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RESUMO 
 
 

Estudo da teoria referente à lei complementar: origem histórica e direito comparado, conceito, 
natureza jurídica, classificação e hierarquia. Discussão sobre a elaboração da lei 
complementar. Análise de dados na tramitação dos projetos de lei complementar na Câmara 
dos Deputados. Pesquisa sobre a ocorrência de dois turnos de discussão e votação nos projetos 
de lei complementar transformados em norma jurídica a partir de 1989. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das questões referentes à tramitação de projetos que não se apresenta bem 

explicada é o porquê da distinção de tratamento entre a votação do projeto de lei 

complementar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Enquanto o Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados exige dois turnos de discussão e votação para deliberação de um 

projeto de lei complementar, o Regimento Interno do Senado Federal prevê apenas turno 

único. A Constituição Federal não trata do tema, exigindo apenas a aprovação por maioria 

absoluta. 

Daí surgiu o interesse em saber se a forma de tramitação na Câmara dos Deputados 

surte mais efeito, gera benefícios ou se realmente é aplicada na prática, a partir de pesquisa 

nos processos de votação desde a promulgação do atual Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, em setembro de 1989. Além disso, por ser um tipo de proposição pouco discutido 

na doutrina, a curiosidade despertou o desejo de saber mais sobre a própria inserção da lei 

complementar no ordenamento jurídico brasileiro e no processo legislativo. 

A lei complementar é uma espécie normativa com previsão constitucional que possui 

dois grandes diferenciais em relação à lei ordinária: destina-se a regulamentar matérias a ela 

reservadas pela Constituição e sua aprovação exige quórum qualificado de maioria absoluta 

nas duas Casas do Congresso Nacional. No que se refere à tramitação do projeto de lei 

complementar, não se verifica, no primeiro momento, diferenças substanciais em relação ao 

projeto de lei ordinária. Entretanto, em um exame mais acurado do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, é possível encontrar pequenos detalhes que merecem ser destacados. 

O objetivo geral da monografia é tratar da lei complementar e de sua tramitação no 

Congresso Nacional. O objeto específico da pesquisa é o processo de deliberação dos projetos 

de lei complementar que, na Câmara dos Deputados, se desdobra em dois turnos, composto de 

discussão e votação. 

O problema a ser discutido é a necessidade ou não de dois turnos para a apreciação de 

projeto de lei complementar, haja vista a Constituição Federal não fazer tal exigência e o 

Senado Federal não observar esse rito. 

Também se pretende cotejar o texto do Regimento da Câmara dos Deputados com o 

do Senado Federal, a fim de verificar a diferença de tratamento na tramitação do projeto de lei 

complementar. 
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A escassez de material doutrinário sobre processo legislativo é patente, sobretudo 

referente à lei complementar, não passando de pouco mais de meia dúzia os livros específicos 

sobre o tema. Em geral, o processo legislativo é analisado sob a ótica constitucional e a 

exposição é limitada a breves comentários sobre os artigos da Constituição que tratam da 

matéria. 

Há apenas um artigo da Constituição Federal que cuida especificamente da apreciação 

do projeto de lei complementar, o art. 69, que se restringe à exigência de quórum qualificado 

para sua aprovação, qual seja, o de maioria absoluta dos membros de cada Casa Legislativa. 

As demais disposições tratam do processo de elaboração das leis de modo geral, 

complementares e ordinárias. Os regimentos internos também não trazem muita informação 

sobre a tramitação dos projetos de lei complementar. Isso tem colaborado para o desinteresse 

no aprofundamento do estudo desta importante proposição legislativa. 

Em face desse quadro, vislumbra-se uma lacuna teórica, a qual este trabalho sobre lei 

complementar pode ajudar a preencher, sob a forma de um estudo que organiza o 

conhecimento referente ao tema e que serve como fonte de consulta para outros 

pesquisadores. 

Além disso, os dados coletados e o resultado das análises contribuem para a montagem 

de uma radiografia do instituto e para a verificação de sua utilização, bem como demonstram 

como se processa a tramitação dos projetos de lei complementar. 

