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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇXO N9 210,
(DO SR. JOS~ JANENE E OUTROS)
Dá nova redaçÃo aos artigos 28, 29, 32, parágrafo
e 81 da Constituição Federal.

(A COMISSAO DE CONSTITUICAO E JUSTICA E DE REDACXO)
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Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32,\ ~
3°, 70 e 81 da Constituição Federal.

As Mesas da Cámara dos Deputado e do Senado Federal , nos
termos do art . 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional .

Artigo unico . Os artigos 28, 29, 32,

~ ]0,

79 e 81 da Constituição

Federal passa m a vigora r com a seguinte redação
"Ar!. 28 A eleição de Governador e do Vice-Governador de
Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á noventa dias
antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá no dia I° ele janeiro do ano subseqüente, observado, no
que couber. o disp os to nos artigos 77, 79 e 81 .

"
"AJ1 . 20.

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia I° de janeiro
do ano subsequente ao da eleição, obse rvado, no que couber, o
disposto nos a rt igos 79 e 81 .
"
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"Art 32 .

~

3° Ao Vice-Governador se aplica o disposto no artigos 79
e 81 , observando-se, quanto aos Deputados Distritais e à Càmara
Legislativa, o que determina o art . 27
"

"Art . 79 Substituirá o Presidente, no caso de impedimento ,
o Vice-Presidente .
. . . f .. . ..

"

S I . Vagando o cargo de Presidente da República,
assumirá o Vice-Presidente ou, na sua 1:11ta ou impedimento, a
autoridade a que couber o exerci cio temporário da Presidcncia, na
forma do art . 80 , que convocará eleições para noventa dias apas
aberta a vaga .
"AI1 .

1° Ocorrendo a vacància no último ano do periodo
presidencial , a eleição será feita pelo Congresso Nacional trinta
dias depois da abertura da vaga .
~

~

Vagando, a qualquer tempo, () cargo
Vice-Presidente, tar-se-a eleição na forma do disposto no ~ 1°
')0

de

~

3° Em qualquer dos casos, o eleitos deverão completar o
periodo de seus antecessores ."

.JUST I FICAÇAO

•

Na histaria política do 8rasil, com ti'cqucncia, tem ocorrido a
sucessão do Presidcnte da República pelo Vice-Presidente, gerando , quase sempre,
ditlculdades polltico-institucionais para o País

Cabe, a proposito , breve digressão hi stórica .

a primeira Constituição republicana , ele 1891 , o art . 42 dispunha
que, cm caso de vaga na Presidencia, proceder-se-ia a nova eleição se ainda nào houvesse
transcorrido Illetade do período IJresidencial

~

re ora se"uida
,::,
,::,

Constituições dc 19 34 (art 52 , ~ 3° ) e de 1946 (art 79 , ~ 2°)
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Se

a

vacancla

ocorresse

na

segunda

metade

presidencial , a eleição do Presidente seria feita pelo Congresso Nacional.

A Carta de 1937, que nao prevIa a figura do Vice-Pres idente da
Republica, de terminava, em caso de vacà ncia na Chelia do Governo, a eleição de um
Preside nte provisório, pelo Conselho Federal e, quarenta dias após, a eleição do Presidente
pelo respectivo Colégio Eleitoral (art 78)

A Constituição de 1967 (art 79) e sua Emenda n° I , de 1969 (art
77), bem como a Lei Fundamental vigente (art 81), diferentemente das anteriores, deram
ao Vice-Presidente o direito a sucessão plena do Presidente, qualquer que seja o tempo do
mandato em que tenha ocorrido a vacància .

Sob () imperio das Constituições de

1891,

1034 e

19-16. o

Vice-Presidente era eleito independentemente do Presidente.
Situações ocorreram em que o Vice eleito pertencIa a partido ou
bloco politico antagonico ao Presidente vi torioso , obtendo, às vezes, até votaçào superior,
disso resultando natural formação de um pólo de poder paralelo ao daquele, com todos os
inconvenientes politico-institucionais decorrentes .

A partir da Constituiçào de 1967, o Vice-Presidente passou a ser
eleito conjuntamente com o Presidente, se m votação própria, e escolhido apenas com vista
ús conveniencias d o cabeça-de-c hapa e das co mp osições partid<irias .

•

Ficou () eleitor

aSSIm, privado de escolher o Vice-Presidente.

avaliando de per SI as qualidades pessoais e politicas daquele que devera estar em
condições de suceder definitivamente o Presidente, pelo tempo restante do mandato.
qualquer que seja

Cumpre, pois. sa nar taIs Inconveniencias, para o que apresentamos
a presente Proposta de

Emenda à Constituição, dispondo ser o

Vice-Presidente

tão-somente um substituto do Presidente em se us impedimento s, mas nào seu sucessor, em
caso de vacá ncia . por qualquer moti vo

Na hipó tese de vacà ncia . havera, sempre eleições para escolha do
novo Presidente, seja diretamente pelo povo. se a vaga oco rrer nos tres primeiros ano de
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mandato, seja indiretamente, pelo Congresso Nacional, no caso da vaga se dar no último
ano do periodo presidencial .

Assim, o Vice-Presidente assumirá a Presidencia da República
apenas atc a posse do novo Presidente eleito, retornando, então, á sua condição original de
substituto do Chefe do Governo .

A presente PEC dispoe, igualmente, sobre a hipótese de vacància
do cargo de Vice-Presidente, quando a eleição de um novo Vice será feita pelo Congresso
Nacional, após trinta dias da e:xistencia de vaga .
Tais disposiçoes se endereçam tambcm aos Vice-Governadores de
Estado e do Distrito Federal e aos Vice-Prefeitos, simetricamente ao determinado para o
Vice-Presidente da República

Por tais razoes, contamos com o apoio de nossos ilustres Pares do
Congresso Nacional para aprovação da presente Proposta de Emenda à Constituição .

Sala das Sessoes, em J)d .

ENE
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"Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32,
, 79 e
81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo. "
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"Dá nova redação aos artigos 28, 29,32, § 3°, 79 e
81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo."
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"Dá nova redação aos artigos 2 , . ~ c; , §
3°, 79 (> 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a
substituição do chefe do executivo no caso de vacância do
cargo. II
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"Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, 3°, 79 e
81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituiçt10
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo."
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liDá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3°, 79 e
81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo. 11
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"Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32,
, 79 e
81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo. "
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"Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3°, 79 e
81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo. "
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° , DE 1995.
( Do Sr. Dep. JOSE JANENE e Outros)
Dá nova redação aos artigos 28, 29 32, § 3°, 79 e 81 Constituição
Federal, que dispõe sobre a substituição do chefe o executivo no
caso de vacância do cargo.
NOME
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995.

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

"Dá nova redação aos arti gos 28, 29, 32. § 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo ."

NOME :________-=D~e~p~.~P~,l~~~e~'r~~~!c~o__F=i=l_h~o_______________________
GAB INE TE
•

:_--,5 5.:..:;4:t.....-_ _

PARTIDO: ------------P~~D 8
ESTADO :_ _--W.
~1 !."_
A _ __

nd
ASSINATURA: __________~>~
~---~-,-~--k-.---------------
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CAMARA

DOS

D EPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995 .

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

" Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, ~ 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo ."

