PROJETO DA MONARQUIA PARLAMENTARISTA
Aprovada a Forma Monárquica e o
Sistema
Parlamentar
de
Governo,
a
Constituição Brasileira será emendada nos
termos deste projeto para atender à
determinação do povo brasileiro, expressa no
Plebiscito de 1993 e, para efeito de sua eficácia
jurídica, será submetida a referendo noventa
dias após sua promulgação.

DO REINO E DO TRONO DO BRASIL
Art. 1º O Reino do Brasil, formado pela união indissolúvel dos Estados e Municípios
e do Distrito Federal, constitui-se, pela vontade livre e soberana do seu povo, em
Monarquia Constitucional Parlamentar, com os fundamentos e princípios do Estado
Democrático de Direito.
Parágrafo Único. O Trono do Brasil pertence à Nação Brasileira e será ocupado por
brasileira ou brasileiro nascido no território nacional, ressalvadas as situações de
exílio ou de banimento.
Art. 2º O Rei, ou a Rainha Reinante, símbolo da unidade e da continuidade nacionais,
exerce a Chefia de Estado, o Comando Supremo das Forças Armadas, a Presidência
do Conselho de Estado e o Poder Moderador.
Art. 3º A Família Real é constituída do Rei, da Rainha e dos parentes do monarca, por
vínculo sangüíneo ou resultante de adoção, até o segundo grau, inclusive, na linha
reta.
§ 1º São asseguradas ao Rei e à Família Real as mesmas imunidades dos
representantes eleitos.
§ 2º O Rei, a Rainha, seus filhos e filhas e seus parentes, até o sexto grau, inclusive,
por vínculo de consangüinidade, de afinidade ou de adoção na linha reta e colateral,
são inalistáveis ou inelegíveis, vedando-se-lhes o exercício de atividade políticopartidária.
Art. 4º O povo brasileiro reconhece a descendência da dinastia histórica da Casa de
Bragança para ocupar o Trono do Brasil.
§ 1º Atendendo à determinação do povo brasileiro, manifesta no plebiscito de 1993,
os legítimos representantes do povo, reunidos na Câmara dos Deputados,
proclamarão o Rei, considerando o interesse e o bem-estar da Nação Brasileira.
§ 2º São príncipes brasileiros somente os filhos do Rei ou da Rainha Reinante e dos
Príncipes Herdeiros.
§ 3º As regras de sucessão são estabelecidas por lei complementar, denominada Lei
da Sucessão, segundo a descendência hereditária, observando-se os seguintes
princípios:

I – a ordem regular de primogenitura, sendo preferidos, sempre:
a) a linha anterior às posteriores;
b) o grau mais próximo ao mais remoto, quando na mesma linha;
c)

a pessoa de mais idade à de menos idade.

II – a vedação de exercício do poder ao Príncipe Consorte e à Rainha Consorte;
III – a necessidade de cumprimento, pelas pessoas com direito à sucessão, das
condições pertinentes ao seu exercício, sob pena de perda do respectivo
direito, extensiva aos descendentes.
§ 4º O reconhecimento do Príncipe Herdeiro, ou da Princesa Herdeira, ao completar
dezesseis anos, com a conseqüente titularidade de Príncipe ou Princesa do GrãoPará, dependerá, após a declaração de aptidão para o desempenho das funções reais
pela Câmara dos Deputados, de juramento perante a Câmara dos Deputados, de
fidelidade à Constituição, às leis do Reino e ao Rei.
§ 5º No impedimento do Rei, ou em sua ausência do País, decididos pela Câmara dos
Deputados, nos termos do art. 14, VIII e IX, assume a Regência o Príncipe Herdeiro,
se maior de idade; se menor, a Câmara dos Deputados procederá na forma do item
IX do mesmo artigo.
§ 6º No caso de extinção das linhas de direito, a Câmara dos Deputados decidirá
sobre a sucessão, na forma mais conveniente aos interesses do País, submetendo a
decisão a referendo popular.
§ 7º Na hipótese do parágrafo anterior, a Chefia de Estado será exercida,
interinamente, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, com os encargos e
prerrogativas inerentes à função.