Por fim, a relevância social desta monografia está no fato de colocar à disposição da 

comunidade acadêmica uma pesquisa praticamente inédita e na perspectiva de contribuir para 

uma melhor compreensão do processo legislativo do projeto de lei complementar por todos 

aqueles que consultarem este trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Histórico da lei complementar e direito comparado 
 

 A origem das leis complementares está ligada ao surgimento das Constituições 

formais, e os seus primeiros contornos foram delineados na Constituição Francesa de 1848, 

que previu a necessidade de se editar leis denominadas “orgânicas” com vistas à organização 

e estruturação dos Poderes Públicos (BASTOS, 1999, p. 29). Naquela ocasião, a Constituição 

determinava que uma lei especial definiria quais matérias seriam reguladas por lois 

organiques, que deveriam ser redigidas por uma Assembléia Nacional Constituinte. Essas 

leis, embora materialmente qualificadas, não se diferenciavam das demais quanto ao processo 

legislativo. 

 Somente na Constituição da França de 1958 é que as leis orgânicas passaram a ter um 

tratamento especial em relação às leis ordinárias, em face da previsão de um processo 

legislativo mais rigoroso, que exigia a aprovação dos projetos pela maioria absoluta de cada 

casa parlamentar. O texto constitucional também passou a prever diretamente quais matérias 

seriam objeto de leis orgânicas, aproximando-se do que compreendemos hoje como lei 

complementar. 

 Essa inovação francesa influenciou suas antigas colônias a inserirem nas recentes 

constituições a previsão de leis orgânicas. Bastos (1999, p. 31-32) traz o exemplo das 

constituições de Marrocos, de 2 de junho de 1961, e do Senegal, de 3 de março de 1965. 

 A Espanha também adotou em sua Constituição de 1978 a elaboração de leis orgânicas 

para regular matérias previstas no texto constitucional, entre elas “as relativas ao 

desenvolvimento dos direitos fundamentais e das liberdades públicas” (BASTOS, 1999, p. 

32).  

 A Lei de Revisão n° 1/89 inseriu na Constituição Portuguesa de 1976 a previsão de 

leis orgânicas para dispor sobre o regime eleitoral dos órgãos de soberania, o regime do 

referendo, a organização do Tribunal Constitucional e das Forças Armadas. Vê-se que, 

diferentemente da Espanha e da França, Portugal optou por fazer uma reserva de competência 

muito restrita para as leis orgânicas, o que explica o pouco uso desse instituto. 

 A Venezuela alargou o campo normativo das leis orgânicas ao prescrever no art. 203 

da Constituição de 1999 que “son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución; las 

que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos 

constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes”. O texto constitucional 
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ainda prevê que as leis orgânicas que forem assim qualificadas pela Assembléia Nacional 

terão de passar pelo Tribunal Supremo de Justiça para que este se pronuncie acerca da 

constitucionalidade do caráter orgânico da norma. Sua aprovação depende do assentimento de 

dois terços dos integrantes da Assembléia Nacional. 

 Ainda segundo Bastos (1999, p. 34), o Peru e o Chile têm em suas Constituições a 

previsão de leis orgânicas com especificação de matérias a serem tratadas por este tipo 

normativo e aprovação por quórum qualificado de maioria absoluta no primeiro e de três 

quintos no segundo, em cada Casa. 

 Vê-se que os traços marcantes deste tipo lei, desde sua origem, é a aprovação por um 

quórum qualificado e a definição dos assuntos, via de regra, por disposição constitucional, o 

que confere à lei complementar um status formal e material diferenciado em relação às outras 

espécies normativas do ordenamento jurídico. 

 Bacha (2004, p. 88) traz exemplos de disposições constitucionais de diversos países 

nos quais a lei orgânica é utilizada para cuidar de matérias correlatas às previstas para a lei 

complementar na Constituição Federal brasileira. A esses exemplos acrescentamos artigo da 

Constituição de 1999 da Venezuela:  

 

Na Constituição da França Na Constituição Brasileira 
Art. 64. 
[...] Une loi organique porte statut des magistrats. 
 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do 
Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o 
Estatuto da Magistratura, observados os 
seguintes princípios: 

Na Constituição da Espanha Na Constituição Brasileira 
Artículo 8. 
1. Una ley orgánica regulará las bases de la 
organización militar conforme a los principios de la 
presente Constitución. 