NOME:

J~\k

GABINETE:

•

V-

320

PARTIDO:

C)vlJ)ff)

ESTADO:

60
l

ASSINATURA: __~____' _____'~-~
~'____________________

\
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

de

( do Sr. JOSÉ JANENE )

Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3º,
79 e 81 da Constituição Federal.

NOME:

l-\ lC.',<)t"fé Y1~~-'-

ASSINATURA: ____-+~~~~~~~~--GABINETE 1-1~

:::; E R 20.0 1 .0050.5 - IAB R/9 1l

PARTIDO

rr

UF_-rr--lf--

•
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995.

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

" Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32. § 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo ."

NOME:
)

!If ;; iR fi

GABINETE:
•

[U/ (;(( ~(lJ

-9- 03
-----
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PARTIDO: -------'"--EST ADO :- -.','-'--1I,t1t1 - - - -

ASSINATURA: __________~~~~~-----------------
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

"' Dá nova redação aos artigos 28, 29. 3:. ~ 3°.
79 e 81 da Constituição Federal. que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo .,.

GABINETE:
•
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

de 1995

( do Sr. J OSE JANENE )

Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3º ,
79 e 81 da Constituição Federal.

•

GABINETE 6/5 PART IDO
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995.

(Do Se JOSE JANENE e outros)

--Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, ~ 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo."

NOME:

CH1C1\O

GABINETE

e

BR1GIDO

:_-.;8:.;..;;0;....:1_ __

PARTIDO :__
P_.~_L_D_.B_ _
ESTADO :__A_C_RE_ _ __

ASSINA TVRA :
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA ,À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995 .

(Do Se JOSE JA.t1\,fENE e outros)

"Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, ~ 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacància do cargo ."

,

/

NOME:

COI!JFuc/Q

GABINETE:

rnOu~/l-
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?M.D/3

ESTADO:
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ASSINATURA: ______________~---------------------
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

de 1995

( do Sr. JOSÉ JANENE )

Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3º ,
79 e 81 da Constituição Federal.

NOME:
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CA MARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA ,À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

"Dá nova redação aos artigos 28,29. 32.

~

3°.
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacància do cargo ."

DJ 1<;)
GABINETE: NÇ
-

:/
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•
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ASSINATURA :
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

de 1995

( do Sr. JOSE JANENE )

Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3º,
79 e 81 da Constituição Federal.

NOME:~J~~~/~

__________

~
-

ASSINATURA: ~

GABINETE~~ARTIDD~UF -r?CJ
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA ,À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995.

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

"Dá nova redação aos artigos 28 .29, 32, § 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo ."

GABINETE:

1/(;

Clr

PARTIDO: - - - -I - ' ' ' - ' - - - -

---

ESTADO: -----''-'"-"''------,..''t-1J

\

ASSINATURA: ____~===--======~
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA ,À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995.

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

" Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, § 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacância do cargo."
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NOME:
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j
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CAMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA ,À CONSTITUIÇÃO N°

DE 1995.

(Do Sr. JOSE JANENE e outros)

" Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32, ~ 3°,
79 e 81 da Constituição Federal, que dispõe sobre a substituição
do chefe do executivo no caso de vacància do cargo ."

NOME:

J)ç:zç2
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Brasília , 28 de setembro de 1995.

Senhor Secretário-Geral :

•

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor José Janene e Outros, que "Dá nova redação aos artigos 28,
29, 32, § 3°, 79 e 81 da Cosntituição Federal" , contém número suficiente de
signatários , constando a referida proposição de:

178
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002

assinaturas
assinaturas
assinaturas
assinaturas
assinaturas
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válidas;
que nâo conferem ;
repetidas ;
de deputados licenciados; e
ilegíveis .

Atenciosamente ,

,(

-

ASILVA CA
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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* Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao triplo
da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta
e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Fede~ais acima de
doze.

§ 1.° Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-selhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades,
remuneração, perda de mandato. licença, impedimentos e incorporação às Forças
Anna das.

•

-

§ 2.° A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada legtslatura,
para a subseqüente. pela Assembléia Legislativa, observa~ o que dispõem os arts.
150, 11, 153, 111, e 153, § 2.°, I, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento
daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Federais .
§ 3.° Compete às Assembléias Legislativas dispor sobre seu regimento interno,
polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.
§ 4.° A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.
Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de
quatro anos. realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1.° de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto
ao mais, o disposto no art. 77.
Parágrafo único. Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo
ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude
de concurso público c observado o disposto no art. 38, I, IV e Y.
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MUNlCtJ>IOS

os, com o
*Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnda
Câm ara
bros
inte rstíc io mín imo de dez dias, e aprovada por dois terços dos mem

•

nesta Con stitu iMun icip al, que a prom ulga rá, atendidos os princípios estabelecidos
ção, na Con stitu ição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
dato de
I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores. para man
o País;
qua tro anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo
ino do
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa dias ante s do térm
de Mun icíp ios
man dato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso
com mai s de duzentos mil eleitores;
subseIII - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1.° de jane iro do ano
qüen te ao da eleição;
observaIV - núm ero de Vereadores proporcional à população do Mun icíp io,
dos os seguintes limites :
de até um milh ão
a) mín imo de nove e máximo de vinte e um nos Mun icíp ios
de habi tant es;
icíp ios de mai s
b) mín imo de trint a e três e máximo de quar enta e um nos Mun
de um milh ão e men os de cinco milhões de habitantes;
icíp ios
c) mín imo de quar enta e dois e máx imo de cinq üent a e cinc o nos Mun
de mai s de cinc o milhões de habitantes;
da pela
V - rem uner ação do Prefeito. do Vice-Prefeito e dos Vereadores fixa
o o que disp õem
Câm ara Mun icip al em cada legislatura, para a subseqüente. observad
os arts . 37, XL 150, II. 153, lU, e 153, § 2.°, I;
sete nta e
VI - a rem uner ação dos Vereadores corr espo nder á a. no máx imo ,
Esta duai s. rescinc o por cent o daquela estabelecida. em espécie. para os Deputados
salv ado o que dispõe o art. 37, XL
erá ultra VII - o total da despesa com a rem uner ação dos Vereadores não pod
pass ar o mon tant e de cinco por cento da receita do Município;
votos no
VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões , pala vras e
exer cício do man dato e na circunscrição do Município;
lare s, no
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vere ança , simi
so Nac iona l e
que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Con gres
éia Leg islat iva;
na Con stitu ição do respectivo Estado para os mem bros da Assembl
X - julg ame nto do Prefeito pera nte o Trib unal de Justiça;
icipal;
XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câm ara Mun
icip al;
XII - cooperação das associações representativas no plan ejam ento mun
Mun icíXIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do
cinc o por cento
pio, da cida de ou de bairros, através de man ifest ação de, pelo menos.
do eleitorado:
o único.
XIV - perd a do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28. pará graf
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CAPÍruLO

V

Do DISTRITO FEDERAL E OOS TERRITÓRIOS

Do DISTPJTO FEDERAL
Art. 32. O Distrito Federal. vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei
orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por
dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.
§ 1.° Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reserva-

das aos Estados e Municípios.
§ 2.° A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do
art . 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados
Estaduais, para mandato de igual duração.
§ 3 o Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no
art. 27.
§ 4.° Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal,
das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.
TÍTULO