DOS PODERES E DA REPRESENTAÇÃO NACIONAL
Art. 5º A divisão e harmonia dos Poderes Políticos é o princípio conservador dos
direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a
Constituição oferece.
Art. 6º Os Poderes Políticos reconhecidos pela Constituição do Reino do Brasil são
quatro: o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder
Moderador.
Art. 7º Os representantes do povo brasileiro são o Rei ou a Rainha Reinante, a
Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Art. 8º Os Poderes do Reino do Brasil são exercidos mediante delegação do povo
brasileiro e constituem a expressão de sua vontade soberana.
Parágrafo Único. O povo exerce o poder por meio do Rei ou da Rainha Reinante e de
representantes eleitos, ou diretamente, nos termos da Constituição.

DO PODER LEGISLATIVO
Art. 9º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados, com a
colaboração do Senado Federal.
Art. 10. A Câmara dos Deputados compõe-se de quatrocentos representantes do
povo, eleitos, pelo sistema misto, a ser disciplinado em lei complementar, metade por
critério proporcional em listas partidárias e metade por critério majoritário, em
distritos uninominais, em cada Estado e no Distrito Federal.
§ 1º Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
§ 2º A representação por Estado, pelo Distrito Federal e Territórios será estabelecida
por lei complementar, proporcionalmente ao eleitorado, procedendo a Justiça
Eleitoral, no ano que preceder ao da eleição para a Câmara dos Deputados, aos
ajustes necessários, para que nenhuma daquelas unidades tenha menos de dois e
mais de oitenta representantes.
Art. 11. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito
Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito
anos.
§ 2º Cada senador será eleito com dois suplentes.
§ 3º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro
em quatro anos, alternadamente.
Art. 12. Compete privativamente ao Senado Federal:
I – a iniciativa das leis sobre a intervenção federal, e das que interessem
especificamente a um ou mais Estados e ao Distrito Federal;
II – a aprovação prévia, por voto secreto, após argüição pública, da escolha de:
a) magistrados nos casos estabelecidos na Constituição;
b) Governadores dos Territórios;
c) Procurador-Geral do Reino;
d) presidente e diretores do Banco Central;
e) titulares de outros cargos que a lei determinar.
III – a aprovação prévia, por voto secreto após argüição em sessão secreta, da
escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente.
IV – a manifestação sobre a convocação de plebiscito no caso de dissolução das
Assembléias Legislativas e das Câmaras Municipais.
Art. 13. Os membros do Poder Legislativo, tanto na esfera federal quanto na estadual
e municipal, não poderão, desde a posse, sob pena de perda do respectivo mandato,
votar contra decisões partidárias de sua bancada ou coligação, tomadas,
majoritariamente, em reuniões oficiais.

Art. 14. Quanto ao Trono do Brasil, é da competência exclusiva da Câmara dos
Deputados:
I – fixar as regras de sucessão;
II – autorizar os casamentos dos membros da Família Real, conceituada no art.
3º, caput;
III – reconhecer o Príncipe Herdeiro ou a Princesa Herdeira;
IV – autorizar as pessoas com direito à sucessão a praticar atos que condicionem
o exercício desse direito;
V – decidir sobre a sucessão, no caso de extinção das linhas de direito, nos
termos do parágrafo 6º do artigo 4º;
VI – reconhecer a abdicação do Rei ou da Rainha reinante e a renúncia dos
herdeiros;
VII – fixar a dotação orçamentária destinada à Família Real, conceituada no art.
3º, caput;
VIII – decidir sobre impedimentos, inclusive os de caráter físico, mental ou
ambos, do Rei, da Rainha Reinante e seus herdeiros;
IX – escolher e substituir o Regente, quando houver renúncia, morte,
impedimento do Rei, da Rainha Reinante ou sua ausência do País,
durante a menoridade do Príncipe Herdeiro ou da Princesa Herdeira;
X – autorizar o Regente a ausentar-se do País;
XI – referendar tratados, convenções e atos internacionais celebrados pelo Rei
ou pela Rainha Reinante;
XII – autorizar o Rei ou a Rainha Reinante a declarar guerra, no caso de
agressão estrangeira, e a celebrar a paz;
XIII – autorizar os membros da Família Real a ausentarem-se do País por
período superior a quinze dias;
XIV – declarar a aptidão do Príncipe Herdeiro, ou da Princesa Herdeira, para o
desempenho das funções reais.

