e
mercadejar
facilidades.
Portanto, o relator do substitutivo resolveu com O texto inserido, no campo tão renegado pelo País, do autoritarismo,

Dê-se ao § 5 Q, do ar •• 60, a seguinte redação:

"§ 5Q,- Em se tratando de pedido de informações
oficiais, os requerimentos serão dirigidos à
Mesa
com apoiamento de 20 (vinte) constituintes. Se deferido o requerimento, as informações.serão solicita-'
das pelo 1Q Secretário ao Chefe do Gabinete-Civil da
Presidência da República, que terá 30 (1;rinta), dias
para respondê-las."

JUSTIFICATIVA

566

Ao art. 60, §5 2 dê-se a

segu~nte

reda-

çao:

A apresentação de requerimentos de informações,pelos
constituintes, faz parte do seu trabalho fiscalizador de atos do
Executivo. A sugestão, ora apresentada, reduz de 56 (cinqUenta e
seis) para 20 (vinte), o apoiamento e fixa prazo para que
sejam
resoonrtidas.
Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987

Art. 60
§5 2

-

os requerimentos de informações

ofic~ais

serão di-

rigidos à Mesa e, se deferidos, encarn~nhados pelo 12 Secretário à autoridade competente, qoo terá o prazo de
(trinta) dias para respondê-lo.

30

Se indeferido o requerl

menta poderá ser ele reapresentado em Plenário, se tiver
o apoiamento de 56 (cinqUenta e

se~s)

Constituintes.

~A~~
~~__

..llEf.

C-t!ltL-OS

,

V'''-4

1J../ D

~AffIb"."S'''~ m'lrl
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570

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2,
DE 1987.

AO EXCELENTfsSIMO
TUINTE.

S~NHOR

PRESIDENTE DA ASSEMBLfIA NACIONAL CONSTI-

O infra-assinado requer destaque no substutivo
ao Projeto de Regimento n9 2,referente ao artigo 60,parágrafo 59 do
Dá nova redação ao § 5º do artigo 60:

algarismo cinco(5) e da expressão "cinquenta e

11

ficando no texto a-

penas o algarismo seis(6).
§ 5Q - O requerimento de informações oficiais deve
ser encaminhado pelo Pre~idente da Assembléia Nacional
Constl
tuinte ao Presidente da República no dia seguinte ao de sua apr~
sentação.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1987.

~/ )2 ,-A->-~
Deputaào BONIFÁCIO de ANDRADA
JUSTIFICAÇÃO

.

A questão dos requerimentos de informações oficiais
já foi objeto de deliberação anterior d~ Assembléia Nacional Con~
tituinte, tendo sido incluída nas normas provisórias
(art. 26
§ único).
A redação proposta restabelece os termos das normas
provisórias e obedece à deliberação já tomada pelo plenário
da
Assembléia Nacional Constituinte.

JUSTIFICATICA : Opedido de informação com cinquenta e seis assinaturas,dificulta a sua utilização pela minoria,o
que lhe da um caráter ante-democrático.

Pelo destaque acima, o número cinquenta e seis(56)
seria substituído pelo n9 seis(6) que é uma providência democrática.

571
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
Emenda nº

V',~
a) Substitua-se,

r1wj\:~ ~tt.ll.V0-

no § SQ..do Art. 60 a expressão"

ao

Chefe do Gabinete

Civil da Presidência da República", por:

-\.u..~!>..ti \'J-.l~E~~~~;:~~~i

~

ao Ministro de Estado a que se refere o assunto."

Justificação

A substituição sugerida permite maior agilidade no processo

569

de encaminhamento do requerimento e de sua resposta.
EMENDA DE PLENÃRIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

Sala das Sessões, em 23/02/87.
Suprima-se no

§

59, do art. 60, a seguinte expressão:
Dep.. FELIPE MENDES
POS -

"Com

,,:po~amento

PI

de 56 (cinqUenta e

seis) Constituintes".

572
JUSTIFICAÇÃO
EMENDA N9
AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, de 1987

A apresentação de requerimentos de informação não
deve obter qualquer tipo de apniamento, sob pena de se
tringir o trabalho fiscalizador do Constituinte. Daí, a

res
s~

Alterar o período
para o

pressão sugerida.

seráo

segu~nte:

solic~tadas,

cJ.a da RepúblJ.ca.

f~nal

do parágrafo 59 do Art.60

IISe deferJ.do O requerimento, as

pé la

Pres~dênc~a

da

Assemblé~a,

informações

à

Pres~dên

1I

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1 987.

'OP.,k:

Justifioação: O caráter do relacionamento formal
entre a Assembléia Nacio~al Const~tuinte e a Chef~a do Poder
Execut~vo exige comprometimento das ma~s altas ~nstâncias
do

-151Poder

nacional, o que não é atendido pelas figuras do
Pr~meiro-Sec~etário da Assembléia e do Chefe do Gabinete Civil
da Pres~dêncim da República. Por outro lado, a Chefia do Gab~
nete C~vil da Presidênc~a da República não abrange sob sua jurisdição todo o conJunto de órgãos da Administração
Pública,
deixando, dessa forma, áreas da própria Presidênc~a da República excluídas do dever de prestar informações ao Congresso
Públ~co

Con5t~tuinte.

Para sanar·os

inconven~entes

figur~s

r

SALA DAS SESSOES, 23 de

de suas

fevere~ro

S E : : > = SOUSA

to constitucional ll

".::-~--

_

A emenda visa corrigir uma omissao

cons

tante do tex o e1S que instituindo o requer1mento de
informações na Cons~ituinte deverá ele se restringir aos tra
balhos da Assembleia sob risco de a Constituinte tornar -se
instrumento de interpelações que deverão ser apresentadas I
pela câmara dos Deputados ou Senado Federal na forma
da
Const1tuição vigente, e na qual é previsto todo o processo
que obr1ga a autoridade à resposta.

sejam,

chef~as

•

-(àL~!~~~1J!!l(a711~~'t'''''CL"," /.~ L-...'

de uma tal exclu-

são, sugere-se que as próprias instituições em causa

impessoalmente, comprometidas nas
ximas.

§ 6" - Os requerimentos de informações
não poderão conter matéri~estra
a à elabori3.ção do
tex-

mã-

de 1987

~575

EM~~UA

AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DR RRSOLUÇÃO

NO 2, DE 1987.

573

E ME N

oA

N

º

Suprimam-se no § 6g do artigo 60 as palavras

con

sulta e interrogação.

Emenda 3J SubstitutivJ do Projefó
de Resolução nQ 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da
n··~mblaia Na=ional Constituinte"
JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao § 6Q do

~rt.60

a seguinte

redação~

o
§ 6Q - Feitâ a aRresentação, a Mesa terá 10(dez) di-

as para de~idir sobre os requerimentos de informações e, se aprovados, aguardarão por no máximo 20(vinte) dias pela resposta, para a
tomada de novas p:ovidências".

ped1do de informações, de certa forma,

contém

consultas e ~nterogações. Daí porque devem ser retiradas
tas palavras do § 60.

es

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
JUS T I F I C A ç Ã O

Os requerimentos de infôrma;õas Ja serão submetid0s
decisão da Mesa, que se negado só poderá recorrer ao plenário com
apoiamento de 56(cin9uenta e seis) constituintes.
Não vejo, porta,to, porque haver as limitações propos
tas nJ § 6Q.
Por esta razão, além de suprimi-las, definimos Rra
zos para tramitação dJS mesmos.

à
o

VI~~
..-l...v..ú~u.Ü_vr-

-

Sala das Sessões, 23 da fevereiro de 1987.

'~~L
r,
ADE~!R

'ANDRADE

C~~ituinte

576
Emenda nQ

574

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO
Ao § 6" do art. 60 dê-se a seguinte redação:
"Art. 60 -

a) Suprima-se o § 6Q do Art. 60

Justificação

Se os requerimentos que solicitem informações oficiais. não
puderem conter "pedido de providência, consulta, sugestão, conselho ou inter

-152rogação sobre propósitos da autoridade a quem se dirijam", então

conterão

579

o quê?
A restrição é, portanto, descabida e tornaria inócuos os obj~
ti vos dos requerimentos de informações.

EMENDA N9

Sala das Sessões, em 23/02/87.

Inclua-se alínea I ao § 69 do Art. 60:
.)V'~'-i

Dep. FELIPE MENDES

11

PDS - PI

I _ Ao fim de 30 (trinta} dias t quando não

hajam sido prestadas as informações
tlldas,.a Asse~mbléia'Constituinte,

solic!
através

de seu Plenário, deliberará, em 72 (setenta

577

e duas) horas ~ se deve ser caracterizado
cr-ime de responsabilidade p revi.s to no

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO Ng 2, DE 1967

l:;~

o

art.

item 4, da Lei nl? 1.079, de 10 de abril

de 1950.

Suprima-se o § 6 g , do art. 60.
JUSTIFICACÃO

Não faz o menor sentido fazer-se um requerimento

JUSTIFICATIVA

de informações às ~autoridades de outros poderes

Como está posto, os requerimentos de informações ,pfl
ciais tornam-se inviáveis, em razão da matéria. portanto, é nece~
sária a supressão.

que ,tenhamos

cel'teZ-a de uma resposta ~ a certeza das informações e

a

esclarecime,!!

tos às. nossas dúvidas relativas às pr-opoaâçôes em andamento.

~

Sala das Sessões,

Sala das Sessões, em 23 de, fevereiro de 1987

Sem

CONSTITUINTE

I7~~

580
DeputadO;! MARAL NETTO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2,
DE 1987.

578
Dá nova redação ao § 1 9 ' do artigo 61.
E M E N O A ao Sub:õthutivo do Relator
ao Projeto de Resolução nQ 2/67.
Modificação do' texto do parágrafo 6g do artigo 60, ficando da s~

guinte forl]la:
"ART. 60. Serão verbais, ou escritos sendo resolvidos
mente, pelo Presidente, os requerimentos que solicitem:

imediat~

......................................................................
.....................................................................
.....................................................................
§ 6: Os requerimentos de informações poderão conter pedido provi
dência, con9u1ta, sugestão, conselho ou interrogação sobre
propósl
tos de autoridade a quem se dirijam

JUS T I F I C A ç A O

o Parlamentar, pode e deve, no exercício democrático de represe~
tante do povo, poder argUir qúalquer autoridade do Serviço
Público
sobre qualquer assunto de interesse comunitário, mormente na elabor~
ção da Constiuição, por que tais personalidades poderão trazer co~
tribuições com valiosas experiências e vivências da administ"ação pQ
blíca.

Deputado NELSON SEIXAS
PDT - SAO PAULO

---

§ 19 - Os requerimentos pe destaque-deverão
ser
apoiados por 20 (vinte) Constituintes~ ou por Líderes que
re
presentem este número, serão decididos1pelo Presidente, caben
do, de seu indeferimento, recursô par? o Plenário.

JUSTIFICAÇÃO
O apoiamento para admissão de requerimentos,
de
gualquer natureza, uniformizado, por uma questão de técnica l~
gislativa.
No substitutivo, em alguns dispositivos o número
de subscritos é 94 (noventa e quatro), noutros 96 (noventa
e
seis) e em outros 54 (cinquenta e quatro).
Reduzir esse número para 201 uniformemente, torn~
rá o Regimento mais simples e mais democrático.
Sala das Sessões,

23

de

fevereiro

de

1987.

-153 581
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I~

'~
Projeto de Resolução n' 2, de 1987, que "Oispõe sobre o
RegjJnento InternO da Assenbléia Nacional Constituinte"

EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

EIENJA NO

AO SlllSTIT1JTIVO DO RElATlIl

Ao art. 61, § 1', onde se lê:
"Os requerimentos de destaque deverão se. apoiados
por 56 (cinquenta e seis) Consti·tuintes ou por Líderes que repr,!!.
sentem este número. Serão decididas pelo Presidente, cabendo
de
seu indeferimento recurso para o PlenárIo".

Dê-se ao § 19, do art. 61, a seguinte redação:

"§ 19 - Os requerimentos de destaque
serão decididos. pelo Presidente,

caben

do, de seu inqeferimento, recurso para o
P1enâri~".

'Leia-se:
Os requerimentos de destaque
sentados pelo 8UtO~ da emenda, deverão ser
Constituintes ou por Lider, serão decididos
bendo, de seu indeferimento, recurso para o

quando não forem apr!,
apoiados por 06 (seis)
pelo Presidente. caPlenário ll •

JUSTIFICACRO
Emendas rejeitadas pela Comissão de Sistematização
devem ser levadas ao Plenário, para decisão final, com pleno co-

JUSTI FI CAÇÃO

nhecimento e diSCUSSã~ da mat ér La ,

S praxe, na Câmara dos Deputados, que
requerimento de destaque não tenha a

~ecessidade

o
""

de

s

.//

''''1;;;;''''''

d

""'

~OORIGUE~~~

quer apoiamento.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1 987.