Art. 142 [...] 
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas 
gerais a serem adotadas na organização, no 
preparo e no emprego das Forças Armadas. 

Na Constituição de Portugal Na Constituição Brasileira 
Artigo 164º. [...] 
d) Organização da defesa nacional, definição dos deveres 
dela decorrentes e bases gerais da organização, do 
funcionamento, do reequipamento e da disciplina das 
Forças Armadas. 

Art. 142 [...] 
§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas 
gerais a serem adotadas na organização, no 
preparo e no emprego das Forças Armadas. 

Na Constituição do Chile Na Constituição Brasileira 
Artículo 74. Una ley orgánica constitucional determinará 
la organización y atribuiciones de los tribunales que fueren 
necesarios para la pronta y cumplida administración de 
justicia em todo el territorio de la República. La misma ley 
señalara las calidades que respectivamente deban tener los 
jueces y el número de años que deban ejercido la profesión 
de abogado las personas que fueran nombradas ministros 
de Corte e jueces letrados. 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a 
organização e competência dos tribunais, dos 
juízes de direito e das juntas eleitorais. 

Na Constituição do Peru Na Constituição Brasileira 
Artículo 303. Una Ley Orgánica regula el 
funcionamiento del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 

Art. 121. Lei complementar disporá sobre a 
organização e competência dos tribunais, dos 
juízes de direito e das juntas eleitorais. 
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Na Constituição da Venezuela  Na Constituição Brasileira 
Art. 16 [...] 

 La división políticoterritorial será regulada por ley 
orgánica, que garantice la autonomía municipal y la 
descentralización político administrativa. Dicha ley 
podrá disponer la creación de territorios federales en 
determinadas áreas de los Estados, cuya vigencia queda 
supeditada a la realización de un referendo aprobatorio 
en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a 
un territorio federal la categoría de Estado, 
asignándosele la totalidad o una parte de la superficie 
del territorio respectivo. 

Art. 18 [...] 
§ 2º - Os Territórios Federais integram a União, e 
sua criação, transformação em Estado ou 
reintegração ao Estado de origem serão 
reguladas em lei complementar. 
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se 
anexarem a outros, ou formarem novos Estados 
ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de 
plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 

 

 

2.2 O surgimento da lei complementar no Brasil e sua evolução 
 

 O Brasil também se inspirou na Constituição Francesa de 1848 para introduzir na 

primeira Constituição Republicana, de 1891, a previsão de “leis orgânicas para a execução 

completa da Constituição” (art. 34, § 34), antecessora das leis complementares. Segundo 

Oliveira (2004, p. 51) “tais leis estavam relacionadas também aos aspectos organizacionais 

dos entes públicos, com o encargo de dispor sobre sua estrutura e atribuições, daí a origem da 

expressão”. Neste momento, como na França, não havia diferenciação formal no processo de 

votação. 

 Ao passo que a Constituição de 1934 se limitou a conservar a previsão de elaboração 

de leis orgânicas, a Constituição de 1937 suprimiu tal disposição e, em seu lugar, inseriu as 

leis constitucionais, referidas como especiais. No entanto, essas leis foram editadas pelo 

Presidente da República sem a participação do Congresso, que fora dissolvido e nessa 

condição permaneceu até 1945. Naquela época, o Presidente Getúlio Vargas praticamente 

governou com decretos-leis, firmado no art. 180 da Constituição por ele outorgada, que dizia 

que “enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o Presidente da República terá o poder de 

expedir decretos-leis sôbre tôdas as matérias da competência legislativa da União”. 

 A Constituição de 1946 não fez referência à lei complementar ou à lei orgânica em seu 

texto original. No entanto, em face da instituição do sistema parlamentarista de governo, a 

Emenda Constitucional n° 04, de 02 de setembro de 1961, em seu art. 22, previa: “poder-se-á 

complementar a organização do sistema parlamentar do governo ora instituído, mediante leis 

votadas, nas duas Casas do Congresso Nacional, pela maioria absoluta dos seus membros”. 