DO PODER MODERADOR
Art. 15. O Poder Moderador é delegado privativamente ao Rei, para que
incessantemente vele pela preservação e manutenção do Estado Democrático de
Direito, e sobre a independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos,
competindo-lhe, especialmente, as seguintes atribuições:
I – dissolução da Câmara dos Deputados, mediante prévia audiência do
Conselho de Estado;
II – nomeação e destituição do Primeiro-Ministro, mediante aprovação do voto
de confiança ou desconfiança da Câmara dos Deputados;

III – presidência do Conselho de Estado;
IV – exercício do poder de graça, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei;
V – autorização de referendo e convocação de plebiscito, sem prejuízo do
disposto no art. 12, inciso III;
VI – suspensão de magistrado, ouvido o Conselho de Estado e assegurada
ampla defesa, na forma da lei.
Art. 16. Compete ao Rei ou Rainha Reinante:
I – prestar juramento, perante a Câmara dos Deputados, de manter, defender e
cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo
brasileiro, sustentar a união do Reino, a integridade e a independência do
Brasil;
II – presidir a abertura da sessão legislativa;
III – homologar a indicação do candidato a Primeiro-Ministro, nomeá-lo, bem
assim exonerá-lo, nos termos da Constituição;
IV – nomear os membros do Conselho de Estado, a que se refere o art. 42, V;
V – ouvir o Conselho de Estado sobre a decretação do estado de sítio, por
proposta do Primeiro-Ministro, e dar a este autorização para as
providências de que trata o art. 25, XIV;
VI – pronunciar-se, ouvido o Conselho de Estado, sobre a decretação do estado
de defesa;
VII – presidir as reuniões do Conselho de Estado;
VIII – exercer o Comando Supremo das Forças Armadas e, por solicitação do
Primeiro-Ministro, nomear os seus comandantes e prover os postos de
oficiais-generais;
IX – nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os magistrados, nos casos
previstos na Constituição, os Governadores dos Territórios, o ProcuradorGeral do Reino, o presidente e os diretores do Banco Central, os chefes de
missão diplomática de caráter permanente e os titulares de outros cargos
que a lei determinar;
X – dissolver, ouvido o Conselho de Estado, nos casos e na forma previstos na
Constituição, a Câmara dos Deputados, bem como convocar novas eleições;
XI – convocar plebiscito para fins de dissolução das Assembléias Legislativas e
Câmaras Municipais, ouvido o Senado Federal;
XII – celebrar, em nome do Reino, ouvido o Primeiro-Ministro, tratados,
convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Senado Federal;
XIII – declarar, em nome do Reino, guerra, no caso de agressão estrangeira, e
celebrar a paz, autorizado pela Câmara dos Deputados ou com seu
referendo, no caso de recesso e, nas mesmas condições, decretar, total ou
parcialmente, a mobilização nacional;

XIV – manter, em nome do Reino, relações com Estados estrangeiros e acreditar
seus representantes diplomáticos;
XV – permitir, em nome do Reino, nos casos previstos em lei complementar,
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente;
XVI – solicitar para si e para a Família Real autorização para ausentarem-se,
coletiva ou individualmente, do País;
XVII – exercer outras atribuições previstas na Constituição ou em lei.