584

EMENDA AO SUBSTITUTIVO~DO RELATOR OFERECIDO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N2 2, DE 1987

Dê-se ao § 1 2 do Art. 61 a seguinte redação:

582
§ 1~ - Os requerimentos de dest3ques deverão ser

apoiados por 20 (vinte)
EMENDA

AO

SUBSTITUTIVO:

. 0 § 19 DO ARTIGO 61, PASSARA

ATER

A SEGUINTE REDAÇ~O:

" OS PEDIDOS DE DESTAQUE PODER~O SER REQUERIOOS PELO AUTOR DA
EMENOA OU POR 56 CONSTITUINTES, OU POR LIDERES QUE
REPRESE~
TEM ESTE NCMERO, SER~O OECIOIOOS PELO PRESIDENTE, CABENOD, OE
SEU INDEFERIMENTO, RECURSO PARA O PLENARIO.

JUS T I F I C A T I V A
A EMENDA QUER DAR AO AUTOR DA EMENDA D DIREITO DE
PLEITEAR DESTAQUE •

ASSEMBLEIA

const~tuintes

ou por líderes que

rg

presentem este número, serão decididos pelo Presiõente, caben
do de seu indeferimento recurso para o Plenário •

. ""'-:~"""'.

23 DE

avc&:

PAI} O MACARINI
CONSTITUIN-TE

/

DE 1987.-

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de

1987

-154"585

JUS T I f I C A T I V A

AO EXCELENTtSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE.
O infra-assinado requer destaque no substitutivo
ao Projeto de Regimento n9 2,referente ao artigo 61-parágra~0_19
do algarismo cinciCS) e da expressão "cinquenta" ficando no texto apenas o algarismo seis(6),

A função de líder

~

suficiente para que não se exija

número mínimo de constituintes para a apresentação

de

requerimentos de destaque.

Sala das Sessões,

Sala das

s,s~ões,22

---:1 / "-

-~~~:-A----J-U"'N'-"" ~

de fevereiro de 1987.

i--/v<" -~-.

Deputado' BONIFÁCIO DE ANDRADA

Federal

JUSTIFICATIVA: Dar direito ã liderança ou então
a cinquenta'e seis constituintes para fazer destaque,significa
uma manobra autoritãria o que dificultará uma ação democrática
do plenário. Daí destacar o algarismo cinco(S) o que significa

588
N e

E M E N [)../\

passar de cinquenta e seis para seis.

Emenda a~ Substitutivo do Projeto
de Resolução nº 02/87, que "dis,põe sobre o Reg~manto Interno da
Assembléia Nacional ConstItuinte"

586
EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAD N2 2, DE 1987
Substitua-se no
seis) por 20(vinte).
No

~

§1 2

do art. 61, o número 56(cinquenta e

12 , do art. 61, onde se lê

JUS T I F I C A ç

~

O

"56 (cinqtlenta e seis)",
leia-se:

Muitas vezes o pedido de destaqJe tem que ser feito em
Mesmo
cima da hora pela dificuldade de se estudar toda a matéria.
estudando, apercebe-se da necessidade de destaque no seu momento da
apresentação e é difícil as vezes conseguir às pressas apoiamento I
de 56 constituintes, como se pretende.
Por esta razão reduzimos o seu número para 20 constituintes.

"20 (vinte)."

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987 •

.~~,.

O'apoiamento para os pedidos de destaque deve ser mi
nimo, sob pena de se permitir tal procedimento apenas aos grandes
partidos, esmagando-se, cohseqtlentemente, todas as minorias,

Constituinte

___~J..a-Gas~es.s..Q.õ~e:s, em 23 de fevereito de 1987

-----~~~~fiR>rG~ILIO

~

TAvORA

~~

J)i?P

ssu 01

o

589

cflitA?S I/,P-G"}./c
~f A1'fT'~~IO

I~

y

........ .., L .....

ASSEMBLEIA NACIONAL" CONSTITUINTE

CIlf-itfT/

EMENDA NQ

587

Art. 61 § lº - Leia-se

EMENDA NlÍ
AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº

AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO

, DE

DE

1987

Dispõe sobre o Regimento Interno da

Os requerimentos de destaque deverão ter
20 (vinte) Constituintes.

Sala das Sessões, 23 de

fevereiro,d~

Assembléia Nacional Constituinte.

Suprimam-se as expressões a seguir; constantes do Art.
61, § 12: Ir que representem este número"

AGASSIZ ALMEIDA
CONSTITUINTE

apoio de

~
,

-155 Justificativa

592

Eie'l1al1aseeo guõrurn para deliberação de matéria. pre~
supõe. decerto. limitação ao trabalho dos Constituintes. O número dê
56(cincoenta e seis)Constituintes dificulta a tramitação das matérias.
Com a emenda ora proposta. o autor visa
abrir e~
paço que compatibilize um melhor aproveitamento dos nossos trabalho~

ASSEMBLtIA NACIONAL CONSTITUINTE
, AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

EMENDA N9

RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987, QUE "DISPÕE

SOBRE

O

REGIMEN-

TO DA ASSE/olBL11:IA NACIONAL CONSTITUINTE".

o

590

parágrafo 19 do artigo 61 passa a vigorar com a

seguinte redação:

EM:NO~

AO SUBSTITUTIVO 00 RELATOR AO PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

" § 19 - Os requerimentos de destaque

ser

apo~ados

por 25 (vinte e

c~nco)

deverão

Constituintes,

ou por Líderes que representem es~é número, serão

decididos pelo Presidente, cabendo, do seu

no § 19 do art. 61, onde se diz:

rimento, recurso para o Plenãrío.

indef~

1I

" 56 (cinquenta e seis) "diga-se: "20 (vinte)".
JUSTIFICAÇÃO

JUSnFICAçll~

.
O elevado número (56) exigido para

O Substitutivo do ~elator, em relação ao que dispõe
a Resolução nº 1, art. 27, restringiu a possibilidade
de numero me~or de constituintes requerer destaque. A emenda visa
a reduzir para 20 esse número, tal como aprovado pela dita Resolução
a'respe~~o

de menor porte.
Efetivamente, será quase impossível à bancada de um pequeno partido garantir, por si só, a aprovação de pedido de destaque,

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

° apoi~

mento a pedido de destaque inibe a atuação das agremiações

° que

pode conduzir à presun -

ção de que somente às maiorias se quer assegurar esse direito.

A Emenda, ao estipular em vinte e cinco
número de votos requeridos para

° apoiamento

a pedido

destaque, objetiva respeitar os consagrados direitos

591

minorias, entre os quais

° de

o

de
das'

obstrução.

PROJETO DE RESOLUÇ!O N9 02/87
"Dispõe sobre o

da

Regimento-

Assemblé~a

SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 1987

Nac~onal

ConstituJ.nte" .

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Ao art. 61 § 19.

Onde se lê:
"Os

requer~mentos

apoiados por 56 (cinquenta e seis)

de destaque d;verão ser

Const~tuintes...•

"

"Os requerimentos de destaque deverão ser
apoiados por 15

(qu~nze)

Const~tuintes

Sala das Sessões,

593

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 0?/87

•••••. "

No art. 61,

§ 19

onde se lê, "apoiados por cinquen-

ta e seis (56) constituintes", leia-se:
"apoiados por vinte (20) constituintes".

-156 596
JUS T I F I C A T I V A
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO'
N" 2, DE 1987.
~

fundamental a modificação proposta sem o que

o

constituinte ficará praticamente sem condições de fazer destaques. prevalecendo um domínio

Dá nova redação a letra b do artigo 62.
b)

antidemocrático das Lideranças.

por 20 (vinte) constituintes ou por

Líderes

que representem este número.

JUSTIFICAÇÃO
Sala das Sessões. em 23 de fevereiro de 1987.

~/,,;,~
DeputXdo BONIFÃCIO ANDRADA

o apoiamento para a adm1ssão de requerimento

de

qualquer natureza deve ser uniformizado, por uma questão

de

técnica legislativa.

594

No substitutivo, em alguns dispositivos o

de subscritores é 94 (noventa e quatro), noutros 96

número

(noventa

e seis) e em outros 54 (cinquenta e quatro).
EMENDA N9
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

Reduzir esse número uniformizando para 20, torna-

, DE 1987,

rá o Regimento mais simples e mais democrático.

Substitua-se, no art. 61, a expressão" até o início da
são" por "até o início da Ordem do Dia".

ses
Sala

1987.

JUSTIFICATIVA
Parece não ser conveniente se admitir pedidos
de destaque somente antes do início da sessão em que se travar a votação, sendo de se admitir antes do início da Ordem
do Dia,
Sala das Sessões, em

de fevereiro de 1987.

597
ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTlTOINTE

595
EMENDA N9

, . AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987, QUE "DISPÕE SOBRE
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2,

DE 1987

O REGlMEN-

TO DA ASSEMBLgIA NACIONAL CONSTITUINTE".

"Dlspõe sobre o RegJ.mento Interno da

Assembléia

NaCl0nal

Consti tuinte."

A letra "b", do artigo 62, passa a vigorar
com a seguinte redação:

EMENDA NQ
(MODIFICATIVA)
"b)
Modifique-se o art. 62 do SubstitutlVO de

acor

do com o segulnte:

por 25 (vinte e cinco) Consti

tuintes ou por Líderes que representem

e~

te número. "
I

-

a alínea "blt, com a

expres-

são"94 (noventa e quatro)!'substituida por

"56

(cinqüenta e 8e15)1I;

11 - o § 4 9 também com a

JUSTIFICAÇÃO
substl-

tuição da expressão "96 (noventa e 5e15)11

por

Parece-me excessivo o número (94) exigido

"56 (clnqüenta e seis)".

para o apoiamento a requerimentos de urgência.
Sala da

de 1987.

Tal como está colocado no dispositivo
mendado, será praticamente impossível às bancadas

Deputaªdt:~~j;illZ::~2S:t-t-------

edos

-157 pequenos partidos a formulação de requerimentos de urgência, conduzindo à realidade de que só às maiorias se

600

def~

re esse direito:

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Fixando em vinte e cinco o número de vótos

EMENDA Nº.

AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO.

necessários ao apoiamento de requerimentos de urgência, a
Emenda Consagra a legitimidade dos direitos das minorias.

.Art. 62 - Letra (b); Leia-se:
SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 1987

- Por 34 (trinta e quatro) Constituintes.

Sala das Sessões, em 23 de Fevereiro de 1987.

AGASSIZ ALMEIDA
CONSnJ:.u.JJ~TE

JUSTIFICATIVA

598

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2,
DE 1987.
Dê-se ao inciso b do artigo 62 a seguinte redação:

b) - Por 20 (vinte) Constituintes ou por líderes que
representem esse número.

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

Nestà emenda, visa;se, sobretudo, dois fins: primeiramente, r!
duzir o elevado número de Constituintes necessário ao requerimento
de urgência, no texto original de 94 (noventa e quatro) Constituintes, e por outro lado, exorcizar a figura do "líder" que é incompatível com os trabalhos de uma Assembléia Constituinte. O Líder exerce a presença partidária, que não se coaduna com a soberania do plenário, cujos objetivos visam alcançar ampla independência na discussão e votação de materias aquém e acima dos Partidos.
Atrelar vínculos partidários nos rumos da Assembléia
Constituinte, é desvirtuá-los dos seus reais e grandes objetivos,
que
transcendem ao momentâneo para se projetar no duradouro dos tempos.
Esta é a visão do autor desta emenda, mesmo que amanhã DS fatos lhes contradigam.

601

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇ~O Nº 2, DE 1987
Na alínea b, do art. 62, onde se lê:
"94 (n~venta e quatro)"

599

leia-se:
"30 (trinta)".

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSITUTIVO
DO RELATOR AO ~ROJETO DE RESOLUÇ~D Nº 2, DE 1987
JUSTIFICATIVA
Dê-se à alínea b, do art. 62, a seguinte redação:
"b) por Líderes."
O apoiamento para os requerimentos de urgência deve
ser mínimo, afim de permitir sua utiIização também para os partl
dos minoritários.

JUSTITICATIVA

A emenda visa permitir que os Líderes Partidários,
independentemente do número de constituintes liderados, possam
firmar requerimentos de urgência.
1987

.)Ei'. "IfR.W.l JlII'..G.iLl 1)

CtJp.J tln

-158 602

JUSTIFICAÇÃO

Cuida-se, aa , da apresentação do
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

to de urgência,
rninori~
~ue

requerime~

A redação do substitutivo impede que

use esse canal.

Por que cerceá-la? Não é

a

. exato

a aprovação dependerá sempre da vontade da maioria tão

p'0derosa ?

