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Alte ra a Cons ti tu i ção Fe de ral para dis ci pli -
nar a can di da tu ra do su plen te de Se na dor e a
ele i ção para o Se na do Fe de ral em caso de va -
cân cia.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se -
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 6º da Cons -
ti tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 46 e o § 1º do art. 56 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sam a vi go rar com a se guin te re da -
ção:

Art. 46.

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão 
três Se na do res, com man da to de oito anos, ob ser -
va do o dis pos to no § 4º

§ 3º Cada se na dor será ele i to com dois su -
plen tes, ve da da a ele i ção de su plen te que seja côn -
ju ge, pa ren te con sa güí neo ou afim, até o se gun do
grau ou por ado ção do ti tu lar.

§ 4º Ocor ren do vaga de Se na dor an tes do tér -
mi no do man da to e se fal ta rem mais de ses sen ta
dias para a re a li za ção de ele i ções ge ra is fe de ra is,
es ta du a is ou mu ni ci pa is, far-se-á ele i ção para pre en -
chê-la, na mes ma data das ele i ções ge ra is mais pró -
xi mas; se fal ta rem me nos de ses sen ta dias, a ele i ção 
far-se-á si mul ta ne a men te com as ele i ções ge ra is
sub se qüen tes.

§ 5º Os Se na do res ele i tos na for ma do § 4º to -
ma rão pos se no dia 1º de fe ve re i ro do ano se guin te
ao das ele i ções.

§ 6º Na hi pó te se de vaga, o su plen te de Se na dor
so men te subs ti tu i rá o ti tu lar até a pos se do su ces sor
ele i to na for ma do § 4º. (NR)

Art. 56.

§ 1º O su plen te será con vo ca do nos ca sos de
vaga, ob ser va do o dis pos to no art. 46, de in ves ti du ra
em fun ções pre vis tas nes te ar ti go ou de li cen ça su pe ri -
or a cen to e vin te dias.

(NR)
Art. 2º  Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em vi -

gor na data de sua pu bli ca ção, man ti dos para os su -
plen tes de Se na dor ele i tos an te ri or men te à sua vi gên -
cia os di re i tos ine ren tes à su ces são do ti tu lar até o tér -
mi no do seu man da to.

Jus ti fi ca ção
O nos so ob je ti vo é pro por nova dis ci pli na cons ti tu -

ci o nal para o man da to de su plen te de se na dor e pre ver
a ele i ção para o Se na do Fe de ral em caso de va cân cia.

Te mos ob ser va do que os me i os de co mu ni ca ção
re per cu tem a des con fi an ça dos ci da dãos quan do se
tra ta do su plen te do se na dor, ten do em vis ta os ca sos
de su plen tes que são pa ren tes pró xi mos do ti tu lar.

Tam bém não é bem ace i ta pela opi nião pú bli ca a
idéia de que um su plen te, às ve zes to tal men te des co -
nhe ci do na uni da de da Fe de ra ção pela qual foi ele i to,
ve nha a su ce der ao ti tu lar para, em mu i tos ca sos, cum -
prir qua se que in te gral men te o man da to se na to ri al de
oito anos.

Enten de mos que é nos sa obri ga ção pre ser var o
es pí ri to que re ves te a co i sa pú bli ca, res pu bli ca, e



afas tar a pos si bi li da de de pre va le cer o in te res se pri -
va do, es pe ci al men te o fa mi li ar, em de tri men to do in te -
res se pú bli co.

Assim, pro po mos que seja es ten di da ao su plen -
te de se na dor em re la ção ao ti tu lar a se me lhan te pro i -
bi ção que a Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce para o
côn ju ge e os pa ren tes con san güí ne os ou afins, até o
se gun do grau ou por ado ção, dos Che fes do Po der
Exe cu ti vo, seja no âm bi to da União, dos Esta dos e
dos Mu ni cí pi os, de se can di da ta rem no ter ri tó rio de
ju ris di ção do ti tu lar.

Su ge ri mos tam bém a mo di fi ca ção do tex to
cons ti tu ci o nal para pre ver ele i ção de se na dor, no
caso de va cân cia, a. fim de as se gu rar a le gi ti mi da de
da re pre sen ta ção po lí ti ca, ca ben do ao su plen te, nes -
se caso, subs ti tu ir o ti tu lar até a pos se do ele i to.

A nos sa pro pos ta pre vê que a ele i ção do se na -
dor para pre en cher a vaga de i xa da pelo se na dor que

não con clu ir o seu man da to ocor re rá por oca sião das
ele i ções ge ra is, in clu si ve mu ni ci pa is, que se se gui -
rem ao sur gi men to da va cân cia, ex ce to quan do fal ta -
rem ses sen ta dias ou me nos para es sas ele i ções,
quan do a es co lha será trans fe ri da para o ple i to ele i to -
ral sub se qüen te.

Fi nal men te, como não po de ria ser de ou tro
modo, cu i da mos de ob ser var que se jam as se gu ra dos 
os di re i tos dos su plen tes que fo rem ele i tos na vi gên -
cia do atu al tex to cons ti tu ci o nal.

Di an te do ex pos to, es pe ra mos po der con tar
com o apo io dos nos sos Pa res com o ob je ti vo de tor -
nar a com po si ção do Se na do Fe de ral mais con sen tâ -
nea com a von ta de po pu lar.

Sala das Ses sões,  2 de abril de 2003. – Se na -
dor Sibá Ma cha do.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL

Do Con gres so Na ci o nal
Art. 46. O Se na do Fe de ral com põe-se de re pre -

sen tan tes dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral, ele i tos
se gun do o prin cí pio ma jo ri tá rio.

§ 1º Cada Esta do e o Dis tri to Fe de ral ele ge rão
três Se na do res, com man da to de oito anos.

§ 2º A re pre sen ta ção de cada Esta do e do Dis tri -
to Fe de ral será re no va da de qua tro em qua tro anos,
al ter na da men te, por um e dois ter ços.

§ 3º Cada Se na dor será ele i to com dois su plen -
tes.

Art. 56. Não per de rá o man da to o De pu ta do ou
Se na dor:

I – in ves ti do no car go de Mi nis tro de Esta do, Go -
ver na dor de Ter ri tó rio, Se cre tá rio de Esta do, do Dis tri -

to Fe de ral, de Ter ri tó rio, de Pre fe i tu ra de ca pi tal ou
che fe de mis são di plo má ti ca tem po rá ria;

II – li cen ci a do pela res pec ti va Casa por mo ti vo
de do en ça, ou para tra tar, sem re mu ne ra ção, de in te -
res-se par ti cu lar, des de que, nes te caso, o afas ta -
men to não ul tra pas se cen to e vin te dias por ses são
le gis la ti va.

§ 1º O su plen te será con vo ca do nos ca sos de
vaga, de in ves ti du ra em fun ções pre vis tas nes te ar ti -
go ou de li cen ça su pe ri or a cen to e vin te dias.

§ 2º Ocor ren do vaga e não ha ven do su plen te,
far-se-á ele i ção para pre en chê-la se fal ta rem mais de
quin ze me ses para o tér mi no do man da to.

§ 3º Na hi pó te se do in ci so I, o De pu ta do ou Se -
na dor po de rá op tar pela re mu ne ra ção do man da to.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia.)

                                                 Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral  de  3 - 04 - 2003
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