DA REGÊNCIA
Art. 17. Na menoridade do Príncipe Herdeiro ou da Princesa Herdeira, a Regência
será exercida por brasileiro nascido em território nacional e no gozo de capacidade
jurídica plena.
Art. 18. O Regente será escolhido dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal
pelo voto da maioria absoluta da Câmara dos Deputados, que se reunirá em sessão
especial por convocação de seu Presidente.
Parágrafo Único – O Ministro que exercer a Regência ficará afastado, durante esse
período, de suas funções no Poder Judiciário.
Art. 19. Sobrevindo a incapacidade do Rei ou da Rainha Reinante, reconhecida pela
Câmara dos Deputados, entrará a exercer imediatamente a Regência o Príncipe
Herdeiro, ou a Princesa Herdeira, desde que maior de idade; se menor, proceder-se-á
conforme o disposto no artigo anterior.
Art. 20. A Regência será exercida por mandato constitucional e sempre em nome do
Rei ou da Rainha Reinante.
§ 1º São asseguradas ao Regente as mesmas imunidades dos representantes eleitos.
§ 2º O Regente responderá, pelo exercício de suas atribuições, perante a Câmara dos
Deputados;
§ 3º A destituição ou a substituição do Regente, inclusive por conveniência e
oportunidade, é de competência da Câmara dos Deputados, a qual deliberará por
maioria de seus membros em sessão especial.

DA TUTELA REAL
Art. 21. A nomeação de tutor para o Príncipe Herdeiro, ou Princesa Herdeira, na
menoridade, observará a seguinte ordem:
I – pessoa indicada em testamento pelo Rei ou pela Rainha Reinante, desde que
brasileira nascida em território nacional, cujo nome for aprovado pela
Câmara dos Deputados;

II – pai ou mãe, enquanto vivos;
III – membro do Poder Judiciário, escolhido pela Câmara dos Deputados.
§ 1º Não poderá haver acumulação de Regência com o exercício da tutela Real.
§ 2º O exercício da Regência ou da tutela Real é incompatível com qualquer cargo de
representação política.
§ 3º Ao tutor, quando magistrado, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 18.

DO PODER EXECUTIVO
Art. 22. O Poder Executivo é exercido pelo Governo, que atua por intermédio do
Conselho de Ministros:
§ 1º O Conselho de Ministros se compõe do Primeiro-Ministro e dos demais
Ministros de Estado.
§ 2º O Primeiro-Ministro é o Chefe do Governo e da Administração Federal.
§ 3º O Cargo de Primeiro-Ministro é privativo de brasileiro nato, filiado a partido
político.
§ 4º Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros que estejam no
exercício dos direitos políticos.
§ 5º O Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado, indicados e nomeados na forma
da Constituição, prestarão compromisso e tomarão posse perante a Câmara dos
Deputados.
§ 6º A lei disporá sobre a criação, estrutura, funcionamento e atribuições dos
Ministérios.
Art. 23. O Governo é o órgão superior da Administração Federal e dirige, através do
Conselho de Ministros, a política geral do País, cabendo-lhe:
I – exercer a direção superior da Administração Federal e dispor sobre a sua
organização e funcionamento;
II – promover a unidade da ação governamental e elaborar programa de
governo a ser aprovado por maioria absoluta da Câmara dos Deputados;
III – elaborar planos nacionais e regionais de desenvolvimento a serem
aprovados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal;
IV – acompanhar os projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal;
V – deliberar sobre matérias encaminhadas pelo Rei, pela Rainha Reinante, ou
suscitadas pelo Primeiro-Ministro;
VI – deliberar sobre matérias que se incluam na competência de mais de um
Ministro;