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Sala das Sessões, em 23/02/87

;;=====

.>

Ao art. 62, letra b:
Onde se lê:
por 94(noventa e quatro)
teso ... 11

Constitui~

Leia-se: por 15 (quinze) Constituintes ...• "

Sala das Sessões

605

F

--= "--- 2...r-:----

Deputado GASTONE RIGHI
Líder do PTB
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇ!O
N$ 2, de 1987

603

Dá nOva redação ao § 4" do art. 62.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AP PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

§ 4~ _ Poderá ser J.ncluída na Ordem do Dia para di~

cussão e votação imediata, ainda que iniciada a sessão

Na alínea E. do art. 62, onde se diz "94l'? (noventa
e quatro)", diga-se "15 (qui.nze)"

em

qu~ for apresentada, proposição que verse matéria de relev~n
te e J.nadiável interesse nacional, a requerimento de 20 (v~n
te)

Constitu~ntes ou de Lideres que representem est~ número,

aprovado pela maioria absoluta dos membros da Assembléia

em

votação nominal,

JUSTIFICAÇAO

Pretende-se, com a emenda, reduzir o namaro de
Constituintes para assegurar o direito de encaminhar requerimentos de urgência, independentemente dos membros da Mesa
ou de Comissão.
JUSTIFICAÇÃO
o apoiamento para a admissão de requerimento de

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

quer natureza deve ser uniformizado, por uma questão de

nica

legislat~va

Deputado'FLDRICEND

PAIXA~

tég

•

No substitutivo, em alguns d~spositivos o numero

, . li', " I, (l. \ ,.'

qua~

de

subscritores é 94 (noventa e quatro), noutros 96 (noventa,
seis) e em alguns 54 (cinquenta e quatro).

Reduzir esse numero uniformizando para 20 (vinte) ,
tornará o Reg1mento mais simples e ma1s democrát1co.

604

:Ao Substitutiyo

Emenda (substitutiva)

substa,trua-sae na letra' ~ do art. 62, a expre!'.
são "por 94 (noventa e quatrp) Constituintes" pela expre.§.
são

fl

por 20 (vJ.nte) ConstJ.tuJ..ntes."

Sala das Sessoes, 23 de fevereiro de 1987.

e
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608
Projeto de Resolução"" 2,. de 1987, que "Il1splle sobre o
Regimento Interno da Asse<Jbléia Nacional Constituinte"

-'.~

BeIJA N!l
AO Slll5TITUTIVO 00 RELATm

n

\u4L.,-

Ao art. 52, § 40, onde se lê:

& 6'z,
?v

'-<--

" .... a requerimento de 95 (noventa e seis) Constituintes ou de Líderes que representem este número, ap rovado pela

~

4.

c

-

\!)o..O-<....:>~_

_

~ O lL.<.:l..z..~., J......> ~ t"-"~
L.'l.'-'\"---,-_,,,~~:
'- ..;. ~ C.I;~
l~~ ,-A..~-e::,..... .... ...-c.-'"'--"'--L........ ....c; ~
\
• ,
...:1..~ \ e • -~ __ .t::..,__ C
.J-

1-"

maiorla absoluta ... "

."-<..~ 'LC._,~· J'\.

I -;;L.;••",\\

J

,J/ 'L--,-----

_-..-.

Leia-se:

O"

"a requerimento de
(seis) Constituintes ou
líderes, .... aprovado pela maioria absoluta ... 11.
, __

..

de

t
«,

JUSTIFICAÇIlO

, ,

-'-':

A emenda objetiva facilitar a inclusão na
'Ordem
do aia, de matéria de relevante e inadiável interesse nacional.

J"~ tt.~'\.:..

de 1987

609

? 3-

EMENDA AO PROJETO DA

RESOLUÇ~O

Nº

,DE

QUE DISPDE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA

DE 1987,

ASSEMBL~IA

NACIONAL

CON~

TITUINTE.
Suprima-se o § 4º do art. 62.

J"

::::~~::::~:;: -: ~7

607 .

Deputada Federal

EMENDA DE PLENARID AD SUBSTITUTIVD
DD RELATDR AD PRDJETD DE RESOLUÇ~O Nº 2, DE 1987

610
Suprima-se, no

~

4º, do art. 62, a seguinte expressão:

"de 96 ,(noventa e seis) constituintes ou Lideres
que representem esse ndmero. "
EMENDA Nº

AO SlBSTITUTIVO 00

RELATOR 'AO PROJE1D DE RESOL~?
Nº
2, DE 1987, DA ASSEMlL8A NACIONAL

CONSTITUINTE.
JUSTIFICATIVA
Acrescente-se ao art. 63, o seguinte parágrafo, que passa a
ser o 2º;
A emenda visa permitir a qualquer constituinte solicitar a incluSão, na Ordem do Dia, de matéria de relevante e inadiá vel interesse nacional.

"2º Praticar-se-á a votação por escrutínio secreto somente
em caso de eleição dos membros da Mesa. ti

sala das
1987

sessões, em ~

~160

-

JU5TIFICAÇll.O

611
o
Emenda n9
Projeto d e

apoiam~nto

para a

admis~ão d~

requerimento de

qua~

quer natureza dev~ se~ un~fo~~zado, ~O~ uma questã~ de técn~

ao SubstitutiVO ao

ca legisla t:l.Va.
No,substitutivo, 'em alguns d~spositivos o nUmero de
subscritores é 94 (noventa e quatro), no~tros 96 (noventa
e
seis) e em alguns 54 (cinguenta e quatro).
,
Reduzir esse número uniformizando para 20 (vinte) ,

Resolução n9 2 de 1987.

Acrescente-se ao art. 63 a expressão "vedado, em qualquer
representante partidário",
hipótese, o voto d e

tornará o Regimento mais S1mples e mais democrático.

Sala das Sessões.-23 de fevereiro de 1987
Sala das sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

au»1 C~A
/ "

Deputado GENEBA)f0
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Ao Projeto de Resolução que dispõe
sobre o Regimento da Assembléia Naéional Constituinte
'Autor:
Partido:

EMENDA DE PlENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLÚÇ~O Nº 2, DE 1987

DEPUTADO JOSE ELIAS MURA0
PTa -

MG

Dê-se ao caput do art. 68 a seguinte redação:
Ao Artigo !!.f! 64 do Substitutivo do Relator.

ó"~1:t· 68 - ~roclama!Jo o 'resultado de votação
s1mb l~ca, podera ser pedida sua verificação
em
r(e9uerimento firmado ppr Lider OU apoiado por 20
vInte) constituintes."

No processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação, convidará os presentes que votam a favor a se manifestarem, levantando o braça, e proclamará o resultaDO man~festo dos
votos:- ----JUSTIFICATIVA

E evidente que, para o Presidente proclamar o resulta-'
do manifesto dos votos, precisará computá-los de'alguma maneira,
e o artigo não esclarece como.
Adotar o processo de solicitar Os presentes - a favor
ou contra - a se levantarem, não' resolve, porque vários parlamentares ficam, constantemente, de pé no plenário.

JUSTIFICATIVA

A tradição recomenda utili4ar_se do instrumento já
existente no Regi ment o Interno da Câmara dos Deputados, já consagrado.
Sala d'ls sess-::õ:::e::::s=-",,,-,,,3~de f Z d e 1987

Ti~2
615

EMENDA AO SUBSTITUTtVO 00 RELATOR AO PROJETO DE RESOlUÇÃO NR 2,
~.

Dê-se nova redação ao.artigo 68:
Art. 68 _ Proclamada o resultado da votação simbólica,
poderá ser pedida sua verificação em requerimento apoiado por
20
(vinte) Constituintes ou por lideres que representem esse número.

"""
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Sala das Sessões, 23 de fevereiro de ,1987,

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ns 2 de 1987

Dá nova redação ao art. 68.

Art~ 68 -

Proclamado a resu~tado ~e votação simbá~ica

poderá ser pedido sua ver~ficação em requerimento apoiado

20 (vinte) Constituintes.

por

'.,- 161 -

617

616
ASSEMBLtIA

NACIONAL

CONSTITUINTE
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETa DE RESOLUÇÃO N'1 02/87

EMENDA N9

, AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987, QUE "DISPÕE SOBRE

O REGIMEN

TO DA ASSEMBL);;IA NACIONAL CONSTITUINTE".
No art. 68, que trata da verificação ds

vo~ação, o~

de se lê, "apoiado por noventa e quat ro (94) constituint;s"leiase:
"de constituiI;lte apoiado por vinte' (20) outros, bas

Dê-se ao artigo 68 a seguinte redação:

tando que para tanto-estes levantem as mãos ou

por

Líderes de Partido".
"Art. 68

Proclamado o resultado de votação
JUS T I F I C A T I V A

simbólica, poderá ser pedida sua verificação em requerimento apoiado por 25 (vinte e cinco) Consti
tuintes."

~

da mais alta gravidade o art. 68 no seu caput co-

mo.está, pois na prática impedirá qualquer tipo de verificação.
Exigindo requerimento de noventa e quatro (94) constitu1ntes,
que terá que ser feito ou articulado em um minuto, quer dizer,
JUSTIFICAÇÃO

entre a proclamação do resultado da votação e a matéria

se-

guinte da Ordem do Dia, praticamente se torna impossível requ~
rer-se a veriricação.
O elevado número (94) exigido para o apoia mento às verifica,npa ne votação, inibe antidemocraticamente

• .,• .,õo ,..

.,,"'""?Õ'. P"'"""'..
\~

~~

/

<,1

'-==='i'='f'--

,.

I

Ora, a Assembléia Nacional Constituinte com
ções que não podem ter verificação,é atentado
terna da Assembléia

Nacion~l

ã

soberania

votaín-

Constituinte.

Sala das Sessões, em 23 de fevereíro de 1987

~/cce- C4:-

Deputado BONIFÃCIO ANDRAnA

Com efeito, dificilmente será possIvel à
bancada de um pequeno partido, por si só, garantir a aprovação de requerimento de verificação de votação,
que pode conduzir à presunção de que somente às

6111

o

ma10-

rias se quer assegurar esse direito.

A Emenda objetiva, ao estipular em vin-

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DO REGIMENTO
INTERNO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUJNTE

te e cinco o número de votos reqveridos para o apoiameg
to, a que fique desde logo consagrados os direitos

das

minorias, inclusive, democraticamente, o'de obstrução.
No art. 68, onde se
diga-se "20 (vinte)".
SALA DAS SESSÕES, em 23 de fevereiro de 1987

42-~r·vj,~"1. /~r::

Deput~p~;H~MAR DE BARROS FILHO

diZ\\4~noventa e quatr01~

JUSTIFICAÇIlO
Propõe-se a redução de 94 para 20. ~mómeDo de
constituintes para o apoiamento do pedido de verificação,
em consonância com o disposto no art. 28, § SQ, da Resolução nQ 1, mais democrático.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

-162619
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Projeto de Resolução n9 2, de 1987, que - "Dispõe sobre o
Regimento Interno da Jlssenbléia Nacional Constituinte"

E ME N O A

N 9

eENJA-NQ

Emenda ao Substitutivo do Projeto
de Resolução n9 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno d3
Assembléia Na:ional Constituinte"

AO SlIlSTITUTlVO 00 RB..ATOR

Ao art. 68, caput, onde se lê:
"94 (noventa e quatro) Constituintes"
Leia-se:

Substitua-se, no'art. 68, o número 94(noventa e quatro)
por 20{vinte).

JUS T I F I C A ç

~

JUSTIFICAÇIlO
O apoio de 94 Constituintes para pedido de verifiporque
cação, em votação simbólica, parece-nos excessivo, mesmo
só é requerida em caso de dúvida.

O

Nas votações simbólicas, quase sempre ficam dúvidas so
bre os seus resultados, prin:ipalmente para os constituintes coloc~
dos no Plenário.
Entendo que se vinte constituintes tiverem dúvidas
do
resultado, .têm o direit'o de pedir verificação da votação.
Sala das

"lO (dez) Constituintes"

sessões~.
d~ f~ereiro

""'~

Sala "das

'1/<>'1./

iR''''''• •

lO"

rt'~

de 1987.

622

AO
AN RADE
Cons ituinte
'Ao

substituti'Vo

Emenda (Substitutiva)

Substitua-se. no- "eap'Ut do art. 68 a

expre~

são "por 94 (noventa e quatro) Constituintes" pela

620
PROJETO DE RESOLUçAo N9 02/87
"Dispõe sobre o
- da Assembléia
Constituinte".

elf

pressão "por 20 (vinte) Constituintes."

Regimento
Nacional

JUSTIFICAÇÃO

O nUmero 94 (noventa e quatro) editado pelo

Substitutivo, na maioria dos casos, como parâmetro, impõe
manifesto cerceamento ã atuação parlamentar das minorias.
~ preciso não esquecer que os Parlamentos só aumentam

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

o

seu prestígio quando oferecem exemplos de respeito ã
berdade e ã democracia.
Ar Art. 68 -

"caput",

/~

" •••••• apoiado por 94 (noventa e

..

~

Sala das Sessões" em 23/02/87.

Onde se lê:

~

7

/

-=----:-:--~:;--ií':/-! .~quatro)

---s=-'

~ C,. J _-~-----SEN1\DOR -JllMIL HADDAD

->: I

Constituintes",

" •••••••• 'apoiado por lS (quinze) Consti-

623

tuintes lT •

EMENDA DE PLENARIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DE RESDLUÇIlO N9 2, DE 1987
Sala das Sessões,

No a~t. 68, caput, onde se lê 94 (noventa e quatro),
leia-se 30 (trinta).

-163 626

JUSTIFICATIVA

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE RESOLUÇAO
N' 2, DE 1987

o

pedido de verificação de votação deve ter o apoiamento mínimo, principalmente em se tratando do exame de
matéria
constitucional, onde as questões de maior importância devem
pa~
sar pelo crivo da maioria absoluta dos constituiotes.