Como se pode observar, a expressão “complementar” foi empregada pela primeira vez como 

verbo, não como adjetivo qualificativo da lei. A aprovação por quórum qualificado e a 

especificidade da matéria tornavam essa lei diferente das demais. Pela primeira vez foram 
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publicadas leis complementares com esta denominação e com numeração específica. Apenas 

duas leis complementares foram aprovadas, uma vez que o sistema presidencialista de 

governo foi restabelecido pela Emenda Constitucional n° 6, de 23 de janeiro de 1963. 

 O termo “complementar” voltou a ser empregado no Ato Institucional n° 02, de 27 de 

outubro de 1965, editado pelo Governo Militar, em que possibilitava ao Presidente da 

República “baixar atos complementares”. Embora ambos buscassem “completar” a 

Constituição, não se pode afirmar que havia identidade entre esses atos e as leis 

complementares, uma vez que tais atos nem sequer tramitavam no Poder Legislativo. 

 Como atesta Sampaio (apud BACHA, 2004, p. 32), somente na Emenda 

Constitucional n° 17, de 1965, é que a expressão “leis complementares” foi definitivamente 

inserida no ordenamento jurídico brasileiro, sem que isso significasse, entretanto, qualquer 

distinção formal em relação à lei ordinária. 

A Emenda Constitucional n° 18, também de 1965, consolidou a denominação 

normativa ao dispor, no art. 1°, que o sistema tributário nacional seria regido, entre outras 

normas, por leis complementares, sem, no entanto, fazer qualquer alusão ao seu processo de 

aprovação. Pode-se observar, porém, que o uso de expressões como “fixados em lei 

complementar” (art. 2°, IV, “c”), “definidos em lei complementar” (art. 4°), “disposto em lei 

complementar” (art. 12) e “lei complementar estabelecerá” (art. 15, parágrafo único) denotam 

o interesse em regular a matéria tributária por uma lei distinta, que conferisse maior 

estabilidade jurídica. 

A Constituição de 1967 consagrou a inovação no ordenamento jurídico ao inserir as 

“leis complementares à Constituição” entre as espécies normativas a serem elaboradas pelo 

processo legislativo (art. 49, II), logo abaixo das emendas à Constituição e acima das leis 

ordinárias, o que foi ratificado na Emenda Constitucional n° 1, de 1969. Em ambos os textos 

(art. 53 e 50, respectivamente), a distinção formal das leis ordinárias ficou estabelecida pela 

aprovação por maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso Nacional. No 

dizer de Bastos (1999, p. 37), “resta claro, que foi após à Constituição de 1967 que foi 

conferido à lei complementar um status especial, o de norma intercalar autônoma – no que diz 

respeito a sua rigidez – entre a Constituição Federal e as leis ordinárias, além de exigir-lhe 

quórum especial para votação”. 

Finalmente, a Constituição de 1988 ratificou a espécie normativa complementadora do 

texto constitucional no art. 59, II, e prescreveu as matérias a serem regidas por lei 

complementar, atribuindo maior rigidez na sua criação e conseqüente alteração, mediante a 
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aprovação por maioria absoluta nas duas Casas Legislativas. Silva (2003, p. 232) considera 

que  

Houve, mesmo, na Assembléia Nacional Constituinte, um exagerado apego e apelo 
às leis complementares da Constituição. Tudo que não se resolvia no texto 
constitucional ou nas negociações políticas logo recebia a sugestão de ser deixado 
para uma lei complementar, de modo que elas pululam no texto da Constituição, não 
raro desnecessariamente, no mais das vezes sem critério. 

 

2.3 Conceito de lei complementar e seus requisitos 
 

 A conceituação de lei complementar pode ser oferecida em sentido amplo ou restrito. 

No dizer de Leal (apud BACHA, p. 32), 

Em princípio, tôdas as leis são complementares, porque destinam a complementar 
princípios básicos enunciados na Constituição. Geralmente, porém, se reserva esta 
denominação para aquelas leis sem as quais determinados dispositivos 
constitucionais não podem ser aplicados. 