VII – conceder, autorizar, permitir ou renovar serviços de radiofusão ou de
televisão, ouvidos o Conselho de Estado e o Senado Federal;
VIII – exercer outras atribuições previstas na Constituição e na lei.
Art. 24. O Primeiro-Ministro e, nos termos da lei, os Ministros, em suas respectivas
áreas de competência, referendarão os atos do Rei ou da Rainha Reinante, pelos quais
serão responsáveis.
Parágrafo Único. O Conselho de Ministros responde coletivamente perante a Câmara
dos Deputados pela política do Governo e pela Administração Federal, e cada
Ministro de Estado, individualmente, pelos atos que praticar no exercício de suas
funções.
Art. 25. Compete ao Primeiro-Ministro:
I – fixar as diretrizes da política e exercer a orientação, a coordenação e a
supervisão, no seu conjunto, das atividades de Governo e Administração
Federal;
II – nomear e exonerar os Ministros de Estado;
III – convocar e presidir o Conselho de Ministros;
IV – sancionar ou vetar, promulgar e publicar leis;
V – enviar à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal o plano plurianual, o
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas dos orçamentos
anuais;
VI – convocar, extraordinariamente, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal;
VII – expedir decretos e regulamentos para fiel execução das leis;
VIII – iniciar o processo legislativo, nos casos previstos na Constituição, através
de mensagens à Câmara dos Deputados;
IX – prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
X – nomear o Advogado-Geral do Reino e prover os cargos de Magistrado, nas
hipóteses que não se incluam na esfera de atribuições do Rei ou da Rainha
Reinante e dos Magistrados;
XI – ler mensagem à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal por ocasião da
abertura de sessão legislativa, na qual se exponha a situação do País,
solicitem-se as providências julgadas necessárias e avalie-se a realização
das metas do Plano Plurianual de Investimentos e dos Orçamentos da
União;
XII – prestar contas, anualmente, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal,
até sessenta dias após a abertura da sessão legislativa;
XIII – acumular, eventualmente, qualquer Ministério;
XIV – decretar o estado de sítio, após prévia autorização do Rei ou da Rainha
Reinante e da Câmara dos Deputados;

XV – decretar, após consulta ao Rei ou à Rainha Reinante, o estado de defesa,
submetendo o ato à Câmara dos Deputados;
XVI – decretar intervenção federal, submetendo o ato ao Senado Federal;
XVII – convocar plebiscito e referendo, ouvida a Câmara dos Deputados;
XVIII – editar medidas provisórias, em casos de relevância e urgência,
submetendo-as imediatamente à Câmara dos Deputados;
XIX – exercer outras atribuições previstas na Constituição e na lei.
Parágrafo Único. O Primeiro-Ministro será substituído nos seus impedimentos pelo
Ministro por ele indicado ou eleito pelo Conselho de Ministros.
Art. 26. O Primeiro-Ministro e seus Ministros comparecerão regularmente, na forma
que a lei dispuser, à Câmara dos Deputados para prestar contas de seus atos e da
execução do programa de governo.
§ 1º Os Ministros de Estado têm acesso às sessões de ambas as Casas do Poder
Legislativo e às reuniões de suas comissões, com direito à palavra.
§ 2º Os Ministros de Estado devem apresentar ao Primeiro-Ministro relatório anual
de sua gestão no Ministério;
Art. 27. O Primeiro-Ministro e os integrantes do Conselho de Ministros que exercem
mandato parlamentar poderão candidatar-se à reeleição, independente de
desincompatibilização.
Art. 28. O Governo cessa:
I – com o início de nova legislatura;
II – nos casos de aprovação de moção de censura ou perda de voto de confiança
parlamentar, previstos neste Projeto.
III – nos casos de exoneração ou impedimento do Primeiro-Ministro.
IV – nos casos de falecimento ou renúncia do Primeiro-Ministro.
§ 1º Nas hipóteses dos incisos I, II e III, continuará o Governo cessante no exercício de
suas funções até que se emposse o novo Governo.
§ 2º Na hipótese do inciso IV, responde pelo cargo, até a posse do novo Governo, o
Ministro da Justiça.

DA FORMAÇÃO DO GOVERNO, DO VOTO DE
CONFIANÇA E DA MOÇÃO DE CENSURA
Art. 29. Caberá ao partido ou coligação majoritária a indicação do candidato ao cargo
de Primeiro-Ministro, o qual, após homologação do Rei ou da Rainha Reinante,
exporá o seu programa à Câmara dos Deputados e solicitar-lhe-á voto de confiança.