Dá nOva redaçao ao Art. 69.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

Art. 69 - O adiamento da discussão ou da votação podg
rá ser concedido pela Assembléia, mediante requerimento
de
20 (vinte) constituintes, ou de Lideres que representem
este
numero, por prazo previamente fixado, que não poderá ultrapas-

sar

hP.

48

(quarenta e oito) horas.

~H1ôl'IO

,.ÇfL.IYl1 ~Vl-II)-n;

JUSTIFICAÇÃO

•

o apoiamento para a admissão de requerime~ta de qua~
quer natureza deve ser uniformizado, por uma questão de

téc~

nica. legisla tiva.

No substitutivo, em alguns qisposit1vos o número
subscrit~res é 94 (noventa e quatro),noutros 96 (noventa
seis) e em alguns 54 (cinquenta e quatro).

de'
e

Reduzir esse número un1formizando para 20 ,tornará
o Regimento mais s~mples e mais democrático.

624

EMENDA

Sala das Sessoes, 23 de fevereiro de 1987

Ng

EMENDA ao substitutivo do relator ao
"to de Resolução que dispõe sobre o

proj~

Regime~

to.
CAPITULO VII - Artigo 68
Acrescentar

~

art. 68: ... que

declararão

frente aos microfones seu apoiamento pelo prazo que a Presidên
cia estipular.

627
PROJETO DE RESOLUÇJ\.O N9 02/87
Brasília, 23 de fevereiro de 1987

OD.~~\

ROBERTO ROLLEMBERG

I

Constituinte

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR

625
Ao art. 69 "(caput)"
Onde se lê:

EMENDA DE PLENÁRIO AO SUBSTITUTIVO
DO RELATOR AO PROJETO DB RESOLUÇÃO N9 2, DE 1987

mediante requer1mento de 56 (cig
Suprima-se o § 49 do art. 68.

quenta e se1s) Constituintes",

JUSTIFICATIVA

Leia-se:

Não é democrático permitir-se, apenas, uma verif!
,cação de votação, principalmente em se tratando do exame

de

mediante requerimento de
(quinze)

Const~tu1ntes",

matéria constitucional.
'Sala

,", .. "'.,~ ~f""""

de 1 987.

Sala das

b
\

Deputad6 AMARAL NETTO

se~sões'\

-~---;

D:p:tado GASTONE iIGHI
Lider do PTB\

\

15

-- 164 --

628

JUS T I F I C A ç

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

No art. 69, onde se lê cinquenta e seis (56),leia-se'
"vinte (20) constituintes".

JUS T I F I C A

AO

Quando se levanta uma questão de ordem, sempre é para
resolver um problema daquele momento. Oe nada valerá uma decisão'
posterior a ser dada pel&~es~. Ninguem mais soberano que o plen!
rio para decidir sobre esta questão, fazendo desta forma prevale cer a vontade de'cada constituinte.
Repetiria aqui a mesma justificativa da nossa~ emend3'
nº 103 ao Projeto de Resolução nº 02/87. A~é. admitimos que se a~
mente o nº de constituintes de apoiamento, mas nunca que se poster
gue da decisão.

T~

Sala ~ ~
sões, 23/02/1987,

~'G
~

fundamental a modificação proposta sem o que o

con~

ANDRAOE
onstituinte

tituinte ficará praticamente sem condições de fazer adiamento de
'discussão, prevalecendo um domínio antidemocrático das Liderancaso
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

'9.~ cf. ~

D~

631

BONIFÁCIO ANDRADA
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ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

EMENDA N2

Ao Substi tutivo do relator apresentado ao
Projeto de Resolução n2 2, de 1987, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Nâéional Constituinte.

_ AO PROJETO SUBSTITUTIVO
Oê-se a seguinte redação ao art. 72, § 3º:

"Art. 72, § 32. Oa decisão da Presidência em questão de
ordem caberá recurso, sem efeito suspensivo, para o Plenário, desde que
apoiados por 35 (trinta e cínco) ronstituintes."

Art. 72 § 22 - Leia-se:
Para contraditar questão de ordem, falarão dois mem
bras da Assembléia, além do autor.

Sala das Sessões, 23 pe fevereiro de 1987

f

632

AGASSIZ

ALMEI~A

""'tit"t"t\

EMENDA N9
AO
SUBSTITUTIVO DO
PROJETO DE m;:SOLuçJio N9 2, DE 1987

Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 39 do art. 72:

630

"§ 39 - Da decÚão da Presidência, em questão de oz--

E ME N D A

N !2

Emenda ao Substitutivo do Projeto de
Resolução n 2 02/87, que "dispõe sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte".

dem, eaberã recurso com efeito sUspensivo,p~
ra o Plenário".

JUS'Í'IFICAÇKo

~ a este entendimento que conduz a norma estab~
lecida no parágrafo 59 do mesmo artigo:

Dê-se ao § 32 do art. 72 a seguinte redação:
"§3º - Da deci§ão da Presioência em questão de ordem , / '
caberá recurso ao plenário, desde que apoiado por 20(vinte) constl
tuintes".

A decisão do Plenário, mantendo ou negando
decisão da Presidência em questão de ordem, terá para todos os efeitos, força de norma re~i _
mental".

-165 -

t portanto, manifesta a intenção do Relator, de
remeter ã apreciação do Plenário, o recurso da decisão do
sidente, em questão de ordem.

de ordem", e do art. 65- "Todas·as questões .de ordem serão, soberana
e conclusivamente, resolvidas pelo Presidente".
Mas sua redação é contraditória e conflita os paragrafos-3º
e

Pr~

De outro lado, a lição proporcionada pelos primeiros dias de funcionamento da Assembléia Nacional constit~
inte, tem demonstrado que o recurso ao Plenário, das deci- sões da Mesa, em questão de ordem, tem sido o instrumento d~
mocrático responsável pelo equilíbrio das sessões e
pleno
exercício da vontade constituinte.

Assim, pelo paragrafo 3º cabe recurso sem efeito suspensivo da
decisão do president~, em questão de ordem, para a mesa. E, solto no
espaço o parágrafo 5º:" a decisão do Plenário, mantendo ou negando d~
cisão da Presidência em questão de ordem, terá, para todos os efei tos, força de norma regimental"
Afinal para onde vai o recurso ? para. a mesa ou para o • Plenério ?
Para evitar interpretação das propositadas e intermináveis discaberá recurso de,todas as questões de ordem'
para o Plenário, desde que apoiadas por 20 constituintes".
Com isto simplifica-se o processo, bs recursos não irão a
mesa, sem efeito suspensivo, e sim diretamente ao Plenário.
Evita-se
assim, que determinada matéria seja aprovada pelo PI~nário e sujeita,
posteriormente, a revisão, se a mesa der interpretação diversa
do
Presidente acolhendo a questão de ordem levantada. Mas, também, pela
emenda, impede-se que por simples emulação ou interesse procrastinat~
rio de um único ~onstituinte,·se-retarde indefinidamente o
andamento dos trabalhos, esses recursos às vezes, infundados em votação nomi
nais extremamente demoradas.
cussDe~,sugerimos que"

633
EMEMDA N9

Dê-se ao § 39 do art. 7"2 a seguinte redação:

Sala das Sessões, 23 de fevere1ro de 1987.
H§ 39 _ A questão de ordem será decidida pelo

Presidente, cabendo sempre recurso para

rMt-~;oU,) Ú<'w1r'

o

pj.enâr-ac , mediante requerimento de Líder."

Deputado FRANCISCO PINTO

J U 5 T I F I

ê-A ç

ó35 '

Ã O

Projeto de Resolução na 2, de 1987, que
"DispÕe sobre P
Regimento'I nterno da AssamIéia Nacional Ccnstituint;e"

Faz-se mister que a decisão das questões de 0E
de, sejam recorríveis ao Plenário que deve ter poderes para ma.!!,

EIeIlA NI!

ter ou não um lín'''o entendimento, uma única interpretação.

AO SWSTIlUTIVO DO RE1.ATO

AO art. 72, § 3Q. na parte final, ande se lê:

Sala das Sessões J

u
"caberá recurso sem efeito suspensivo para a"mesa .
Leia-se:

"caoerá recurso sem efeito suspensiva para a plen!

CONSTITUINTE

rio"
JUSTIrICAÇl10

A redação do § 3!õ! ora t:llI~ndado, está em
conflito
com a do § 59 do mesmo art. 72. A alteração sugerida tem em vi~
ta harmonizar os parágrafos citados, visto que no § 52 mencionado,
há referência expressa "à decisão do' Plenário, mantendo ou negan-

634

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUçnO Nº 02, DE
que dispõe sobre o Regimento Interno da
bléia Nacional Constituinte.

do decisão da Presidêncla em questão de ordem

1987,
Assem-

lt.

ões~ereiro de

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 72.

C

~OO~I:te1~4

1987

GAS
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Art. 72 ••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••..••

EMENDA Nº

Parágrafo 3º - Da decisão da Presidencia, em Questão de Ordem,
caberá recurso, ao Plenário, desde que apoiado por 20 (vinte) Constituintes.

Ao proj eto de Resolução nº O2, d e
1987, que dispõe sobre o Regimento
Interno.
JUSTIFICAçnO
Ao art. 72:
O substituto do Constituinte relator amenizou os efeitos 'draque
conianos do inciso 8º do art. 3º do Regimento, ao estabelecer
questão
ao Presidente compete: " resolver, soberanamente, qualquer

I

lº) Dê-se a seguinte redação ao § Aº. do art.
72:

-166-

637

§ 49 - Da decisão da Presidência em questão oe
ordem caberá, com apoiamento de 35 Constituintes, recurso ao Plen~
rio, sem efeito suspensivo, o qual será submetido a parecer prévio da Comissão de Organização Política.

EMENDA Ap SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87
2 9) Inclua-se; renumerando-se os demais:
No art. 72, § 29, suprima-se as expressões "a um
§ 59 - Na hipótese de parecer contrário ao re

só membro da Assembléia Nacional Constituinte".

curso, a decisão do Presidente estará mantida, sendo o recurso aE
quivado definitivamente.
JUS T I F I C A T I V A
JUS T I F I C A ç Ao
Reduzir o direito de contraditar Questões de
É necessário que se admita recurso no

Plenário, da decisão da Presidência nas questões de ordem, com parecer
de Comissão que não a Mesa.

Or

dem é cercear o debate técnico do Regimento, o que não convém ao andamento dos trabalhos.
Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

Brasília"23 de

~evereiro d~

~

1987.

,0PeL

_--::JJ,/r d

ft9-+'~

t+--;

Deputado BONIFÁCIO ANDRADA
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EMENDA Nº

Redija-se assim o § 3º do Art. 72:
EMENDA

" §

636-A

NQ~

3º: Da decisão em Questão de Ordem

caberá

l'

para o Plenário."
JUSTIFICATIVA

Ao Projeto de Resolução nº 02, d e
1987, que dispõe sobre o Regimento
Interno.

Ao art. 72:

A medida tem o sentido da democratização
processo constitucional.

do

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.

1º) Dê-se a seguinte redação ao § 4º, do art.
72:
§ 4º - Da decisão da Presidência em questão de
ordem caberá, com apoiamento de 56 Constituintes, recurso ao Plen!
rio, sem efeito suspensivo, o qual será submetido a parecer prévio da Comissão de Organização Política.

2º) Inclua-se; renumerando-se os demais:

EMENDA DO ART. 72, § 2":

639

§ 5º - Na hipótese de parecer contrário ao re
curso, a decisão do Presidente estará mantida, sendo o recurso aE
quivado definitivamente.

JUS T I F I C A ç Ao

necessário que se admita recurso no Plenário, da decisão da Presidência nas questões de ordem, com parecer
de.Comissão que não a Mesa.

Substitua-se, no § 3!!, a expressão "para a Mesa" e

se dê a segu2nte redação:
Art. 72 ••••.•.•••••.•••••...•••••••••••••••••..••

.............................. :

.

§ 3" - Da decisão da Presidência em questão de
dem caberá recurso, sem efeito supens2vo, para o Plenário.

ar

É

Brasília, 23 de fevereiro de 1987.

-167 641-A
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€MENDA AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 2 DE 1987

EMENDA N2
---

EMENDA ao substitutivo do relator ao
to de Resolução que dispõe sobre o

Proj~

Inclua-se o CaRít.ulo XI no Título IV:.remunerando-se
os demais artigos:
~---~------

Regime~

to.

Da Reclamação:
Art. 73 - Em qualquer fase da sessão, exceto durante
a Ordem do Dia, poderá ser usada a palavra "para reclamação".

CAPITULO X - Artigo 72

Acrescentar: ... e será publicada no Diá rio da Constituinte.

Brasília, 23 de fevereiro de 1987

Qo.L-.-,-< ),

ROBERTO ROLLEMBERG
Constituinte

§ 12 - O uso da palavra no caso deste artigo, de~ti
na-se, exclusivamente, a' reclamação quanto a observância de
e~
pressa disposição regimental ou relacionada com o
fiuncionamento
dos serviços administrativos da Constituinte.
§ 22 - As reclamações sobre a irregularidade nos se!
vIços administrativos deverão ser encaminhados à Mesa, para provi
dências dentro de 48 (quarenta 'e oito) horas. Decorrido esse pr~
zo, poderão ser leVadas ao Plenário.
§ 32 - Aplica-se às reclamações todas as Normas ref~
rentes às questões de nrdem. Apoiamento de 10% (dez por cento)dos
Constituintes.