Silva (2003, p. 244) traz-nos um conceito de lei complementar consentâneo com a sua 

prestigiada teoria da aplicabilidade das normas constitucionais:  

[...] leis complementares da Constituição são leis integrativas de normas 
constitucionais de eficácia limitada, contendo princípio institutivo ou de criação de 
órgãos e sujeitas à aprovação pela maioria absoluta dos membros das duas Casas 
do Congresso Nacional ( grifos do original). 
 

A expressão lei complementar pode denotar dois conceitos, segundo Ataliba (1971, p. 

30): um doutrinário e um jurídico-positivo, em que 

O primeiro se prende à distinção substancial entre disposição constitucional auto-
executável e não auto-executável, tal como firmada na doutrina dominante. É lei 
complementar a que completa este tipo de norma [...]. 

Já o conceito jurídico positivo depende do sistema, tal como formalmente erigido e 
disposto pelo legislador – no caso – constituinte. 

É lei complementar – de acordo com o conceito jurídico-positivo – aquela 
expressamente prevista pelo texto constitucional e para cuja elaboração se previu 
processo especial e qualificado porque revestido de exigências que o tornam 
qualitativamente superior ao próprio das leis ordinárias. 

Não coincidem, como se vê, os conceitos doutrinário e jurídico-positivo de lei 
complementar. 

 
Bastos (1999, p. 47) também oferece um conceito “jurídico-positivo” à lei 

complementar, mas antes condena o uso atual da expressão em sentido doutrinário: 

[...] lei complementar era já uma expressão pejada de significação doutrinária 
quando encampada pelo legislador constituinte. Porém, em face da absorção pelo 
direito positivo da expressão “lei complementar”, a nosso ver, hoje, só existe – 
tecnicamente falando – a lei complementar expressamente prevista na Constituição, 
isto é, tornou-se impróprio referir-se à norma integradora, mas não formalmente 
prevista na Constituição como lei complementar, por este nome. 
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[...] Lei complementar é, pois, toda aquela que contempla uma matéria a ela entregue 
de forma exclusiva e que, em conseqüência, repele normações heterogêneas, 
aprovada mediante um quórum próprio de maioria absoluta (grifos do original). 

 
Vê-se que os doutrinadores circundam a mesma órbita em seus conceitos, partindo dos 

requisitos constitucionais para definir lei complementar, em síntese, como aquela cujo objeto 

material se encontra previamente definido pela Constituição e que deverá ser aprovada por 

quórum especial e qualificado nas duas Casas Legislativas. 

No que diz respeito aos assuntos a serem tratados por lei complementar, a doutrina 

predominante assevera que a Constituição trouxe rol taxativo de hipóteses de incidência deste 

tipo normativo. Por se tratar, portanto, de numerus clausus, Silva (2003, p. 246) afirma que “a 

questão é de reserva legal qualificada, na medida em que certas matérias são reservadas pela 

Constituição à lei complementar, vedada, assim, sua regulamentação por lei ordinária” (grifos 

do autor). 

Borges (1975, p. 26-27) ensina que a lei complementar que transbordar as matérias 

prescritas na Constituição será tida como meramente ordinária nessa parte, e que a lei 

ordinária que regular matéria de lei complementar será tida como inconstitucional, como se 

pode aferir nos comentários realizados em relação ao Texto Constitucional de 1969: 

Se a lei complementar (a) invadir o âmbito material de validade da legislação 
ordinária da União, valerá tanto quanto uma lei ordinária federal. Sobre esse ponto 
não há discrepância doutrinária. A lei complementar fora do seu campo específico, 
cujos limites estão fixados na Constituição, é simples lei ordinária. Sem a 
congregação dos dois requisitos estabelecidos pelo art. 50 da Constituição, o quórum 
especial e qualificado (requisito de forma) e a matéria constitucionalmente prevista 
como objeto de lei complementar (requisito de fundo) não há lei complementar. 
Contudo, se não ultrapassar a esfera de atribuições da União, o ato legislativo será 
existente, válido e eficaz. Só que não estará submetido ao regime jurídico da lei 
complementar – inclusive quanto à relativa rigidez – mas ao da lei ordinária, 
podendo conseqüentemente ser revogada por esta. 