DA

IV

ORGA!'Io1ZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTIJLO

11

Do PODER EXECUTIVO

•

Do PRESIDENTE E DO

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. auxiliado pelos
Ministros de Estado.
Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente. noventa dias antes do término do mandato presidencial vigente.
§ 1.° A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com
ele registrado ,
§ 2,° Será considerado eleito Presidente o candidato que. registrado por partido çx:>lítico. obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos,
§ 3 o Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação. farse-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado. concorrendo os
dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria
dos votos válidos ,
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§ 4.° Se. antes de realizado o segundo turno. ocorrer morte. desist 0/1 ia ou i c:.
dimento legal de candidato. convocar-se-á. dentre os remanescentes. o de m 00 , ,"- ':l ção.
~
o

§ 5.° Se. na hipótese dos parágrafos anteriores. remanescer. em segundo lugar.

mais de um candidato com a mesma votação. qualificar-se-á o mais idoso.
Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do

•

Congresso Nacional. prestando o compromisso de manter. defender e cumprir a Constituição. observar as leis. promover o bem geral do povo brasileiro. sustentar a união,
a integridade e a independência do Brasil.
Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo,
este será declarado vago.
Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á. no de
vaga. o Vice-Presidente.
Parágrafo único. O Vice-Presidente da República. além de outras atribuições
que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente. sempre que
por ele convocado para missões especiais.
Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente. ou vacância dos
respectivos cargos. serão sucessivamente chamados ao exercicio da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados. o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República. far-se-á
eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
§ 1.° Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do periodo presidencial. a
eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional. na forma da lei .
§ 2.° Em qualquer dos casos. os eleitos deverão completar o período de seus
antecessores.
#< Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos. vedada a reeleição
para o período subseqüente. e terá início em 1.° de janeiro do ano seguinte ao da sua
eleição.
Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão. sem licença do
Congresso Nacional. ausentar-se do País por período superior a quinze dias. sob pena
de perda do cargo .
....
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CONSTITUIÇAO DA REPÚBLICA DOS ESTAD'-AM-.
UNIDOS DO BRASIL
(de 24 de fevereiro de 1891)
Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos 'em COngresso Cons:ituinte,
para organizar um regim,= livre e d.emc crático, e,s tabelecemo.3, decretamos e
promulgamos a seguinte
CONSTlTUICAO DA REPúBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
TíTULO I

Da Organização Federal
Disposições preliminares

CAPíTULO I
Do Presidente e ao Vice-Presidente

Art. 41 - Exerce o Poder Executivo o Presidente da República dos Estados
Unidos do Brasil, como chefe eletivo da Nação.
§ 1.0 - Substitui o Presidente, no caso de impedimento, e sucede-lhe no de
falta o Vice-Presidente, eleito simultaneamente com ele.
§ 2.° - No impedimento, ou falta do Vice-Presidente, serão sucessivamente
chamados à Presidência o Vice-Presidente do Senado, o Presidente da Câmara e
o do Supremo Tribunal Federal.
São condições essenciais, para ser eleito Presidente ou Vice-Presidente
da República:
1.°) ser brasileiro nato;
2.°) estar no exercício dos direitos politicos;
3.°) ser maior de 35 anos.
Art. 42 - Se no caso de vaga, por qualquer causa, da Presidência ou VicePresidênciru, não houverem ainda decorrido dois anos do período presidencial,
proceder-se-á a nova eleição.
Art. 43 - O Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser
reeleito para o período presidencial imediato.
§ 1.° - O Vice-Presidente que exercer a Presidência no último ano do período presidencial não poderá. s·e r eleito Presidente para o períodO seguinte.
§ 3.° -

•

2.° - O Presidente deixará o exercício de suas funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em que terminar o seu período presidencial, sucedendo-lhe
logo o recém-eleito.
§ 3.° Se este se achar impedido, ou faltar, a substituição far-se-á nos
termos do art. 41, §§ 1.0 e 2.°
§ 4.° - O primeiro períodO presidencial terminará a 15 de novembro de 1894 .
. . ... . - ............................................ -------_._ ... _------. _- ....... _-- ........ - .. - .... -_ ... _----_ .. _ ......... -- .. §
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
(de 16 de julho de 1934)

Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus
re!l~idos em Assemblé!a Nac}onal Constituinte para organizar um regime demo~
cra~lco, que ~segure a Naçao a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar
socIal e economico, decretamos e promulgamos a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
TtrULO I

Da Organização Federal
.............. .... . ...... .. ....... ..... ......... ... . ....... ..... ... ...... . -_
~

. .....

_----_ . . .. -- . . . --.- _ ... -- . . -- .... .
_

CAPÍTULO III
Do Poder Executivo
SEÇAO I
Do Presidente da República
Art. 51 - O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República.
Art. 52 - O período presidencial durará um quadriênio, não podendo o
Presidente da R"epública ser reeleito senão quatro anos depois de cessada a sua
função, qualquer que tenha sido a duração desta.
§ 1.° - A eleição presidencial far-se-á em todo o território da República,
por sufrágio universal, direto, secreto e maioria de votos, cento e vinte dias antes
do término do quadriênio, ou sessenta dias depois de aberta a vaga, se esta
ocorrer dentro dos dois primeiros anos.
§ 2.° - Em um e outro caso, a apuração realizar-se-á, dentro de sessenta
dias , pela Justiça Eleitoral, cahendo, ao seu Tribunal Superior proclamar o nome
do e1eito.
§ 3.° - Se a vaga ocorrer nos dois últimos anO's do período, a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal. trinta dias após, em sessão conjunta, com a presença da maioTia dos seus membros , elegerão o Presidente substituto, mediante
escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos.
Se no primeiro escrutínio nenhum candidato obtiver esta maioria, a eleição
se fará por maioria relativa. Em caso de empate, coruiderar-se-á eleito o mais
velho.
§ 4.° - O Presidente da República , eleito na forma do parágrafO' anterior
e da última parte do § 1.0, exercerá o cargo pelo tempo que restava ao substituído.
§ 5.° -

São condições essenciais para ser eleito Presidente da República:
ser brasileiro nato , estar alistado eleitor e ter mais de 35 anos de idade .
.. . . ........ .......... ...... .. ................. --- -- ... _ .. __ ..... - _ ................... ................ . . .. . .... . _ ........... . ... - .. - ... - . . . - - . .. .
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CONSTITUlÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRA ~· ·
(de 10 de novembro de 1937)

~~

o Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social,
profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, 'r esultantes dfl.
crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação de conflitos
ideológicos, tendente.s, pelo seu desenvolvimento ,n atural, a resolver-se em termos
de violência, colocando a Nação sob a funesta iminência da guerra civil;
atendendo ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a dia mais extensa e mais profunda, exigindO remédios
de caráter radical e permanente;
atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de
meios nonnais de preservação e de def,esa da paz, da segurança e do bem-estar
do povo;
cem o apoio das forças armadas e cedendo às inspirações da opinião na.cional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que
ameaçam a 'Dossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas:
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua
independência, e ao povo bra-sileiro, sob um regime de paz política e social, as
condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosJ)'eridade,
decretando a seguinte Constituição, que se cumprirá deooe hoje em todo o País:
CONSTITUI'ÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Da Organização Nacional
- . . . . . . . - - -- -- -- - -- - - --- - - - - - - - -- - . - - - -- -- - - -- -- - --- -- - .. .. - - - .. - - .. -. .. .. -- .. - . - . .. .. - ... - ... ... - .. . . . - .. - . .. . . . .

DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
. 4. ___ • __ .... ___ ._ ...... _____ ... _ ...... _ ........ _ ....... __ ... __ .................. _ ................. __ .. __ . . ___ _ • ___ ........... . .

•

Vaga~do

por qualquer motivo a Presidência da R,epública, o Conselho Federal elegera dentre os seus membros, no mesmo dia ou no dia imediato,
o Presidente provisório, que convocará para o quadragésimo dia a contar da sua
eleição, o Colégio Eleitoral do Presidente da República.
'
Art. 78 -

Caso a eleição do Presidente provisório não possa efetuar-se no prazo
acima, o P!esidente do Conselho Federal assumirá a Presidência da Repúlblica,
até a eleiçao, pelo Conselho Federal, do Presidente provisório.
§ 2.° O Presidente eleito começará novo período presidencial.
§ 3.° - O Presidente provisório não poderá usar da prerrogativa da letra a
do art. 75 .
. .. . ... _- ..... _ ..... _ ....... . - .... _-- _.... . .... __ ......... ---- _... _------ - --_ .... _- . . _-- ....... __ .... _--- . _ .......... - ..... . .
. .. _._--_._-- .... _ . ....................................... . __ ...... _-_ ....... -................ _ ............... _ .. _ .......... - .... _.- ...... - ..... .
§ 1.° -
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Constitu ição dos Estados Unidos
do Brasil
(de 18 de setembro de 1946) (*)

CONSTlTUIÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

Tíl'ULO I
Da Orga nização Federal

CAPíTULO IH
Do poder Executivo
SEÇAO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República
Art. 78
Art. 79 -

-

O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República.

Substitui o Presidente, em caso de imp.edimento, e sucede-lhe,
no de vaga, o Vice-Presidente da República.
§ 1.° - Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do Vice-Presidente da República, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência
o Presidente da Câmara dos Deputados, o Vice-Presidente do Senado Federal e
o Presidente do Supremo Tribunal Federal.
§ 2.° - Vagando os cargo3 de Presidente e Vice-Presidente da República,
far-se-á eleição sessenta dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do período presidencial, a eleição para ambos os
cargos será feita, trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional,
na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores.
Art. 80 - São condições de elegibilidade para Pr.esidente e Vice-Presidente
da República:
I - ser brasileiro (art. 129, n.OS I e II);
11 - -Estar no exercício dos direitos p<:Jlíticos;
lU - ser maior de trinta e cinco anos.
Art. 81 - O Presidente e o Vice-Pr,e sidente da República serão eleitos
simultaneamente, em todo o P aís, cento e vinte dias antes do termo do período
presidencial.
.... .... ....... --- - .. _ .. - . - . ...... . . . . ... ... .. - . . ........... . . -- .. . ..... -- ......... .. -. - . ...... ........ .... .. .......... - .... . . ..... --- . . ...... .. - .. . ....... . . .
...... . . ........... -- _ .......... . . . ..... ...... . . . . ............... .... . . .... .... . . .... ...... ...... . ........ . . . ...... ..... . . ... . .... .... .... . .. .... .. . . . ............ .
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Constituição do Brasil
(de 24 de janeiro de 1967) (*)
CONSTlTUI'ÇÃO DO BRASIL

.

~

TíTULO I
Da Organização Nacional
. .. . .. . . .. . ... . . . ... . . ... . .. . . .. ... .. . ... . . .. .. . ... ... .. ... .. - .. .. .. .. .. - .. . .. ... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. . .. . . .. . . .. .. ... .. ... .. . .. .. .. . ... .. .. .. .. . . .
...

Art. 79 - Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no
de vaga, o Vice-Presidente.
§ 1.0 - O Vice-Presidente considerar-se-á eleito com o Presidente registrado
conjuntamente e para igual mandato, observadas as mesmas normas para a
eleição e a posse, no que couber.
§ 2.0 O Vice-Presidente exercerá as funções de Presidente do Congresso
Nacional, tendo somente voto de qualidade, além de outras atribuições que lhe
forem conferidas em lei complementar .
. .......... - ... __ ........ ........................ ------- ... _------- --_ ..... ---- ....... _-_ ........ - .............. __ .. _-- ... -_ ... - . -- ..... .
..... .... _- .... ....................... ........ - .... ---_ ......... .... - .......................... - .... - ...... - .. .. ............................... - .... __ .... ........ __ . . .... .

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 ($)

CONSTITUIÇAO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TíTULO I

Da Organização Nacional
........... _- . - ........ -............................................... ---- ........ --- ... _- . . ........... - ................. -. . . . -- ....... _--_ .......... -.... -- . .

CAPíTULO VII
Do Poder Executivo
SEÇAO I

Do Presidente e do Vice-Presidente da República
... ...... ..... .. --_ ..... - .................. - ......... - ..... --_ ..... _ .. _-_ .......... -- -- ..... _- .... - ...... .... -_ .. _- .. - ... --- .. _-- ......... ........... ..
"'

Art. 77 -

"'

...

Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga, o Vice-Presidente.
§ 1.° - O candidato a Vice-Presidente, que deverá satisfazer os requisitos do art. 74, considerar-se-á eleito em virtude da eleição do candidato
a Presidente com ele registrado; o seu mandato é de cinco anos e na sua
posse observar-se-á o disposto no art. 76 e seu parágrafo único.
§ 2. 0 O Vice-Presidente, além de outra.s atribuições, que lhe forem
conferidas em lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele
convocado para missões especiais .
. ...... - ......................... -.............. -... ........................... .... ......... - .... ................. - ......... - ..... -_ .. .. -- .... _ ............. .
....... -- . ..... ........ .................. .... ....... .... . .............................. .... ............................... - .... . --_ ..................................... "'
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Ementa: Proposta de emenda à Constituiçao que dá nova redaçao aos arts.
28; 29; 32, paragrafo 3 Q ; 79 e 81.
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Defiro) nos termos do art. 105 ) parágrafo único, do
RICD, o desarquívamento das PEC's 20?,/95, 210/95,
. 211 /95 , 284/95 e apensados. Publique-se. 5á~:r
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em ..j 7- /

REQUERIMENTO
(do Sr. José Janene e outros)

Requerer o desarquivamento das Propostas de
Emendas à Constituição nOs. 209, de 1995,
210, de 1995,211, de 1995 e 284, de 1995.

Senhor Presidente,

Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 202 Parágrafo 8° combinado com o art. 105,
Parágrafo Único, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o desarqui,ramento das
Propostas de Emendas à Constituição nOs. 209, de 1995, 210, de 1995, 211, de 1995 e
284, de 1995

•

Sala das Sessões, 13 de mai de 1999 .

ENE
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 210, DE 1999
(Apensada a PEC nO 130, de 1999)

Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32 ,
§ 3°, 78 e 81 da Constituição Federal.

Autores: Deputado JOSÉ JANENE e outros
Relator: Deputado RENATO VIANNA

I - RELATÓRIO

1. A proposta de emenda à Constituição que se examina
pretende dar nova redação aos seguintes artigos do texto constitucional :

"Art. 28 . A eleição do Governador e do ViceGovernador de Estado, para mandato de quatro anos,
realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de
seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1° de janeiro
do ano subsequente, observado, no que couber, o disposto
nos artigos 77, 79 e 81.
"Art. 29 ..... ... .... ...... .. .. ... ... ..... .... ..... ... .. .... ....... .... ... .. .... . ..
111 - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1° de
janeiro do ano subsequente ao da eleição, observado, no
que couber, o disposto nos artigos 79 e 81.