JUSTIFICAÇÃO
Os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte não
poderão dispensar o instituto da Reclamação, que garante a obse!
vância de disposição regimental e a perfeita regularidade dos se!
viços administrativos. Excluir tão importante instituto é~rar
o "caput diminutivo" de todos os constitUintes~ --,./

{o.A."'J ~~l--~<-Í

641

/

~.;,
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Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1~~~

~Jf·~t
~I"\-r -

EMENDA N2

00EM..k1.1h -

AO SUBSTUTIVD DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/87.

Acrescente-se ao Título V, Capítulo I após o
Art. 73 o seguinte artigo, renumerando-se os demais.
"Art.
A Radiobras,-através dos equipamen tos e meios da Rádio Nacional, transmitirá ao vivo, em fr~
quencia própria a ser indicada pelo OENTEL, as sessões
da
Assembléia Nacional Constituinte.
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EMENDA

N9

,AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR, AO PROJETO DE RESO·
LUÇ1l0 N2 02187.

A letra
A necessidade da população acompanhar inte gralmente os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte,
democratizando e facilitando o acesso à informação,é fa~orl
de grande relevância para o pleno exito desta Assembléia.
Além disso ficará marcada de forma inequivoca, para a Nação, a transP?rência, profundidade e constan cia dos debates da Assembléia rumo a construção de uma Con~
tituinte moderna e democratica.
Cabe ainda ressaltar que a facilidade dos /
meios, que já existem montados e aparelhados na Rádio Naci~
nal, tornam esta medida amplamente viável e executável
-a
curtissimo prazo.
Sala das Sessões,

de fevereiro de 1987.

n )5;

,

PERdI~MUN~

Deputado Efideral Constituinte

~,

do § 2 2, do Art. 73, passa a ter

a

seguinte redação:
nb _ editar um semanário com o resumo das ativi
dades, propostas e debates, a ser distribuido, gratuitamente,às
Prefeituras, Câmaras dos Vereadores, Governos Estaduais, Assembléias Legislativas, Diretórios de Partidos políticos, Universi
dades, Escolas, .Sindicatos, Associações,
entidades da Socied~
-de Civil, e cidadãos que o solicitarem;"
Sala das Sessões,

fevereiro de 1987.

~.

-1'68 JUSTIFICAÇiio
Na presente emenda procuramos tão somente explicitar a
periodicidade na edição do resumo dos trabalhos da Assemoléia N~
cional Constituinte, como, aliás, estava em nossa emenda 826-A.
Consideramos que a obrigatoriedade da distribuição s~
manal dos resumos para as entidades relacionadas na alínea b, do
§ 2º, do art. 73 poderá ajudar na mobilização da sociedade
para
uma maior participação.

apresentação de programa informativo, produzido e
gerado pela Radiobrás, com a síntese dos trabalhos da Assembléia e que serão assim distribuidos:

e 14

I - nas emissoras de televisão,um entre 12
e outro entre 19 e 22 horas;

h~ras

11 - nas emissoras de rádio um entre 7 e
horas e outro entre 12 e 14 horas.

9

§ 1º - Na forma deste artigo, poderá ainda
a Presidência da Assembléia divulgar fato relevante,assim considerado pela maioria absoluta da Assembléia mediante proposta da maioria de sua Mesa, pelo período de

643

60 (sessenta~ minutOS;2

_, It

AO SlJ8STITUTIVO 00 PROJETO DE RESOlUÇi\O Nº 2, DE FEVEREIRO
DE 1987, QUE "DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
ASSE!!
BlÉIA NACIONAL CONSTITUINTE".
a) Altere-se a redação da letra "d"'.do § 2º do art. 73, passando
ra o seguinte teore,
"d,

p~

A Mesa da Asser!tJléia determinará a gravação em vídeo
nas
de todas as sessões, tanto nas Comissões como
plenárias,. desde a abertura até o encerramento, re
gistrando todos os debates e pronunciamentos,
sem
cortes".

b) Acrescente-sé ao § 2º do art. 73 nova alínea com o seguinte teor:
"e.

. será fornecida, de imediato, uma cópia da gravação
prevista na alínea "d" do § 2º deste artigo a '~.cada
partido. político com representação na Conatituinte ,
e destinada uma cóPia, obrigatotiamente, ao arquivo
do Congresso Nacional".

~on~' ~~
I

preA emenda visa disciplinar com maior
cisão re?UiSiçãO de horários às emissoras de rádio e t~
levisão.

645

EMENDA 1U'~SENT1IPA PELO DEl"UT1IP0 HELro COSTA_O?~R..,I,1GL
QUE MODIFICA O ARTIGO N9 74 (TITULO 11, D:ESPOSIÇÕES GERAIS, e1U'ITULO I, DA DIVULGAçKO DOS TRABALHOS L CONSTANTE DO SUBSTITUIVO DO ~LATOR AO PROJETO N9 2, DE 1981
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONS
TlTUINTE.
Art. 74 - As emissoras de xádio e televisão cederão, todos os dias em que a Assemnleía Nacional Constituinteestiver reunida, ao serviço de D:!m:Ilgação, para apresen
tação de programa informativo, contendo exposição de Constituintes e notIcias da Assemlileía Nacional Cõnstituinte, dez Blocos de um Einuto cada um, assim distribuidos:
a) nas emissoras de televisão, seis blocos de um
minuto, separados entre si por pelo menos uma
hora_de programação normal, entre 10 horas da
manha e 18 horas; e quatro Blocos de um minu
to cada um, tarobêm sepcrnados por pelo menos Uma
hora de programação normal, entre 19 horas e
23 horas.

JUSTIFICAÇi\O
A facilidade de gravação, face ao desenvolvimento da tecn!
ca de vídeo e a necessida 6bvia do registro, dispensam justificati-'
vaso
O registro deve ser do domínio público, razão porque todos
os part.fdos políticos devem receber uma cópia. O imediatismo da eo!!
trega da cópia se justifica pela pr6pria ne~d~~análise, p~
IOf Constituintes, do desenrolar dos debates",,~

Sala'"'~;:.re\"\
.-

DEPUTAOO FEDERAL DOMINGOS-LEDNE'à.I
PMlJB/BA

'Sala das Ses ões,

b) nas emissoras de rádio dez blocos de um minuto
caàa um, entre 9 horas da manhã e 23 horas,
sendo cada Bloco separado por pelo menos uma
hora de programação normal.
§ 1

As redes de televisão que cobrirem mais de três
estados com suas programações, apresentarão, se-

manalmente, exceto se a AssemBleia Nacional Constituinte estiVer em recesso, em horário entre
19 e 23 horas, um programa ~ de produção própria sôbre os traealhos da AssemBléia Nacional Constituinte, aceitando em sua equipe de
produçªo pelo menos um membro do Serviço de Divulgaçao da AssemBleia Nacional Constitutinte
que afiançará a imparcialidade do programa.

/

§ 2

As emissoras SUé não fazem parte de qualquer rede de televisao transmitirão em cadeia um dos
programas das redes particulares ou das estatais.

§ 3

Caberá a Radiobras produzir ou ceder o material visual e de audio as emissoras de televisão e rádio
e ao Serviço de Divulgação caberá fornecer o enfoque dos blocos de um minuto as emissoras de Rádio.
A Radiobras deverá contar sempre com o apôio do
Serviço de Divul$ação da Assembléia Nacional Constituinte.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTD
INTERNO

JUSTIFICATIVA:

Dê-se ao art. 74 a seguinte redação,suprimindo-se os artigos 75, 76, 77 e 78.

g evidente que dez blocos de um minuto, todos
os dias em que a Assemblêia Nacional Constitu
inte estiver reunida, e um programa de urna hõ
ra por semana, representam muito mais tempo T

nos meios eletrônicos. de divulgação do que
proposta constante do Substitutivo.

"Art. 74 - A Presidência da Assembléia, através da Presidência da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, poderá requisitar às emissoras de
rádio
e televisão a cessão de dois horários diariamente para

a

Acrescente-se a isto o fato de que um programa de cinco minutos, ã noite,e um, tarobêm de
cinco minutos, durante o dia, .interrompem uma
programação de lazeú durari~é muito tempo e, a
experiência mostra, que acabam não sendo vis~
tos na sua totalidade.

-169 Do ponto de vista técnico-profissional é muito mais fácil e barato produzir os blocos de
um minuto do que os programas de cinco minu tos que obedecem a uma técnica diferente e
mais complexa de produção.
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EMENDA N!! 02

Finalmente, os blocos de um minuto distribuidos na programação entre la horas da manhã '
23 horas serão vistos_e ouvidos pelo dobro de
ouvintes e telespectadores.
D Art. 74 do Projeto de Resolução que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte diz o seuinte:
"O Art. 74 - As emissoras de rádio e televisão

Constituinte HeLIO COSTA

cederão,diari~

mente, ao ser~iço de Divulgação, para apresentação de programa
vo, contendo

646

informati

exposição de Constituintes e a síntese dos trbalhos da

sembléia Nacional Constituinte, dois horários, de 5 (cinco) minutos

As
cada

um, assim distribuídos:
a) nas emissoras de televisão, um entre 12 e 14 horas, e
EMENDA N!!

ou

tro entre 19 e 22 horas;
b) nas emissoras de rádio, um entre 7 e 9 horas e outro

en

tre 12 e 14 horas.
Redija-se assim o art. 74
As emissoras de ráaio e Tv cederâm, diariame~
te e em rede nacional ao serviço de divulgação, para apresentação
de informativos, contendo exposições de Constituintes,
debates,
síntese ou "flashes" dos trabalhos da Assembléia os seguintes hor~
rios assim distribuiídos:

Parágrafo único - Caberá à RADIDBRAS, com apoio do
de Divulgação,produzir

Pela presente emenda o art. 74 passa a vigorar com a

segui~

"Art •. 4 - As emistioras de rádio e televisão cederão,

diari~

te redação:

riamente, ao serviço de Divulgação, para apresentação de Programa
a) nas emissoras de TV,
a.1.) 5 (cinco minutos distribuídos
em inse~
ções de no máximo 1 (um) minuto, nos hQ
rários entre às 7 (sete) e as 8
(oito)
horas, entre ãs 12 (doze) e
14 (quato~
ze) horas e entre as 19 (dezenove) e 22
(vinte e duas) horas.
a.2.) 10 (dez) minutos, em bloco, entre ãs 19
e 22 (vinte e duas) horas.
b) nas emissoras de rádio:
b. 1.) 5 (cinco) minutos distribuídos. em inse~
ções de no máximo 1 minuto, nas programações
normais, ao longo do d í.a-, entre ãs 6 (seis)
e ás 18 (dezoito) horas.
B.2.) 10 (dez) minutos em bloco entre às 7 (s~
te e 9 (nova) horas.

Serviço

e gerar os programas estabeleccidos neste artigo.

Inform~

tivo, contendo exposição de Constituintes e a Síntese dos Trabalhos

da

Assembléia Nacional Constituinte, dois horários, de 15 (quinze) minutos '
cada um, assim distribuídos:
a) Nas emissoras de

televis~u,

um enrre 12:00 e 12:15 horas,

e outro entre 19:30 e 19:45;
b) nas emissoras de rádio, um entre 7:00 e 7:15 horas

e

outro entre 12:00 e 12:15.
§ I!! - Caberá ao Serviço de Divulgação, produzir e gerar

OS

programas estabelecidos neste artigo.
§ 2Q - Os cinco minutos finais de cada horário de rádio e te

levisão, serão ocupados pelas entidades representativas da
e~caminharam

socie~ade,

propostas à Assembléia Nacional Constituinte, sendo a

lização dos horários, na ordem

que
uti

de entrega dos projetos, à Assembléia.

JUSTIFICATIVA

o

tempo reservado pelo art. 74 do substitutivo
ficou abaixo do mínimo aceitável. Muito embora não se
justifique
o largo tempo que era previsto no Projeto Original, de outro lado
pessimamente colocado em termos de horário. A Emenda propõe uma-s~'
lução equilibrada, em tempo total que não
ultrapasse de 15 (qui~
ze) minutos~~as vinte e quatro horas do dia e que nunca supera a
10 (dez) min~tos seguidos. Oe outra parte, introduz a
idéia das
pequenas e rápidas insêrções,~gomo flashes, lembretes
ou avisos,
'que são de extrema utilidade. '

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1987.
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EMENQA AO sU8STITUTI\(,O AO PRO. -: r-,
REGIM"NTO INTERNO DA AsSEM3lE:i .',r..
ONAl CONSTITUINTE.

Dê-se a3 art. 74 a segu1nte redação:

Art. 74 - As emissoras de rádio e Lelevls. ~"
r ão , diariamente, ao serviço da divulgação, para apr esent at . r.
programa informativo, contenda exp3siçõas de constituintes
síntese dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, _.
horários de 30 (trinta) minutos cad~ assim distribuidos:
a) Nas emissoras de televiSão, um entre 1, ,; Ic
horas, e outro entre 19 e 22 horas.
b ) Nas emissoras de rádio, 1]11 ent r e 7 e 9 -::'"''
e o~tro entre 12 e 14 horas.
§ lQ - Caberá a RADIOBRAS, com-.o apoio do :'·'1.
ço ele divulgação, produzir e garar os pr oqr ama s es t abe l.ec Ir., ',",
t e artigo.