[...] Se, inversamente, (b) a lei ordinária da União invadir o campo da lei 
complementar estará eivada de visceral inconstitucionalidade porque a matéria, no 
tocante ao processo legislativo, somente poderia ser apreciada com observância de 
um quórum especial e qualificado, inexistente na aprovação da lei ordinária. A 
reserva constitucional da lei complementar funciona então como um óbice à 
disciplina da matéria pela legislação ordinária. 

 

O entendimento de Bastos (1999, p. 144) também é no sentido de que a lei 

complementar que dispuser sobre matéria não reservada a ela constitucionalmente tem 

validade de lei ordinária e por esta pode ser alterada, enquanto a lei ordinária aprovada por 

maioria absoluta não alcança o status de lei complementar: 

Em suma, no caso de a lei complementar versar matéria de lei ordinária, resta claro 
dizer que ela pode ser revogada sem a necessidade de votação por maioria absoluta, 
ou seja pode ela ser revogada por meio da edição de lei ordinária. Vale dizer, 
também, que no caso, o fato de a lei ter atingido o quórum próprio de lei 
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complementar, não é elemento suficiente para caraterizá-la como tal, pois falta a ela 
a matéria própria destinada pela Constituição. Houve sim aprovação de quórum 
além do normalmente necessário, o que não pode trazer malefício algum a lei, que 
continua sendo uma mera lei ordinária. 

 

2.4 Natureza jurídica das leis complementares 
 

A importância de se definir a natureza jurídica de um instituto está no fato de 

distingui-lo de seus assemelhados, conferindo-lhe contornos próprios que o caracterize e o 

individualize, a fim de atribuir uma identidade a todos os elementos que possuam os mesmos 

atributos. Nesse sentido, a natureza jurídica das leis complementares pode ser observada sob 

dois aspectos: o formal e o material. 

Sob a ótica formal, o tema já suscitou acalourados debates na doutrina e tem íntima 

ligação com a discussão da posição hierárquica da lei complementar.  

Cantizano (apud OLIVEIRA, 2004, p.  53) defende que “as Leis Complementares, por 

sua natureza, constituem leis constitucionais de 2° grau”, enquanto afirmam outros, segundo 

Cretella Júnior (apud OLIVEIRA, 2004, p. 53), “tratar-se a lei complementar de uma lei 

ordinária paraconstitucional”. 

Ferreira Filho (2002, p. 245-247), escudado em Reale, defende que “a lei 

complementar é um tertium genus interposto, na hierarquia dos atos normativos, entre a lei 

ordinária (e os atos que têm a mesma força que esta – a lei delegada e o decreto-lei) e a 

Constituição (e suas emendas)”. Neste mesmo sentido, Miranda (apud, BACHA 2004, p. 36) 

consignou as leis complementares como intercalares entre as emendas à Constituição e as leis 

ordinárias. 

Sem desconsiderar as valiosas contribuições dos doutrinadores citados, tem-se 

dividido modernamente a natureza jurídica formal do ordenamento jurídico em normas 

constitucionais e infraconstitucionais. Mesmo não entrando ainda no mérito da posição 

hierárquica das leis, pode-se afirmar que a lei complementar não tem o condão de modificar a 

constituição que lhe definiu os contornos e explicitou a matéria a que ficará restrita seu 

conteúdo, senão somente regulamentar e tornar efetivamente aplicável o texto constitucional. 

Dessa feita, não é cabível elevar a lei complementar ao status de lei constitucional ou 

qualquer outro que não o de norma infraconstitucional, haja vista sua limitação e 

subordinação ao que determina a Lei Maior. 

Sob a ótica material, a dificuldade para definir a natureza jurídica da lei complementar 

está no fato de enquadrá-la em um ramo específico do Direito. À primeira vista, a tendência 

seria qualificá-la como de natureza jurídica constitucional, uma vez que seu objetivo maior 
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seria complementar a Constituição. No entanto, verificamos que o conteúdo das leis 

complementares nem sempre tem natureza constitucional, como se pode conferir no art. 7°, I, 

da Constituição Federal de 1988, em que se exige a elaboração de lei complementar para 

proteger a relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, que tem 

natureza jurídica claramente trabalhista, ou a prevista no art. 202, a qual regulamenta o regime 

de previdência privada de caráter complementar, que tem natureza previdenciária. 