"
"Art. 32 .... .......... .. .. ... ....... ........ ... .. ........ .. ... ... ... ............ ..
. . . ......... . . . .. . . . . .. ... .. . . . . . . . . .. ....... ............... . .. ................ . .. ......

§ 3° Ao Vice-Governador se aplica o disposto
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§ 3° Ao Vice-Governador se aplica o disposto nos
artigos 79 e 81, observando-se, quanto aos Deputados
Distritais e à Câmara Legislativa, o que determina o art. 27.
"

"Art. 79 Substituirá o Presidente,
impedimento, o Vice-Presidente.

no

caso

de
"

"Art. 81 Vagando o cargo de Presidente da República,
assumirá o Vice-Presidente ou, na sua falta ou
impedimento, a autoridade a que couber o exercício
temporário da Presidência, na forma do art. 80, que
convocará eleições para noventa dias após aberta a vaga .

§ 1° Ocorrendo a vacância no último ano do período
presidencial, a eleição será feita pelo Congresso Nacional
trinta dias depois da abertura da vaga .
§ 2° Vagando, a qualquer tempo, o cargo de VicePresidente, far-se-á eleição na forma do disposto no § 1°.
§ 3° Em qualquer dos casos, os eleitos deverão
completar o período de seus antecessores."
2. Colhe-se da justificação:

"Na história política do Brasil, com freqüência , tem
ocorrido a sucessão do Presidente da República pelo VicePresidente, gerando, quase sempre, dificuldades políticoinstitucionais para o País.
Cabe, a propósito, breve digressão histórica.
Na primeira Constituição republicana, de 1891, o art.
42 dispunha que, em caso de vaga na Presidência,
proceder-se-ia a nova eleição se ainda não houvesse
transcorrido metade do período presidencial, regra seguida,
em sua essência, pelas Constituições de 1934 (art. 52, § 3°)
e de 1946 (art. 79, § 2°).

•

Se a vacância ocorresse na segunda metade do
período presidencial, a eleição do Presidente seria feita pelo
Congresso Nacional.

A Carta de 1937, que não previa a figura do VicePresidente da República, determinava, em caso de
vacância na Chefia do Governo, a eleição de um Presidente
provisório, pelo Conselho Federal e, quarenta dias após, a
eleição do Presidente pelo respectivo Colégio Eleitoral (art.
78).
A Constituição de 1967 (art. 79) e sua Emenda nO
de 1969 (art. 77), bem como a Lei Fundamental vigente (a'\l-'--'"
81), diferentemente das anteriores, deram ao Vic
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Presidente o direito à sucessão plena do Presidente,
qualquer que seja o tempo do mandato em que tenha
ocorrido a vacância .
Sob o império das Constituições de 1891 , 1934 e
1946, o Vice-Presidente era eleito independentemente do
Presidente.
Situações ocorreram em que o Vice eleito pertencia a
partido ou bloco político antagônico ao Presidente vitorioso,
obtendo, às vezes, até votação superior, disso resultando
natural formação de um pólo de poder paralelo ao daquele,
os
inconvenientes
político-institucionais
com
todos
decorrentes.
A partir da Constituição de 1967, o Vice-Presidente
passou a ser eleito conjuntamente com o Presidente, sem
votação própria, e escolhido apenas com vista às
conveniências do cabeça-de-chapa e das composições
partidárias.
Ficou o eleitor, assim, privado de escolher o VicePresidente, avaliando de per si as qualidades pessoais e
políticas daquele que deverá estar em condições de
suceder definitivamente o Presidente, pelo tempo restante
do mandato, qualquer que seja .
Cumpre, pois, sanar tais inconveniências, para o que
apresentamos a presente Proposta de Emenda à
Constituição, dispondo ser o Vice-Presidente tão-somente
um substituto do Presidente em seus impedimentos, mas
não seu sucessor, em caso de vacância, por qualquer
motivo.
Na hipótese de vacância, haverá, sempre eleições
para escolha do novo Presidente, seja diretamente pelo
povo, se a vaga ocorrer nos três primeiros ano de mandato,
seja indiretamente, pelo Congresso Nacional, no caso da
vaga se dar no último ano do período presidencial.

•

Assim, o Vice-Presidente assumirá a Presidência da
República apenas até a posse do novo Presidente eleito,
retomando, então, à sua condição original de substituto do
Chefe do Governo.
A presente PEC dispõe, igualmente, sobre a hipótese
de vacância do cargo de Vice-Presidente, quando a eleição
de novo vice será feita pelo Congresso Nacional, após trinta
dias da existência de vaga.
Tais disposições se endereçam também aos Vic Governadores de Estado e do Distrito Federal e aos Vic Prefeitos, simetricamente ao determinado para o
Presidente da República. "

GER 3.17 23004-2 (JUN/99)
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3. Apensada à presente encontra-se a PEC nO 130 , de
1999 , de autoria do Deputado ATILA LINS e outros , visando à modificação dos
arts. 28 , 29 e 81 da Lei Maior, acrescentando § 3° ao art. 28 e inciso XV ao 29 e
dando nova redação ao § 1°, do art. 81:

"Art. 28 ..... ... ..... ...... ...... ... ................. .... .. ... .. ......... ....... ..
. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3° Ocorrendo vacância dos cargos de Governador e
Vice-Governador nos últimos dois anos dos mandatos, a
eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois
da última vaga, pelo voto de dois terços dos membros da
Assembléia Legislativa. "
"Art. 29 ....... ..... ........ .... ............. ....... ... .... ...... ........ ..... ... .

XV - ocorrendo vacância dos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito nos últimos dois anos dos mandatos, a eleição
para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última
vaga, pelo voto de dois terços dos membros da Câmara
Municipal. "
"Art. 81 ...... ... .......... ............. .. ... ...... ........ ......... ..... ... .... ..

§ 1° Ocorrendo vacância nos últimos dois anos do
período presidencial, a eleição para ambos os cargos será
feita trinta dias depois da última vaga, pelo voto de dois
terços dos membros de cada Casa do Congresso Nacional.
(NR)
"

4. Consta da justificação:

"O § 1° do art. 81 da Constituição Federal prevê

•

eleição indireta pelo Congresso Nacional na hipótese de
vacância, nos últimos dois anos dos respectivos mandatos,
dos cargos do Presidente e Vice-Presidente da República,
nos termos da lei.
Inexiste, contudo, qualquer legislação disciplinadora
dessa matéria, o que se vem mostrando imprescindível,
notadamente em face da alteração constitucional que
permitiu a reeleição para cargos do Poder Executivo.
A presente emenda visa, portanto, a co/matar tal
lacuna, buscando a previsão constitucional do quorum para
a aludida eleição. Outrossim, intentando conferir tratamento
isonômico do tema no que concerne aos demais entes
federados, disciplina a matéria no âmbito dos Estados e da
Municípios, sugerindo a alteração dos arts. 28 e 29 da L i
Maior. "
,

E o relatório .
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11 - VOTO DO RELATOR

1. Na forma do Regimento Interno (arts. 32, 111, b, e 202) ,
compete à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação opinar sobre a
admissibilidade de proposta de emenda à Constituição , cuidando de verificar se

foi apresentada pela terça parte , no mínimo, do número de Deputados (art. 60, I,
da CF e art. 202, I, do RI) o que, segundo se afirma nos autos , está atendido.