-170 § 22 - Os horários de que tIata este

arti~:

::

JUS T I F I C A T I V A

rão·distribuidos entre os p3rtidos políticos atuantes na a~:-~l(
ia Nacional Constituinte, sendo met ade d.í s t r âbu.í qa entre t~:-.: ,,:
p ar t dus , independentemente de sua representr.ção e~a outra ·c";.;.
consoante a sua representação.
í

A televisã~ fazendo cobertura diária de apenas ci~
co (5) minutos de tarde e

§ 32 - As matérias veiculadas pelos progro,.: ~"
que trata este artigo serão de livre escolha das liderança. ~!
tidárias.

ã noite, ê praticamente nada

para

-escãarecer e superar as deturpações sobre o trabalho constitui~
te.
-Sala'das Sessões. em 23 de fevereiro de 1987.

<::il,.t ~

••~ BONIFÁCIO ANDRADA
~

fundamental que

processo constituinte se dê com am-

3

pIa participação do povo. E p31a que isso aconteça se faz necessá -

651

rio inten?a divulgação dos trabalhos d3 Assembléia Nacional Constituinte. E que nessa divul9ação sejam adotados critétios democráti cos, a fim de que os partidos políticos possam dar conhecimentos

Emenda n9

à

opinião de suas proposições.

a) Suprimir o § único do Art. 74
Brasilia, 23 de fevereiro de 1987
Justificação
AL VE S

V A S C O

O assunto está contido na al!nea

!! do § 29 do Art. 73.

(PMOB - ES)

649

N)

Sala das Sessões; em 23/02187.

SUBSTI'J.U1'IVO 00 ProJEJ:() IE RE:SOLl:ÇiíD N9 2, IE

1987

Dep.

f~LIPE

MENDES

POS - PI

Alterar o parágrafo único do Art. 74 para o s~
guinte: "Caberá à Radiobrás e à Empresa Brasileira de
NotIcias,
com o apoio do Serviço de Divulgação, produzir e gerar os orogramas estabelecidos neste artigo ll

652

•

Justificacão: parece-me imperioso incorporar, ã
obra de divulgação da Assembléia Nacional Constituinte, o trabalho da Empresa Brasileira de NotIcias; por todos os motivos, sobretudo os do "saber de experiéncia feito" que caracteriza a agência gOMernarnental EBN.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

Inclua-se no "caput" do Artigo 75 a

ex-

pressão:
SALA DAS SESSÕES, 23 de fevereiro de 1987

~
/

..

~

SENADOR POMPEU DE SOUSA

"Autorizada pelo plenário, a Presidência
da Assembléia, através da Mesa da Câmara dos D~putados
ou do Senado Federal,poderá requisitar ....••• :: •••.•••

650

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

No art. 74 onde se lê"cinco
leia-se:
"quinze (15) minutos".

(5)

minutos cada um",

Pleiteia-se fi~ar o princípio de que as
requlslçoes de horários para divulgaç~~ ~ trabda Assembléia Nacional Constituinte Sé
"~~
pela Mesa da Câmara dos Deputados ou d'" "'o"'ado Federal.

-171-

653

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

Uma vez que as llderanças sao prestidianas no presente Projeto de Regimento Interno, no malS lógico
que, nesse caso, tenham a devida aptJ.dão para propol:'.

Suprima-se o artigo 77, enumerando-se os
demais e dê-se nova redação ao art. 78:

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987.

"Art. 78 - Até a promulgação da nova Constituição a Presidência da Assembléia, através das Mesas
da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, requisitará
~l horário~ do Projeto Mi~erva para a divulgação
dos
trabalhos da Assembléia acionaI Constituinte".

656

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/87

l!~~a~a
1JM~~~ td9.l~ ilAtitLwi
t..
crc:-: /

/(Í-.'

,- /

,

/,\
)

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR:

/

A emenda quer prestigia~ a Mesa da Câmara
dos Deputados ou a Mesa do Senado Federal na requisição
de horário para divulgação dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.

Ao art. 79, letra

E-

Onde se lê:

"b) de, no mínimo, 94 (noventa e quatro) Con~
tituintes. 1t
Leia-se:

EMENDA N9

"b) de, no mínimo, 15 (quinze) Constitulntes."

654

Elimina-se o art. I/ e seu Parágrafo Onic~.

Sala das Sessões

co

-~~

\ Deputado GASTbNE RIGHI
Líder do PTB

JUS T I F I C A C Ã O

Não vemos por que eliminar a participação do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados na hora da

do

Voz

657

Urasil, tendo em vista, no art. 74, já haver a divulgação dos
trabalhos da Constituinte, ter sua garantia através, da requi
EMENDA Nº

sição dos horários nas emissoras de rádio e televisáo.

AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE

Sala das Sessões,

RESOLUÇ~O

NQ 02/87

Altera a redação do item "b" do
art. 79 do Projeto, dando a seguinte redação:
"b) de, no minimo,

56 (cinquenta e seis)

constituintes."

FRANCO

CONSTITUINTE

"caput" do

JUS
TIF ....
I CATIV-A
---

655
Rc d i j a-cse o

1

tem "b" do Art.i [la

'/9,

A imperiosa necessidade de se democratizar
ao máximo os trabalhos da Constituinte nos indica que dev~
remos diminuir o número minimo necessário de constituinte~
para que sejam apresentadas propostas de alteração do Regi
mento Interno, porém mantendo-se um número que garanta a ~
peracionalidade da Assembléia Nacional Constituinte.

nos scgulnLcs termos.

Sala das Sessões,

de fevereiro de 1987

a) -

Consti tuinte

-172 JUsn FICATI VA

658

IndIspensável consta~ a ob~igação 9a ~efo~mulação dos ~e

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE
INTERNO

REGIM~NTO

gimentos e de que a Câmara e Senado s~ terão sessaes

extraordinã-

rias e nao terão o funcionamento das sess~es normai~

SALA DE SESSÕES

.:1-7/2

/ [-.:;..

~rnfu~'
Inclua-se no parágrafo 12 do artigo 80 "in
fine"', a seguinte expressão:

absoluta

voto favorável da

"

maioria

661
EMENDA NO
AO PROJETO DE RESOLUÇAO NO

, DE 1987.

O artigo 82 passa a vigorar com a seguinte redação:
,
A emenda corri~e um lapso esclarecendo qual
o quorum para alterações do Regimento.

Art. 82 - A partir de lO de março de 1987, o Senado Federal, a câmara dos Deputados e o Congresso Nacional r~
formularão seus Regimentos Internos para compatibilizar a realizaçao de suas sessões, em caráter extraordinário e somente para
apreciar matéria urgente' ou de inequívoca relevância nacional, ao
funcionamento priorjr~rio da Assembléia Nacional Constituinte.

659

JUS T I F I C A T I V A

EMENDA ao substi tut. 'do relator ao
to de Resolução que dl

õe sobre o

Proj~

g necessá~io que a Assembléia, por seu Regimento,
além de determinar que as Casas do sistema constitucional vigente somente se reúnam em caráter extraordinário, fixe a hipótese
de convocaçâo extraordinária. Parece evidente que convocação extraordinária somente se justifica para a apreciação de
matéria
de urgente relevância nacional. o que limita a discrição convoca
tória.

Regime~

to.

Sala das Sessões,

~m

de fevereiro de 1987.

CAPITULO 11 - Artigo 81

Acrescentar: ..•. que passará ter força de
norma regimental.

Bras~23 de fevereiro de 1987

ROBERTO

RgM~4 Y

Constituinte

662
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO Du

'~OJETO

DE RESOLUÇÃO N9 02/87

EMENDA AO PROJETO DE SUBSTITUTIVO 00 REGIMENTO INTERNO

Dá nova ~edaç~o ao a~t. 82.
nA partir de 1 2 março de 1987, o Senado Federal, a Câmara

dos Deputados e o Cong~esso Nacional deve~~o ~efo~mula~ seus ~egi
m~ntos internos para compatilizar a realização de suas sessoes que

sámente funcionarão em caráter extraordinário, ao

orioritário da Assembl~ia Nacional Constituinte."

No art. 82 onde se lê "reformularão seus regimentos internos", leia-se:

funCionamento

"s\lspenderão seus trabalhos ordinários".

-173 JUS T I F I C A T I V A

a praticamente

666

impossível exigir do Senado, Câmara
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO

p~

dos Deputados e Congresso Nacional alterar seus regimentos

ra compatibilizá-los com a Assembléia Nacional Constituinte.
Na.realidade, basta às Mesas daquelas instituições, suspender
as reuniões ordinárias e convocar, quando necessário, as

Suprima-se o art.82 do substitutivo.

ex-

Sala das Sessões,

traordinárias.

Não cabe ao Regimento Interno da
Con~
tituihte ditar normas para a Câmara dos Deputados e O
S~
nado Federal. Além disso embora õ Regimento Comum seja para ser aplicado nas sessões do Congresso Nacional quem
o
'elabora são as MEsas da câmara dos Deputados e,do Senado F~
deral eis que o Congresso Nacional m si não tem estrutura
administrativa. Há portanto imp f ição no texto do Subst!
tutivo.

Sala das Sessões, em 23 de fevereiro de 1987

Deput~
EMENDA N9

663

Suprame-rse

664

3

expressão Hem caráter extraordinârio

do art. 82."

667

JUSTIFICACÃO

EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE REGIMENTO
INTERNO
.Dependerá, apenas, do critério adotado

sas (Senado Federal e Câmara

dos

pe~as

Deputados) a realiz3!i:ão de suas

No art. 82 onde se lê "r eformulal}ão"

sessões.

leia-se

"deverão reformular" e exclua-se a expressão

fiem caráter extraordinário~'.
Sala das Sessões,

<fr-,.;

CONSTITUINTE

•

~.
r: /;

ttCe--

d ae

',,,õ'"

../Iv",

f-.

~
0'U'<'X-'J f

('-~--I"

.

A emenda'objet1và compavibilizar .
adequadamente'os trabalhos da Assembléia Constituinte.
JE:IOOIDA N~

665

TÍTULO V. CAPÍTULO III·
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Suprima-se o Artigo nO 82, renumerand2
EMENDA AO

se o seguinte.
AUTOR:
Part1do:

Senador Jarbas Passarinho
PDS

PRDJ~TO

SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO OA ASSEMBLÉIA N~
'CIONAL CONSTITUINTE.

JUSTIFICAÇÃO
Não cabe à Constitu1nte ordenar procedimentos
Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
EV1 ta-se, p01S,

o'~~.onfI1to

de competência.

ao

Acrescenta o seguinte § Único ao art. 82.
Art. 82 - Caput, idem
§ Único: AS REUNIÕES EXTRAORDINARIAS DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DO SENADO FEDERAL E DO CONGRESSO NACIONAL, SOMENTE SERÂO CONVOCADAS, DE ACO~
DO COM OS RESPECTIVOS REGIMENTOS INTE~NOS,AP6s
DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA
NACIONAL CONSTITUINTE.

Justificativas: Reconhecemos a ~usteza da Câmara, Senado e
Co~
gresso Nacional tratarem das questões ordinárias quando consideradas relevantes ou urgentes. Assim, para o efetivo funcionamento prioritário da Assembléia Nacional Constituinte é nescessário
que esta seja ouvida ~fim de que a instância in~erior não venha
a comprometer a soberania e nem o normal desenvolvimento dos tr~
balhos constituintes.
Entendemos que a consulta à Assembléia Nacional'
Constituinte será a garantia do bom senso e a certeza'de que o

-174trato das questões relevantes, relativas aos cruciantes proble _
mas conjunturais do país, serão asseguradas com ~ necessária
~
portunidade, sem comprometer a normalidade dos trabalhos constl
tuintes.
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EMENDA AO PROJETO SUBSTITUTIVO DO SR. RELATOR
QUE.ôrSPõE SOBRE O REGIMENTO INTERNO OA ASSEMBLÉIA N~
CIONAL CONSTITUINTE
669

Dá nova redação ao art. 83 e a atual redação do art. 83 passa a
ser o art. 84.
Propõe: Art. 83: "dois quintos(2/5) dos constituintes poderão r~
que~er ao ~fenário'que matérias polêmicas
ou
contraditórias e de relevante interesse socialsejam submetigas a 'plebiscito popular, desde que
aprovado por-maioria absoluta dos membros da . ANClO.

EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 2/87
Suprima-se o art. 82.
JUSTIFICATIVA

Esta norma é totalmente injuridica ~ inace~tável,
sob todos os pontos de vista. O Regimento da Constituinte não
pode invadir a competência da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Exatamente para compatibilizar o funcionamento da Assembléia com as Casas Legislativas ordinárias, é que se elevou
o nobre Dep. ULYSSES GUIMARÃES à Presidência da Assemblé~a.
Creio que se deve compatibilizar o funcionamento,
mas não através de uma norma corno a projetada. A decisão, sensata sem dúvida, deve ser fruto de um acordo politico e de urna d~
cisão soberana., de cada uma das Câmaras.
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO
AO PROJETO DE RESOLUÇ!O 2/87

Inclua-se, corno art. 83, renumeran
quente, o seguinte dispositivo:

do se o subse•

vembro de 1987, com a sessão
ção da nova Carta polit~ca.