Encontramos em Silva (2003, p. 242-243) a melhor exposição sobre a natureza 

jurídica material das leis complementares, razão pela qual nos reportamos à substanciosa 

lição: 

[...] A natureza jurídica de um instituto ou princípio implica o decidir a que ramo do 
Direito pertence, ou se tem condições de formar um ramo autônomo. As leis 
complementares não constituem um ramo próprio do Direito; a respeito delas não se 
pode falar na existência de um Direito intermediário ou paraconstitucional. 
São elas, então, de direito constitucional? 
Do ponto de vista formal, certamente que não o são. Não constituem regras de 
modificação da Constituição, nem se integram nesta. A rigidez que lhes foi atribuída 
– aprovação por maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso 
Nacional – não é suficiente para lhes dar a natureza de direito constitucional em 
sentido formal. O fato mesmo de reconhecer-se que elas ocupam um lugar 
intermediário entre a leis constitucionais e as leis ordinárias demonstra que não 
constituem direito constitucional, que só cogita das normas constantes da 
Constituição. 
[...] Terão elas a natureza jurídica que seu conteúdo indicar, podendo, pois, haver 
leis complementares que, em razão da matéria de que tratam, sejam de direito 
constitucional, embora formalmente não o sejam. As leis complementares referentes 
à  matéria tributária integram o direito tributário, como o Código Tributário 
Nacional. As que cuidam, por exemplo, dos orçamentos plurianuais de 
investimentos são de caráter financeiro. As que estabelecem sobre a Magistratura 
nacional são de direito judiciário. As que instituírem outras inelegibilidades são de 
direito político eleitoral. Mas as que criarem novos Estados e Territórios têm 
natureza de direito constitucional em sentido material, como também o teriam 
aquelas que completassem a organização do sistema parlamentar de governo, 
consoante previa o art. 22 do ato Adicional de 1961. As que envolverem problemas 
municipais se incluem no direito municipal, e assim por diante. 
Completam a Constituição, mas nem sempre pertencem ao direito constitucional, 
porque sua função complementar, embora de caráter fundamental, refere-se ao 
conteúdo das normas integradas, e da natureza desse conteúdo retiram sua própria 
natureza. 

 

2.5 Classificação da lei complementar 

 

As classificações, via de regra, são subdivisões que a doutrina procura oferecer a 

determinado instituto jurídico como forma apresentá-lo de maneira didática, mais 

compreensível ao estudioso, separando entre elementos do mesmo gênero caraterísticas 

comuns que podem formar espécies diferentes.  

As leis complementares foram classificadas quanto à hierarquia por Borges (1975, p. 

84-90) em leis complementares que fundamentam a validade de atos normativos (leis 
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ordinárias, decretos legislativos e convênios) e leis complementares que não fundamentam a 

validade de outros atos normativos. Bastos (1999, p. 83-85) apresenta uma classificação 

semelhante a Borges, com a denominação de leis complementares continuáveis e leis 

complementares exaurientes, respectivamente, embora discorde no que tange ao fundamento 

de validade e à hierarquia.  

As leis complementares exaurientes são aquelas que regulam fatos ou comportamentos 

de maneira direta, ou seja, sua eficácia é plena, não havendo necessidade de criação de outra 

espécie normativa para a execução de seus fins. No dizer de Bastos (1999, p. 94), 

[...] Por se tratarem de normas cheias, maciças, não prescidem de qualquer 
normação complementar. Essas leis contêm uma manifestação jurídica que não se 
compõem de qualquer outro manifestar regratório secundário. Na hipótese de que 
sua matéria admita uma regulação paralela, os dois comandos não se misturam nem 
se reduzem a uma unidade deôntica. As leis complementares exaurientes enunciam 
um mandamento que não deseja ser integrado ou composto, porque sua formulação 
não necessita de qualquer tipo de remodelagem. 
 