2. Por outro lado, não poderá a Constituição ser emendada
na vigência de intervenção federal , de estado de defesa ou de estado de sítio
(art. 60, § 1°, da CF) , circunstâncias que, por ora, não ocorrem.

3. Há que considerar, outrossim , que nao será objeto de
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir (art. 60, § 4°, da CF) a
forma federativa de Estado (inciso I) , o voto direto, secreto, universal e
periódico (inciso li) , a separação dos Poderes (inciso 111) ou os direitos e
garantias individuais (inciso IV).

4. A proposta de emenda à Constituição apensada nao
afronta

nenhuma

dessas

vedações,

passando

pelo

CriVO

das

regras

constitucionais invocadas , o que abre caminho para o curso de sua regular

•

tram itação.

5. Quanto à PEC principal, apresenta alguns problemas de
inconstitucionalidade e injuridicidade em relação ao § 2º do art. 81 que

propõe . Em primeiro lugar, prescrever a realização de eleição indireta para o
cargo de Vice-Presidente da República , a qualquer tempo em que ocorra a
respectiva vaga , parece afrontar o princípio inafastável do voto direto , eis que o
texto vigente só admite eleição indireta nos dois últimos anos do mandato , não
dispondo, o Constituinte derivado , de poderes para ampliar a única exceção
expressamente contemplada pela Constituição de 1988.

Por outro lado, a previsão de eleição exclusiva para o carg
de Vice-Presidente , no caso de vaga, soa incompatível com o sistema normativ
previsto no art. 77 , o qual consagra a eleição simultânea para Presidente

,n
,
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Vice-Presidente , importando , a vitória de determinado candidato a Presidente , na
do candidato a Vice com ele registrado , incorrendo, assim , em vício de
injuridicidade o referido § 2º do art. 81 proposto.

A

correçao

dos

vícios

apontados ,

sanando

inconstitucionalidade e injuridicidade detectadas, é enfrentada em Substitutivo ,
que suprime a possibilidade de eleição indireta e separada para o cargo de Vice-

Presidente, tornando clara, ademais, a regra de que, uma vez vago o cargo de
Presidente , far-se-á nova eleição para ambos os cargos , sem quebra da
sistemática de chapa única hoje prevista.

6. Nessas condições , o voto é pela admissibilidade da
PEC nO 210 , de 1995 e da que lhe está apensada, nO 130, de 1999, a primeira ,
porém , na forma do Substitutivo anexo, visando adequá-Ia, outrossim , às regras
da Lei Complementar nº 95/98, e a segunda com emenda que lhe aprimora a
ementa.

Sala da Comissão , e

Deputado

•
009 19902-122
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 210, DE 1995
(Apensada a PEC nO 130, de 1999)
SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Dá nova redação aos arts. 28, 29 , 32 , §
3º, 79 e 81 , da Constituição Federal.

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ,
nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional :
Art. 1º Os artigos 28,29,32, § 3º, 79 e 81, da Constituição
Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 28 A eleição de Governador e do ViceGovernador de Estado, para mandato de quatro anos,
realizar-se-á noventa dias antes do término do mandato de
seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1° de janeiro
do ano subseqüente, observado, no que couber, o disposto
nos artigos 77, 79 e 81. (NR)

•

"

"Art. 29 .......................................................................... .
111 - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1° de
janeiro do ano subsequente ao da eleição, observado, no
que couber, o disposto nos artigos 79 e 81 . (NR)
"

"Art. 32 .............. .. .... ....... .................. ..... ........................ .
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3° Ao Vice-Governador se aplica o disposto no
artigos 79 e 81, observando-se, quanto aos Deputad
Distritais e à Câmara Legislativa, o que determina o art. 2

n
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(NR) .
"

"Art. 79 Substituirá o Presidente,
impedimento, o Vice-Presidente. (NR)

no

caso

de
"

"Art. 81 Vagando o cargo de Presidente da República,
assumirá interinamente o Vice-Presidente ou, na sua falta
ou impedimento, a autoridade a quem couber o exercício
temporário do cargo, na forma do artigo anterior,
convocando-se eleições para noventa dias depois de aberta
a última vaga, observado o disposto no art. 77, § 1°.

§ 1° Ocorrendo a vacância no último ano do período
presidencial, a eleição será feita pelo Congresso Nacional
trinta dias após seu início.

§ 2° Em qualquer caso, os eleitos deverão completar o
período de seus antecessores.

§ 3° Na hipótese de vacância de que trata este artigo,
o mandato do respectivo Vice-Presidente encerra-se com a
posse dos novos eleitos. " (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala da Comissão , e

•

00919902- 122

de 2000 .
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

-

,

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 130, DE 1999
(Apensada à PEC nO 210, de 1995)

Emenda nO 1

Fica a ementa com a seguinte redação :
"Acrescenta § 3º ao art. 28 e inciso XV
ao art. 29 e dá nova redação ao § 1º, do art.
81 , todos da Constituição Feder 1."

Sala da Comissão , em

009 19902-122
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

REQUERIMENTO
(Dep. Fernando Coruja e outros)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no artigo 161 , 1, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o DESTAQU E, para
votação em separado, da expressão "última" constante no art. 81 do
Substitutivo apresentado pelo Relator à Proposta de Emenda à
Constituição nO210 de 1995.

•

Sala da Comissão, em 26 de Junho de 2001

•

EPUTADOS:
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

JUSTIÇA

D REDAÇAO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 210, DE 1995
1I1 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela admissibilidade,
com substitutivo, da Proposta de Emenda à Constituição n° 210/95 e da de n°
130/99, apensada, com emenda, ressalvado destaque aprovado, nos tennos do
parecer do Relator, Deputado Renato Vianna.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho, Robson
Tuma e Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, André Benassi, Custódio tvlattos,
Fernando Gonçalves, MuTilo Domingos, Nelson Otoch, Vicente Arruda,
Zu}aiê Cobra, Aldir Cabra}, Antônio Carlos Konder Reis, Jaime 1'v1mtins,
Moroni Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, Vilmar Rocha, ('ezar
Schirmer, Coriolano Sales, Geovan Freitas, Mendes Ribeiro Filho, Renato
Vianna, José Dirceu, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Augusto
Farias, Edmar Moreira, Gerson Peres, José Antônio Almeida, Alceu CoBares,
Fernmldo Coruja, José Roberto Batochio, Bispo Rodrigues, Domiciano
Cabral, Léo Alcântara, Ricm'do Rique, Cláudio Cajado, Luis Barbosa, Nelo
Rodolfo, Professor Luizinho, Ary Kara, Df. Benedito Dias e lédio Rosa.

Sala da Comissão, em ')6 de junho de ')001

Deputado INALDO LEIT Ãü
Presidente
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 210, DE 1995

SUBSTITUTIVO ADOTADO .. CCJR

Dá nova redação aos arts. 28, 29, 32, §

30, 1'9 e 81 , da Constituição t-ederal.