JUSTIFICATIVA

670

Idêntica propOSição, com o mesmo obJet~vo, foi
-827) tendo porém recebido Par~
,

EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO N2 2/87

por mim oferecida ( EMENDA g

oispõe sobre o Regimento Interno
da Assembleia Nacional Constituinte.

cer pela não aceitação.

r o nobre constituinte FeE

No f~nal de seu parece ,
'
e n te , que pretende a
ar doso declara, enfa t ~cam
nando Henr i que C
,
omulgação da nova Carta em 15.11. B7 •
pr
,
incluir o presente art~go.

;N;J

Deve-se, poa.s .

Proposta de Emenda

/2
/'
/ ~1'~ das seSSÕ<Jé-:'~/j ~1~(Jj2.

Inclua-se onde couber:

~

-;

(

"Art
_ Enquanto durarem os trabalhos de elaboração
do Projeto de Constituição, as sessões ordinárias da Assembleia Naci~
nal Constituinte realizar-se-ão todos os dias úteis,exceto segundasfeiras,no horário das 9 às 13 horas e as sessões de comissões,nos
mesmos dias,exceto sextas-feiras, das 14,30 às.18,3D horas.

-;

//{/

.<V/~~:--~

"J.

5

r-.....-::/~.-/~C-k"'-Z

/'

Justi ficati va
As sessões de comissões,durante as quais será efetivamente elaborado o nowtexto contitucional necessitam de maior
espaço dê tempo do que o 'destinado aos tradicionais horários de
"pinga-fogo" e "comunicações de liderança", por motivos óbvios,
Assim é'l6gica a sua realização durante a tarde
quando o "quorum" necessário será obtido mais cedo e o rendimento será muito maior.

673
Emenda ao Substitutivo do Projeto de Regimento.
Emenda: Adiciona artigo às disposições finais sôbre referendum-popular.

Adicione-se ao Capítulo nI,Disposições Finais,aonde couber,o seguinte
artigo:
art , .. , Após a aprovação preliminar do Projeto de Constituição,e num prazo de
72 horas,qualquer sub-conjunto de 112,constituintes poderá requerer à Mesa,a convoca-

175 ção de REFERENDUM POPULAR,sôbre Título ,Capítulo ,Artigo ,F.lrágrafo ou 1tem,desde que êste

JUSTIFICAÇAO

tenha contado em plenário com o apoio formal de votação de um têrço dos Constituintes
votantes.
§1º. Num prazo de 60 dias a partir da data de recebimento da solicita-

A Constituinte de 1933 já avançara no sentido de que , a co~
de Ministros de Estado longe de ser uma provocação ou
um
complô interna=ional da Direita, poderá ser da grande valor
para
os Trabalhos. Detentores de informações d~cisivas, vividas no diaa- dia do Executivo os Ministros de Estado conheceu a máquina, e b);!
rocra=ia, as conveniências e inconveniências de determinadas
medi
das e procedimentos longe, pois de se constituir u~a provoc~çã~, ou
um vexame , o Partido governista deve ser o priméiro a propor
uma
regulamentação, para p:esença de Ministros de Estado, na
Asse.!!).
bléia Nacional Constituinte.
Sala de Sessões em,
de 1987.

.

vocaçã~

ção pela Justiça Eleitoral,será convocado o referendum.
§2º. No caso de não ocorrer requerimento para êste fim,a Mesa encaminhará à Justiça Eleitoral,no mesmo prazo do parágrafo anterior ,solicitação de Referendum
para a aprovação global do projeto.

Brasília,23 de fevereiro 1987.

Justificativa:

_

o processo

~~Ct'")

Deputada CRISTINA TAVARES

Constituinte deve reafirmar a legitimidade através de Referendum

Popular,em função da insuficiência do processo eleitoral,da elevada quantidade de votos

675

brancos e nulos ocorridos, e da experiência recente de outros países aonde tal culminação reafirmou todo o processo dando máxima estabilidade às decisões dos Constituintes.

Sala das Sessões,

Inclua-se onde couber.

wl;

- A Assemoléia Nacional Constituinte reunir-

"Art.

Consti tuinte-PDT-RJ.

-se-á em 15

(quinze)

p~ra

ção do Regimento
tal r O reglme

sessões sucessivas, imediatamente após a

aprov~

definição preliminar, como principio fundame,!!

M
Up~11\~d'o a

ser instalado no Brasil fi.

JUS T I F I C A ç Ã O
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EMENDA AO PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 2
DE 1987.
que dispõe sobre o Regimento Interno da
A~
sembléia Nacional Constituinte.
Inclua-se

a~nde

couber - Convoca;ão de Ministro.

Parlamentarismo é a expressão maior do retorno
das prerrogativas do Parlamento, pois significa um regime governado
pelo Parlamento, através de um Gabinete constituIdo de Ministros de
Estado. Constata-se, no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte,
uma eV1dente tendência parlamentarista, o que significa uma mudança
profunda no regime brasileiro atual e no próprio funcionamento das
Instituições.
~ necessár10, portanto, que a própria. Assembléia Na
cional Constituinte defina, inicialmente, o regime a ser adotado no
Pais, no intuito de propiciar a indispensável eficácia no processo
de elaboração do anteprojeto da dva CO~kit/~Ção.

I
."('~o
I.

A conroca;ãO de Ministro de Estado, será delib~
rada pela maioria simple~ser-lhe-á comu~icada, observadas
exigê~
cia5 regimentais, mediante ofício da Mesa da Assembléia
Nacional
Constituinte, com a indicação das informações pre~endidas para
a
sua escolha no p:azo não superior a 5 sessões.
§ 3º O Ministro encaminhará à Assembléia
N~
cional Constituinte por intermédio do seu Presidente, até a sessão
da véspera do seu com~arecimento, relat6ria da matéria que irá
e~

Deputado

por .;

§4º- O Mi,istro poderá falar até 30 minutos
prorrogáveis por mais 30 pelo plenário.
§5º- Os Constituintes se inscreverão em livro
pr6prio, para interpelar o Ministro, com intervenção de até 3
nutos. O Ministro terá o mesmo tempo que o Deputad~ para o
escl~
recimento. Aos Constituintes ca~erá a réplica e a tréplica.
§6º-Os Ministros de Estado, a seu pedido poderá
comparecer ao plenário ou as Comissões, a fim de prestar esclarec!
mentos, discutir proposições relacionadas com o Ministério,assistir
os debates ou neles tomar parte, sem direito a voto.
§7Q-No caso do parágrafo anterior o proced.ímen59
to se dará de conformidade com o disposto nos artigos e §49 e
des t e artigo.
§8º- As Comissões e sub-comissões poderão conv~
car Ministro de Estado ou dirigentes de autarquias ou sociedade de
economia mista. No caso de convocaçã~ o procedimento se dará
d~
acordo com os parágrafos 42 e 5Q deste artigo.

Sala das Sessões em,

~\u,vUb

de

CESAR

C~S

d. " " .

NETO
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EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR OFERECIDO AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N. 2, DE 19B7

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art. - A Assembléia NaCl0nal Constltuint~ por de~
beração

de sua mal0ria, poderá convocar Ministros de

-Estadc

e dlrigentes de entidades da adm2nistração pública para prestar
informações perante o Plenário ou qualquer de suas

comissões,

acerca de assunto previamente determinado.
1· - O requer1mento de convocação dirigido à

~~sa

da Assembléla deverá ser subscrlto por um mínlmo de 20 constit.ua.n t.e s ,

1937.

Deputada CRISTINA TAVARES.

§

2· - O comparecimento das autoridades mencionadas

no caput deste artigo dar-se-á de conformidade com as normas do

- 17i Regimento Interno da Câmara dos Deputarlos, observando-se o

s.ê.

678

gU1nte:
õ

-

às

não poderá a autorJ.dade deixar de responder
1ndaqações formuladas pelos constitu1ntes;

b -

o constitu1nte que rlese]ar formular

EMENDA ao Substitutivo do Regimento Interno
Assembléia Nacional Constituinte.

in~agações

à autorJ.dade deverá 1nscrever-se em lJ.vro

prQ

prio, até o encerramento da exposição.

Sala das Sessões, 23 de

fevereiro

de 1987

Inclua-se onde couber:

<'

Art - O projeto de Constituição votado pelo plená rio constituinte será submetido globalmente ao referendo da
população eleitoral do País, trinta dias após a publicação '
do seu texto e mediante convocação do Presidente da Assembléia Nac10nal Constituinte.

J

o

§ 1-- Se o plebiscito rejeitar o projeto, a Assem -

bléia Nacional Constituinte será dissolvida e os atuais Deputados e Senadores terão os seus mandatos limitados ao exercício de suas atribuições no âmbito da Câmara Federal
e do
Senado da República.
o
§ 2-- A nova Constituição deverá ser elaborada por
Constituintes eleitôs éxclusivamente para<esse fim.
§ 3º -A convocação das eleições de que trata o pará
grafo anterior, bem como, da instalação da Assembléia Nacio nal Constituinte será feita pelos Presidentes da Câmara e do
Senado, mediante aprovação de Deputados e Senadores.

JUSTIFICATIVA

677

A Constituição deverá refletir a vontade média
da
população brasileira. Submeter o projeto elaborado pelos Constituintes à população eleitoral, significa colher pelo voto li
vre e secreto a manifestação dos nossos concidadãos sobre
a
Carta reguladora da vida de cada um. Votando contra o projeto,
por maioria, fica implícita a falta de confiança dos eleitores
nos Constituintes que elabJ~m a Carta submetida ao plebiscito.
Nesse caso, uma nova eleição escolherá Constituintes
eleitos
exclusivamente para a elaboração de novo projeto.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE

Emenda ao Projeto de Regimento Interno.

Constituinte Francisco Rollemberg

((J.1 'I.~'''''\(~Ll.J..I." ".

Insira-se, onde couber:

AIRTON COROEIRO
Constituinte

hO voto do Constituinte se ,expressará individualmente ,
não podendo os líderes, em nenhuma oportunidade, votar em nome dos liderados".

JUS T I F I C A

C'A O

Um dos maiores responsáveis pelo esvaziamento do Plenário é o chamado "voto de liderança", quando o condutor de uma bancada nu-

J79

merosa ,pode, justificando a ausência dos seus membros, votar em nome de toEmenda n 9

do o partido.

Se é odioso, nos Parlamentos

sistema das "questões

fechadas", que tolhem a liberdade dos representantes, o "voto de

Ao Substitutivo que dispõe sobre o

~ideran

ça" vai mais longe, pois o líder sequer arg6i, a respeito da votação,

Re~imento

da

Assembléia Nacional Constituinte.

a

opinião de todos os seus liderados.
Inclua-se, onde couber:
A aprovação desta emenda garantirá

a presença do

~quo

rum" exigido, tendo-se, ao menos durante a Ordem do Dia, um Plenário cheio,

"Art.

como acontecia na Constituinte de 1946.

Após a a~rovação e antes de ser promulgado, o Projeto de Constituição serã submetido a plebiscito

nacional.

Sala das Sessões,

'.'

§

19 •

Através do plebiscito os eleitores manifestar-se-ão sobre o Projeto aprovado ~ela Assembléia
Na-

cional Constitui~te e sobre questões que tenham recebido,

na

-177 sua votação, a divergência de pelo menos 1/3 (um terço) dos cons
tituintes.
,O plepiscito será regulado e dirigido pelo Tribunal Superior Eleitoral e realizado em até 120 (ce~
to e vinte) dias a c;ntar da aprovação do projeto pela Assembléia.
§

29.

Nossa proposta é a oportunidade de ret~ nas
mãos do povo o poder consitutinte originário, engajando num
processo de discussão permanente e preservando a ele o direito
de dicisao final sobre o novo texto constitucional.
1987.

Para que uma questão, atendida a exigência do § 1 9 ,
seja submetida a plebiscito, é necessário o requerimento de nelo menos 101 (cento e um) constituintes dirigido ao
TSE nos 5 (cinco) dias seguintes à conclusão da votação do Projeto na Assembléia.
§ 39.

Cada questão será colocada ã apreciação do eleitor
com a forma decidida pela Assembléia e a alternativa recusada.
~

59.

Havendo questão decidia pelo eleitorado de formaJ
diversa daquela aprovada pela Assembléia Nacional
.C~nstituinte, a anova redação passará a ê.integrar desde logo o
texto do Projeto da Constituição a ser promulgado.

680

Emenda ao Projeto de Resolução que dispõe
sobre o Regimento Interno da A~sembléiaNa
cional Constituinte.