Art. 30. O candidato que obtiver o voto de confiança da maioria absoluta dos
membros da Câmara dos Deputados será nomeado, pelo Rei ou pela Rainha
Reinante, Primeiro-Ministro, no prazo de quarenta e oito horas após a deliberação.
§ 1º Não se obtendo o quorum de votação mencionado no caput, a mesma proposta
será submetida a votação quarenta e oito horas depois da anterior, considerando-se
dado o voto de confiança, pela maioria dos votos, presente a maioria dos membros
da Câmara dos Deputados.
§ 2º Decorridas quarenta e oito horas da obtenção do voto de confiança, considerarse-á investido o Primeiro-Ministro, mesmo sem a formal nomeação pelo Rei ou pela
Rainha Reinante.
Art. 31. Não havendo escolha do Primeiro-Ministro, nos termos do art. 30, o Rei ou a
Rainha Reinante, ouvido o Conselho de Estado, dissolverá a Câmara dos Deputados
e convocará novas eleições conforme o disposto no art. 36.
Art. 32. Decorridos seis meses da posse do Primeiro-Ministro, a Câmara dos
Deputados poderá, por iniciativa de um terço de seus membros e pelo voto da
maioria absoluta destes, negar confiança ao Governo através de moção de censura.
§ 1º A moção de censura ao Primeiro-Ministro somente poderá ser adotada desde
que votada, simultaneamente, com o nome do seu sucessor.
§ 2º Entre a iniciativa da moção de censura e sua votação, deverá mediar prazo de
quarenta e oito horas.
§ 3º Rejeitada a moção de censura, seus signatários não poderão subscrever outra,
antes de decorridos seis meses da apresentação da primeira moção.
Art. 33. O Primeiro-Ministro poderá solicitar voto de confiança à Câmara dos
Deputados.
§ 1º O voto de confiança deverá ser aprovado pela maioria absoluta dos seus
membros.
§ 2º Negada a confiança, o Rei ou Rainha Reinante concederá a exoneração do
Governo.
§ 3º São vedadas, na mesma sessão legislativa, mais de duas solicitações de voto de
confiança.
Art. 34. Voto contrário da Câmara dos Deputados à proposta do Governo não requer
renúncia, salvo se apresentada como questão de confiança.

DA DISSOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Art. 35. O Primeiro-Ministro poderá propor ao Rei ou à Rainha Reinante, em caráter
excepcional e mediante apresentação circunstanciada de motivos, que, ouvido o
Conselho de Estado, dissolva a Câmara dos Deputados e convoque, dentro de dez
dias, eleições que serão realizadas em prazo não superior a noventa dias.

Art. 36. A Câmara dos Deputados também poderá ser dissolvida pelo Rei ou pela
Rainha Reinante, ouvido o Conselho de Estado, convocadas, dentro de dez dias,
novas eleições, que devem ser realizadas em prazo não superior a noventa dias,
quando:
I – nenhum candidato conseguir a maioria na votação para Primeiro-Ministro,
nos termos do artigo 31;
II – duas recusas de voto de confiança ocorrerem no mesmo ano.
Art. 37. A Câmara dos Deputados não poderá ser dissolvida, no primeiro ou no
último semestre da legislatura, ou durante a vigência do estado de defesa ou do
estado de sítio.
Art. 38. Decretada a dissolução da Câmara dos Deputados, os mandatos dos
Deputados Federais subsistirão até o dia anterior ao da posse dos novos
representantes eleitos.
Art. 39. Dissolvida a Câmara dos Deputados e enquanto não empossados os novos
representantes, ser-lhe-á vedado discutir proposta de emenda à Constituição e
projeto de lei Complementar.

DA MINORIA
Art. 40. O Líder da Minoria e o colégio de seus Vice-Líderes, incumbidos de
acompanhar os assuntos relativos aos Ministérios existentes, gozarão, no que couber,
na forma regimental, de tratamento compatível com o concedido em lei ao PrimeiroMinistro e aos demais integrantes do Conselho de Ministros.

DO CONSELHO DE ESTADO
Art. 41. O Conselho de Estado, cujo número de membros não excederá a quinze, é
órgão superior de consulta do Rei ou da Rainha Reinante, que o preside, e o
convocará por decisão própria ou por solicitação da maioria absoluta de seus
membros.
Art. 42. São membros do Conselho de Estado, presidido pelo Rei ou pela Rainha
Reinante:
I – o Primeiro-Ministro;
II – o Presidente da Câmara dos Deputados;
III – o Presidente do Senado Federal;
IV – os Líderes da Maioria e da Minoria das duas Casas do Poder Legislativo;
V – sete representantes de instituições intermediárias, representativas da
sociedade civil, designados dentre brasileiros maiores de trinta e cinco
anos e no gozo dos direitos políticos, nos termos da lei;