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do § 30 do art. 60 da Constituição t-ederai, promuigam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. F Os artigos 28, 29, 32, § 30, 1'9 e 81 , da Constituição
Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28 A eleição de Governador e do Vice-Governador
de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á
noventa dias antes do término do mandato de seus
antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1° de janeiro do ano
subseqUente, observado, no que couber, O disposto nos
artigos 77, 79 e 81. (Nl~)
,.

"Art. 29 ... ... ... .. ... ..... .. .... ... .. ....... ................................. .. .. .

i/i
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ue:

janeiro do ano subseqüente ao da eleição, observado, no
que coube( o disposto nos artigos 79 e 81 . (NR)
"

"Art. 32 ................. ..... ......... .................... .................. ..... .
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§ 3° Ao Vice-Governador se aplica o disposto nos
artigos 79 e 81 , observando-se, quanto aos Deputados
Distritais e à Câmara Legislativa, o que determina O art. 27.
(NRj .
11

"Art. 79 Substituirá o Presidente,
impedimento, o Vice-Presidente. (NR)

no

caso

de
11

"Art. 81 Vagando o cargo de Presidente da República,
assumirá interinamente o Vice-Presidente ou, na sua falta Ou
impedimento, a autoridade a quem couber o exercício
temporário do cargo, na forma do artigo anterior,
convocando-se eleições para noventa dias depois de aberia
a vaga, observado o disposto no art. 77, § 1°.

§ 10 Ocorrendo a vacância no último ano do período
presidencial, a eleição será feita pelo Congresso Nacional
trinta dias após seu início.
§ 2 Q Em qualquer caso, os eleitos deverão completar o
período de seus antecessores.
§ 3° Na hipótese de vacância de que trata este artigo, o
mandato do respectivo Vice-Presidente encerra-se com a
posse dos novos eleitos. (NR)
11

Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão, em 26 de juntlo de 2001

Deputado INALDO LEITÃO

Presidente
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E Ut REUAÇ'ÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 130, DE 1999

ENtENDA ADOTADA - CCJR

T"'\."

.

'

.

11

.

.

.

.,--

ue-se a ementa da proposta a segumte reaaçao:

"Acrescenta §

}O

ao art. )8 e inciso XV ao art. )9 e

dá nova redação ao § 1°, do mi. 81, todos da Constituição
Federal."

Sala da Comissão, em 26 de junho de 2001

Deputado INALDO LEITÃO
Presidente

..
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 210-A, DE 1995
(DO SR. JOSÉ JANENE E OUTROS)
Dá nova redação aos artigos 28 , 29, 32 , parágrafo 3º, 79 e 81 da Constituição Federal ; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação , pela admissibilidade desta, com
substituti vo , e da de nº 130/99 , apensada , com emenda (relator: Dep. RENATO VIANNA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)

SUMÁRIO
I - Proposta Inicial

e

Proposta apensada: PEC-0.130/99

III - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:
-

parecer do relator
emenda oferecida pelo relator
substitutivo oferecido pelo relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão
substitutivo adotado pela Comissão

*PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 210-A, DE 1995
(DO SR. JOSÉ JANENE E OUTROS)
Dá nova redação aos artigos 28 , 29 , 32 , parágrafo 3º, 79 e 81 da Constituição Federal ; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação , pela admissibilidade desta, com
substitutivo e da de nº 130/99, apensada , com emenda (relator: Dep. RENATO VIANNA).

(À COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)
*Proposta inicial publicada no OCN1 de 05/10/95

SUMÁRIO

e

PROPOSTA APENSADA SEM PUBLICAÇÃO NO OCO:

PEC N° 130/99

11 - PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
-

parecer do relator
emenda oferecida pelo relator
substitutivo oferecido pelo relator
parecer da Comissão
emenda adotada pela Comissão
substitutivo adotado pela Comissão

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofício nO 779/01 - CCJR
Publique-se.
Em 16/08/01.

•
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 779-P12001 - CCJR

Brasília, em 27 de junho de 2001

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as providências
regimentais cabíveis, as Propostas de Emenda à Constituição nOs 210/95 e
130/99, apensada, apreciadas por este Órgão Técnico, em 26 de junho do
corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Deputado INALDO LEITÃO
Presidente

•

A Sua Excelência o Senhor
Deputado AÉCIO NEVES
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA
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JOÃO PAU LO CUN HA
Pres ídon te
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado José Janene -

PPB / PR

REQUERIMENTO
(do Sr. José Janene)

5"9' (O 3

Senhor Presidente,

,
Requeiro a Vossa Excelência, nos tennos do art. lOS , Parágrafo
Unico, do R.I, o desarquivamento das Propostas de Emen~ à Costituição - PEC,
de minha autoria, nOs. 022/l 99S , 129/l 99S ; 209/l 99S , 210/l 99S: 2 11 /l 99S , ./
284/l 99S~336/200 l.le 368/2001?

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2003.

Nestes Tennos

Pede o De\ imento
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J
JN'ENE"--' Depufado Federal
PPB/ R
.
\ j
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-------.
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•

SGM/P nO 126

Brasília, 11 de março de 2003 .

Senhor Deputado,

Em resposta ao Requerimento nO 59, de 2003, que
desarquivamento de proposição", informo haver deferido o pedido quanto
129/95, 209/95, 210/95, 211/95, 284/95, 336/01 e 368/01. Indeferi ,
desarquivamento no que concerne à PEC 22/95, em face de esta proposição
sido arquivada.

"requer o
às PECs
porém, o
não haver

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de
elevado apreço e distinta consideração.

JOÃO PAU O CUNHA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado JOSÉ JANENE
Anexo IV - Gab. 608
NESTA
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Coordenaçã'0 de C;omissões Permanentes

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº 210, de 1995

(DO SR. JOSÉ JANENE E
OUTROS)

Dá nova redação aos artigos 28, 29, 32 , parágrafo 3º, 79 e 81 da Constituição Federal.
DESPACHO: 27/09/1995 - CCJR

ESPECIAL
10/ 10/ 1995 - A publicação.
,
10/ 10/ 1995 - À CCJR
03/ 11 / 1995 - Distribuído ao relator, Dep. Almino Affonso.
09/02/ 1999 - Ao Arquivo - Guia 122/99 - Projeto Original.
17/05/ 1999 - Deferido Requerimento do autor solicitando o desarquivamento desta
25/05/1999 - Ao Arquivo o Memo. nº 123/99 solicitando a devolução desta
26/05/ 1999 - À CCJR
2'3/05/ 1999 - DESARQUIVADA e enviada a esta Comissão .
.~ 0/ ": 1/ 1999 - À CCRJ a PEC 130/99 para ser apensada a esta.
16/ 11 / 1999 - Apensada a esta a PEC 130/99.
11 /08/2000 - Distribuído ao relator, Dep. Renato Vianna
26/06/2001 - Aprovação unânime do parecer do relator, Deputado Renato Vianna , pela
admissibilidade des, nos termos do substitutivo, e da PEC 130/99, apensada, com
emenda, ressalvado o destaque. Em votação, a expressão "última" constante do art. 81
do substitutivo do relator, objeto do destaque , foi rejeitada por unanimidade .
03/08/2001 - Devolução à CC?-:: SJM 27/06/2001 - OCO - LETRA d-/
16'08/200 1 - LETRA A - parecer da CCJR - PUBLICAÇÃO PARCIAL
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Sinopse - PEC 002 10 de 1995

documento 1 de 1
Identifi ca ção: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)) 00210 de 1995

Auto,'(es) :
JOSE JANENE (PP - RR) [DEP]

Origem: CD
Ementa:
DA NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 28 , 29,32, PARAG RAFO TE RCEIRO , 79 E 8 1 DA CONST ITUIÇÃO
FEDERAL.