Se o plebiscito rejeitar globalmente a Constituição aprovada pela Assembléia Na~ional Constituinte, esta iniciará de imediato o pToces~0.4e elaboração de novo
projeto.
§ 69

•

79 •

Ratificado o Projeto através;da consulta plebiscitária, o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte convocará sessão solene para sua promUlgação, no prazo
não superior a dez (10) dias apos a proclamação dos resultados,
devendo a Constituição ser assinada por todos-os Constituintes
que o desejarem.
§

Acrescente-se o seguinte:

"A Mesa promoverá estágios de trabalho nas atividades
legislativas da Assembléia Nacional Constituinte para universiti
rios de todo País, enquanto durar o seu funcionamento".

JUSTIFICAÇÃO

J li

Nossa preocugação com um plebiscito pana(decidir
Sobre o conte~do e a vigência da nova carta constitucional vem
desde a época da apresentação da Proposta de Emenda Constitucional n~ 43/85, por parte do Poder Executivo.
Efetivamente, depois de instalada a Comissão Mista para aar parecer aquela proposta, apresentamos, perante ames

o

S T I F I CAç ÃO

Regimento Interno da Câmara dos Deputados incumbe

ã

Mesa promover, em caráter experimental, estágios de trabalho
em
seus serviços legislativos, para universitários de todo o País,c~
ja inscrição é feita atendendo a regulamento baixado por ela, bem
como quanto aos seus demais aspectos.

ma comissão, UMa sub~emenda, a de n 9 8, determinando o Plebisci:

to.
Indicado o Rel~tor o eminente Deputado Flávio Bier~=
renbach, PMDB!SP, ao elaborar o seu parecer, incorporou ao seu
substituvo a nossa proposta.
A destituição do relator e o consequente atropelamento de seu substitutivo, determinaram o aniquilamento de nossa
proposta, à epoca.

o objetivo da presente Emenda é, portanto, o de instituir semelhante estágio a fim de atender especificamente a Assembléia Nacional ConstitUinte, tendo em vista que o seu fUncioname~
to representa, sem dúvida, oportunidade ímpar para que ~niversiti
rios de todo o País venham a participar de suas atividades legislativas.

Deve ser esclarecido que o estágio universitário

As razões que motlvarám nossa poslça~, naquela
oportunidade, 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, legítimo detentor da soberania nacional.

Sala das Sessões, em

V';Z

E preciso

que ela tenha sempre em conta as necessid1des da vida atual e que seja o retrato das aspirações mal0res do Povo Brasileiro,' onde a norma fundamental seja a expressão do processo de maturação da consciência popular. E preciso
fazer uma Constituição para ser efetivamente aplicada. Para
que isso aconteça, ê importante que se consulte de forma mais

ampla possível os reais interesses da popUlação.

na

Constituinte é específico, não podendo ,portanto , ser confundido com aquele oferecldo, regul~rmente, pela Câmara dos Deputa dos, fato que, a nosso ver, justifica, plenamente, a sua instituição.

Cons

r:': g-+
.~~

VALTER PEREIRA

-178 um vicio que já ating~u niveis altamente preocupantes para

681

Saúde Pública. É dever dos Constitu1ntes alertar a

a

populaçao

para os male~icios que este vicio acarreta, a começar pelo

ASSEMBLéIA NACIONAL CONSTITUINTE

xemplo na própria

Casa, o que poderia repercutir

e-

favoravelme~

te em campanhas porvindouras contra o tabagismo.
Considerando que o nao fumante em contato

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 2, DE 1987

a fumaça expirada pelo fumante, ~bsorverá a mesma

com

quantidade

de alcatrão e carotênos, tão prejudiciais ao aparelhorespirat2
IID2spoe sobre o Regimento

Interno

da Assembléia Nacional Constituinte."

rio, podendo levá-lo a cancer no pulmão.
A iniciativa de proib1ção tem respaldo em

vá-

rias câmaras municipais e Assemblé!ias Legislativas do Pais •. Sala daS(eSsões-,...~mde fevereiro de 1987.

'---I.

Inclua-se onde couber:

Do,.,.., ~,

"Art.
A Bíblia Sagrada deverá ficar
na Mesa da Assembléia Nacional Const2tu2nte, à disposição de quem dela quiser fazer uso."

·",u,

683

JUSTIFICAÇÃO

A Bíblia Sagrada, conhecida como

I-

"o Livro dos

li-

vros", por ser um dos grandes códigos da Humanidade, e J.númeras vezes consultado corno fonte de referência por historiado~

Emenda ao Substitutivo do Projeto de Resolução que "Dispõe
sobre o Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.

res, sociólogos, antropólogos, além de religiosas de diferentes credos e origens. é respeitada pela sua atualidade e valorizada não só pelos cristãos, mas por todos os homens
vêem na Bíb11a o livro-símbolo da impressão descoberta

que

por

Inclua-se, onde couber, um artigo com a seguinte redação:

~uttenberg.

Sendo o povo brasJ.leiro fundamentalmente

cristão,

achamos oportuno sugerir que sempre haja um exemplar da

"Art.
• A Assembléia Nacional Constituinte terá noventa dias para discutir e votar
o Projeto de Constituição, vigorando os prazos
indicados neste Regimento somente na hipótese
de aprovação por 2/3 (dois terços) do Plenário,
se assim requerido pelos relatores."

Bi-

Sagrada à disposição dos Constituintes, pois assim estaremos
em consonâncJ.a com as crenças do nosso povo, e da moral cris-

tã

consubstanciada no Decálogo, destacando o respeito

à

vida

e ao patrimônio alheios e o amor ao próximo.
Sala das

~ ~ Ja~eiro de
Deputado

1987
Justificativa

Ak~ESUS
\,
.

A Nação espera ansiosa a promulgação da nova
Constituição. Nas regiões mais desenvolvidas do País
o
ambiente é de inércia e de expec~va,.porque o~empre
sâr íos "as lideranças sindica~!est~"~~~~dOscom a
demora que já se evidencia e que provavelmente se dará ~
tê a promulgação da nossa nova Carta Magna.

\~

~

Sala das Sessõ s

682

Deputado

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2, DE 1987

fevereiro de 1987.

, . . . . . . \/\ 'cJt

I

•

TONIO SALIM CURIATI
PDS-SP

684

IIDi"spõe sobre o Regimento In-

terno da Assembléia
Constituinte."

_ Nacional

EMENDA Nº

EMENDA NQ

AO

BUBST~TUTIVO

00 RELATOR AO PROJETO DE

RESOLUÇ~O

N9 2, DE 1987.
Acrescente-se onde couber, o seguinte dí spos t Ivore.
í

Inclua-se onde couber:
É vedada a
prática
do tabagismo nos recintos onde se localizem os
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.
Ar-tr;

"Art.
Fica vedado aos dirigentes, em-qualquer ni
vel hierárquico, de órgãos e entidades da Administração Federal,
bem como a instituições e unidades das Forças Armadas, a manife~
tação pública sobre matérias sujeitas à deliberação pela
A$se~
bléia Nacional Constituinte".

JUSTIFICAÇÃO
JUSTIFICAÇ~O

A proibição do uso do tabaco em 10ca1s públicos,
mormente recintos fechados,

é uma das recomendações da Organi-

zação Mundial de Saúde para o efetivo controle do tabag1smo

O ato convocatório da Constituinte definiu esta
sembléia Suprema como "livre e soberana".

A~

-179'Em consequência, resguardados os direitos
indivl
duais, os cidadãos que exercem cargos de direção na
Administr~
ção Federal e nas Forças Armadas não deverão manifestar-se publl
camente sobre os trabalhos Besta Assembléia, porque suas opiniões
poderiam afetar a liberdade e a sooerania dos órgãos constituintes.

JUSTIFICATIVA

o autor

do projeto de Decreto

Legisla~ivo

prorrogou a vigência do Decreto Legislativo n. 114, de 1982),
declarou na justificativa do seu projeto :
"Permite-se, assim, que a Assembléia

.,2. ;S

Sala das Sessões,

de

fevereiro

de 1987.

';?o_~ ~~-/

Nacional~

Constitutuinte, na sua soberania, disponha também
sôbre esta matéria".
E' preciso ressaltar que a legislação em vigor, fixa

Deputado LYSÂNEAS MACIEL

;ubsídio paJa Deputados e Senadores, não prevendo, como é natural quaisquer pagamentos para os constituintes.

685

bléia Nacional Constituinte e para a reunião de suas Comissões
Constitucionais.
ao Regimento Interno

Há duvidas quanto ao princípio da aplicação

das normas vigentes sôbre pagamento de sub$ídio aos constituin-

Acrescente-se onde convier:
Art.
A Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, ime
diatamente após sua eteaçâo , mapeará o número de membros de cada
Comissão.e Sub-Comissão que caberá a cada-part ídó , dívâdíndo-os ,a
seguir, propcrcaonatmerrte , pelas bancadas partidárias de cada uma
das unidades federativas, obedecida, tanto quanto possível, a pr~
ferência delas.
§ 19 As bancadas partidárias, através de 'seus Coordenadores eleitos se-;:ão comunicadas ,pelo Presidente da Mesa, do número que lhes cabe, reunindo-se, no prazo de 48 horas, a contar do
recebimento da commícação , para escolha de seus representantes.
§ 29 Imediatamente após a escolha os Coordenadores, elel
tos connmica-Ia-ão ao Presidente da Mesa que, incontinenti,
desagnacão

O funcionamen-

to das Casas Legislativas, como se prevê, nãó será normal, pois,
a prioridade é para o pleno funcionamento da~ sessões da Asse~

EMENDAN9

decerá a

n. 149-A, de

1986'(transformado no Decreto-Legislativo n. 18, de 1986, que

proc~

tes, uma vez que exercem funções de legisladores para a elaporação de uma nova Constituição e para elaborar a

leg~lação

dinária.
Vale ressaltar, igualmente, que a legislação que
prevê o pagamento de subsídio aos parlamentares (Decreto Legislativo n. 114, de 1982) fica suspenso até a promulgação da

simultâneos.
O art. 39 é uma repetição do que é adotado, no
caso, há longos anos.
55., em 23 de fevereiro de 1987.

dos componentes de cada Comissão e Sub-Comis-

§ 39 Qualquer substituição dos indicados deverá ocorrer,
igualmente, pela escolha da bancada a que pertence.

Deputado AMARAL NETTO

JUSTIFICAÇÃO
A presente emenda pela adoção de um critério objetrvo 'ti
impessoal, vasa a democratizar o funcionamento da Assemb.lêaa Nacaonal, Constl
tuinte, excluindo o arbítrio de uma só pessoa para escolha dos membros das
.Sala das Sessõesçem <''''1

687

:' ~/87

EMENDA N.

AO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE

!

RESOLUÇAO N. 2/87

,!
que dlsp~e sobre o RE6IHENTO
INTERNO DA ASSEHBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE.

'I

.j
Acrescente-se, onde couber:

686
Art.
- Os
deputados
e
senadores
i t
vencer-ao , mensalmente,
í
i
fl:{O
e ajuda de
custo de i qual valor a serem as t abe l ac i dna pela Mesa ª~
[gfg[§mh!ID do Pl enár r n,
conat

PROJETO DE RESOLUÇAO N. 2, de 1987
(Emenda ao substitutivo do Relator)

ui

nt e

s

aub

s

d

c

parag.
únICO
- Por
ajuda de
custo
a
cumpen s açâu
de
despesas
ccns i deradas
apr es c i nd ve s para o ex er-cr c rc do mandato.

entender-se-á
í

Acrescente-se
"Art. 19.

Os Constituintes perceberão vencimento e re-

presentação a serem fixados pela Mesa da Assembléia Nacional
Consti tuinte.
Parágrafo único.

O pagamento referido neste artigo,

será realizado pelas respectivas rubricas de cada Casa.
Art. 29.

Fica suspenso, até a promulgação da Constitui

ção Federal, o Decreta-Legislativo n. 114, de 1982.

í

í

ArL

- Os

membros

Art. 39.

Os valores fixados serão reajustados, por Ato

sociedades de econcm a m st a e fundaçbes- federaIS,
ou nuru c i p ar s ,
a qualquer título) venc r nent os ,
proventos
de
ap osen t ador i a ou outra
qualquer

do as mesmas bases estabelecidas para o vencimento dos servidores civis da União.

Assembléla

ast acuai s
s a l ár i ns ,
vantilgea:

p et um ár i a ,

parág. 10
Perdera o mandato, através
declaratórIo' da Mesa homologado pelo PlencirIo, por
o deputado federal ou
senador c ons t i tur nt e que de i x er- de comparecer, sem Justa causa,
à metade das sessbes realizadas semestralmente
Art
- O s er-vr dor- püb i cc ,
CIVIl ou
mIlItar, membro da AssembléIa Nac i nna l ConstItUInte contará
tempo para pr oaoçao ou reforma) nao podendo, na \'lgencIa do
mandato, ser p
i
por
i
de

ato

dec i aâc de dOIS t ar çcs dos seus membros,

r

segu~

da

ücnst atui nt e, além do subsídIO e da ajuda de custo
f i xadce no ar t i ço an t er-r ar ,
não poder-ão perceber de 6rg~os da
admInlstra.ç~Q dr r e t a ou rnm r et a - i nc l usr vs empresas pú.bllcas ,
NaCIonal

í

da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, nas épocas e

Con~

tituição, não acarretando, em consequência, quaisquer pagamentos

são.

Comissões.

or-

oaov

dn

oer ec

nent o

,
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