VI – O Príncipe ou Princesa do Grão-Pará, após reconhecimento pela Câmara
dos Deputados, sem direito a voto.
Parágrafo Único. O Primeiro-Ministro, nas reuniões do Conselho de Estado,
conforme a pauta de convocação, poderá fazer-se acompanhar, para assessorá-lo,
sem direito a voto, do responsável na administração pelo assunto objeto de exame.
Art. 43. O Conselho de Estado será ouvido obrigatoriamente pelo Rei ou pela Rainha
Reinante sobre:
I – dissolução da Câmara dos Deputados;
II – decretação do estado de defesa e do estado de sítio;
III – questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas;
IV – declaração de guerra ou celebração de paz;
V – negociações com estados estrangeiros;
VI – no caso de autorização de referendo e convocação de plebiscito.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 44. Alterada a Constituição e uma vez proclamado o Rei ou a Rainha Reinante,
este, após juramento, receberá a indicação da Câmara dos Deputados do candidato a
Primeiro-Ministro, procedendo-se conforme disposto na Constituição.
Art. 45. O Banco Central dispõe de autonomia, nos termos de lei complementar, e
tem seu presidente e diretores indicados e nomeados pelo Rei ou Rainha Reinante,
com mandato de sete anos, após aprovação de seus nomes pelo Senado Federal.
Parágrafo Único. O presidente e os diretores do Banco Central, assegurada ampla
defesa, são passíveis de destituição, antes de encerrado o mandato a que se refere o
caput deste artigo, pelo voto de dois terços do Senado Federal, nos casos de
comprovado envolvimento em práticas ilícitas ou abuso do poder, nos termos da Lei.
Art. 46. As Estados e o Distrito Federal adaptarão, até 17 de junho de 1994, as suas
Constituições ao sistema de governo parlamentar, preservados os mandatos dos
atuais Governadores.
§ 1º Os deputados estaduais e do Distrito Federal serão eleitos por sufrágio universal
mediante voto secreto e por sistema misto, sendo metade por critério proporcional
em listas partidárias e metade por critério majoritário, cabendo à lei fixar o respectivo
número.
§ 2º As funções executivas nas Estados serão desempenhadas pelo PrimeiroSecretário Estadual, a ser eleito, dentre seus membros, pela maioria da Assembléia
Legislativa, obedecendo, no que couber, ao disposto na Constituição.
Art. 47. Os Municípios adaptarão, até 17 de junho de 1996, as suas leis orgânicas ao
sistema parlamentar, preservados os mandatos dos atuais Prefeitos.

§ 1º Os vereadores serão eleitos por sufrágio universal mediante voto secreto e por
sistema misto, sendo metade por critério proporcional em listas partidárias e metade
por critério majoritário, cabendo à lei fixar o respectivo número.
§ 2º Nos Municípios, as Câmaras designarão, dentre os seus membros, um vereador,
eleito pela maioria, para o exercício do cargo de Primeiro-Secretário Municipal,
incumbido do desempenho das funções executivas e da administração dos assuntos
de interesse local, obedecendo, no que couber, ao disposto na Constituição.
Art. 48. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para os cargos de
Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário do Distrito Federal, Secretário de
Território e Secretário Municipal.
Art. 49. Os partidos políticos somente terão representação na Câmara dos Deputados
ou nas Assembléias Legislativas ou nas Câmaras Municipais quando alcançarem, no
mínimo, cinco por cento do total de votos em, pelo menos, um terço,
respectivamente, dos Estados, ou dos Municípios que integram a unidade federada,
ou dos distritos de cada Município.
Art. 50. Os partidos políticos, legalmente constituídos, poderão receber contribuições
de pessoas físicas e jurídicas, observado o limite de contribuição na forma
determinada pela lei.
Art. 51. A revisão constitucional, decorrente do resultado da consulta plebiscitária
prevista no art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será
submetida, para efeito de sua eficácia jurídica, a referendo popular noventa dias após
sua promulgação.
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