Explicação da Ementa:
EST ABELECENDO QUE NA HIPOTESE DE HAVE R V ACANC IA DO PRESIDENTE DA REPUB UCA
SEMP RE HAVERA ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DO NOVO PRES IDENTE, SEJA DIR ETAMENTE PELO
POVO, SE A VAGA OCORRE R NOS TRES PRIMEIROS ANOS DE MANDATO, SEJA INDIRETAMENTE,
PELO CONG RESSO NACIONAL, NO CASO DA VAGA SE DAR NO ULTIMO ANO DO PERIODO
PRESIDENC IAL; ESTENDENDO OS CRITERIOS DE SUBSTITUIÇÃO AO VICE-PRESIDENTE DA
REP UBLlCA , VICE-GOVERNADOR E VICE-PREFEITO. ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL) .

Indexação:
ALTERAÇÃO , DISPOSITIVOS , ORGANIZAÇÃO. ESTADO, ORGANIZAÇÃO DOS PODE RES.
CONST ITUIÇÃO FEDERAL. CRITERIOS, REALIZAÇÃO. ELEIÇÃO, PRES IDENTE DA REP UBUCA.
VICE PRESIDENTE DA REPUBLICA, HIPOTESE, V ACANC IA, PERIODO, ANTE RIORIDADE, ANO ,
MANDATO, CARGO ELETIVO, RENOVAÇÃO, ELEIÇÕES, POPULAÇÃO. VOTAÇÃO, CONGRESSO
NAC IONAL, ESCOL HA, SUBSTITUTO, SUBSTITUIÇÃO, EXTENSÃO, DISPOS ITIVOS , VICE
GOVERNADO R, VICE PREFEITO.

Poder Conclusivo: NÃO
Despacho Atual:
COM ISSÃO DE CONSTITU lÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (CCJR)

Última Ação:
TRC OM - EM TRAMITA Ç ÃO NAS COMISSÕES
26062001 - CCJR - C OMI SS ÃO DE CO NSTlTUl ÇÃO E J USTIÇA E DE REDA ÇÃO
APROVAÇÃO UNÂN IME DO PARECER DO RELATOR . DEP RENATO VI ANNA, PELA
ADM ISSLBILlDADE DESTA COM SUBST ITUTIVO. E DA PEC 130/99. APENSADA. COM EMENDA . E
CON TRÁR IO AO DESTAQUE CONSTANTE DO ARTIGO 8 1 DO SUBST ITUTIVO DO RELATOR .

Regime de T,'amitação:
O RD INÁRIA

Tramitação:
27 09 1995 - PLENÁRIO (PL EN)
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO PELO DEP JOSE JANENE.

htt p://srv_brs_01 /netacgi/n h-brs.exe?s 1=PEC002 1O1995&d=PROH&S2=ativa&SECT3... 08/08/0 1

Página 1 de 1

Sinopse - Documento Sinopse - PEC 00130 de 1999

documento 1 de 2

Identificação: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)) 00130 de 1999

Autor(es):
ATILA LINS (PFL - AM) [DEP]

Origem: CD
Ementa:
DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 28, 29 E 8 1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Explicação da Ementa:
ESTABELECENDO QUE OCO RENDO VACÃNClA DOS CARGOS DE PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E VICE-PRESIDENTE. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR, PREFEITO E VICEPREFEITO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS DOS RESPECTIV OS MANDATOS , A ELEIÇÃO PARA OS
CARGOS SERÁ FEITA TRINTA DIAS DEPOIS DA ÚLTIMA VAGA , PELO VOTO DE DOIS
TERÇOS DOS MEMBROS DE CADA CASA LEGISLA TIV A; ALTERANDO A NOV A
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Indexação:
ALTERAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ORGANIZAÇÃO DOS POD ERES, CR ITERIOS.
ELE IÇÃO, PRESIDENTE DA REPUBLI CA, VIC E PRESIDENTE, DA REPUB LICA ,
GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR , PREFEITO , VICE PREFEITO, HIPOTES E, V ACANCIA.
PER IODO, ANTERIORIDADE, CONCLUSÃO, MANDATO ELETIVO, RENOVA ÇÃO. ELEIÇÕES,
ESCOLHA, SUBSTITUTIVO, VOTAÇÃO , CONGRESSO NACIONAL, ASSEMBLEIA
LEG ISLATIVA. CAMARA M UNICIPAL.

Poder Conclusivo: NÃO
Última Ação:
ANXDO-ANEXADO
1611 1999 - MESA - MESA
APENSE-SE A PEC 210/95 .

Regime de Tramitação: ORDINÁRIA
Tramitação:
07 10 1999 - PLENÁ RrO (PLEN)
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO PELO DEP ÁTILA LINS.
16 1i 1999 - PLENÁ RiO (PLEN)

LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA.

Proposições Principais:
PEC 00') 101 995
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Identificação: PEC (PROPOSTA EMENDA CONSTITUIÇÃO (CN)) 00130 de 1999

Autor(es):
ATTLA LINS (PFL - AM) [DEP]

Origem: CD
Ementa:
DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIG OS 28, 29 E 81 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Explicação da Ementa:
ESTABELECENDO QUE OCO RENDO VACÂNCIA DOS CARGOS DE PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E VICE-PRESIDENTE. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. PREFEITO E VICEPREFEITO NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS DOS RESPECTIVOS MANDATOS , A ELEIÇÃO PARA OS
CARGOS SERÁ FEITA TRINTA DIAS DEPOIS DA ÚLTIMA VAGA. PELO VOTO DE DOIS
TERÇOS DOS MEMBROS DE CADA CASA LEGISLATIVA ; ALTERANDO A NOVA
CO STITUIÇÃO FEDERAL.

Indexação:
ALTERAÇÃO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, CRITERIOS.
ELEIÇÃO, PRESIDENTE DA REPUBLICA, VICE PRESIDENTE, DA REPUBLICA,
GOVERNADOR, VICE GOVERNADOR , PREFEITO, VICE PREFEITO, HIPOTESE. VACANCIA.
PERIODO, ANTERIORIDADE, CONCLUSÃO, MANDATO ELETIVO. RENOVAÇÃO. ELEIÇÕES.
ESCOLHA, SUBSTITUTIVO. VOTAÇÃO. CO GRESSO NACIONAL, ASSEMBLEIA
LEGISLATIV A. CAMARA MUNICIPAL.

Poder Conclusivo: NÃO
,

Ultima Ação:
ANXDO-ANEXADO
1611 1999 - MESA - MESA
APENSE-SE A PEC 210/95.

Regime de Tramitação: ORDI ÁRIA
Tramitação:
07 10 1999 - PLENÁRIO (PLEN)
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITU IÇÃO PELO DEP ÁTILA LINS.
1611 1999 - PLENÁRIO (PLEN)
LEITURA E PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA.

P.-oposições Principais:
PEC 00210 W95
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