Borges (1975, p. 88-90) traz diversos exemplos de previsões constitucionais de leis 

complementares que não fundamentam a validade de outros atos normativos ou exaurientes, 

conforme a classificação de Bastos. Por se tratar de remissões ao texto da Emenda 

Constitucional n° 01 de 1969, fazemos referência a exemplos constantes da Constituição 

Federal de 1988: 

a) art. 7º, I: lei complementar destinada a regular a relação de emprego; 

b) art. 14, § 9º: lei complementar destinada a estabelecer outros casos de 

inelegibilidades; 

c) art. 45, § 1º: lei complementar destinada a estabelecer o número de deputados por 

Estado e Distrito Federal; 

d) art. 59, parágrafo único: lei complementar sobre elaboração e consolidação das 

leis; 

e) art. 79, parágrafo único: lei complementar destinada a conferir atribuições ao Vice-

Presidente da República; 

f) art. 93: lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura; 

g) art. 148: lei complementar destinada a instituir o empréstimo compulsório; 

h) art. 202: lei complementar sobre previdência privada complementar. 

 

As leis complementares denominadas continuáveis ou, na classificação de Borges, que 

fundamentam a validade de atos normativos, são aquelas que não têm aplicabilidade plena, 



 20 

haja vista a necessidade de outras normas que completem o seu comando ou lhe dêem 

executoriedade. Como enfatiza Bastos (1999, p. 95): 

Na lei complementar continuável a formulação jurídica efetivamente emitida fica 
aquém do seu propósito. O teor da normação da lei complementar continuável é por 
si só insuficiente para abranger todas as especificidades da matéria que versa, 
portanto ela necessita de uma outra norma para complementá-la. Resta dizer que as 
normas complementares continuáveis se caracterizam por demandarem um 
aditamento à sua área e regulação, que é feito neste caso pela lei ordinária. 
 

Convém ressaltar que não comungamos com a tese de que as leis complementares 

continuáveis servem de fundamento de validade para leis ordinárias que a sucedem, como 

defende Borges. Compreendemos, como Bastos, que, não obstante tratarem do mesmo tema e 

a aplicação ser conjunta, tanto a lei complementar continuável como a lei ordinária que a 

sucede retiram seu fundamento de validade da Constituição, sem intermediação, e por isso 

mesmo não há hierarquia entre elas, como se verá adiante. Cada tipo normativo tem seu 

campo de competência e atuação definido e delimitado, havendo uma coexistência simultânea 

em uma relação de compatibilização e coordenação de normas do mesmo nível, não de 

subordinação. 

São exemplos de leis complementares continuáveis: 

a) art. 18, § 2º: lei complementar destinada a regular a criação de Territórios Federais 

e sua transformação em Estados; 

 Ato normativo decorrente: lei ordinária que cria o Território Federal. 

b) art. 18, § 4°: lei complementar destinada a estabelecer o período de criação, 

incorporação, fusão e desmembramento de Municípios; 

Ato normativo decorrente: lei estadual que cria, incorpora ou funde o 

Município. 

c) art. 21, IV: lei complementar destinada a estabelecer casos de permissão para que 

forças estrangeiras transitem no território nacional; 

Ato normativo decorrente: decreto legislativo que autoriza o Presidente da 

República a permitir o trânsito de forças estrangeiras (art. 49, II) e o decreto do 

Presidente da República que efetivamente permite (art. 84, XXII). 

d) art. 22, parágrafo único: lei complementar destinada a autorizar os Estados a 

legislarem sobre questões específicas das matérias relacionadas no artigo; 

Ato normativo decorrente: lei estadual que especifica a matéria. 

e) art. 23, parágrafo único: lei complementar destinada a fixar normas para  a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

Ato normativo decorrente: convênios. 
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f) art. 146: lei complementar que estabelece normas gerais em matéria de legislação 

tributária; 

Ato normativo decorrente: leis ordinárias federais, estaduais, distritais e 

municipais que criam impostos. 

g) art. 165, § 9°: lei complementar destinada a fixar o exercício financeiro, a 

vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

Ato normativo decorrente: lei do plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e 

lei orçamentária anual. 

Numa acepção ampla, Teixeira (1991, p. 362) e Silva (2003, p. 229) compreendem 

como “leis complementares à Constituição  todas as leis que a complementam, tornando 

plenamente eficazes os seus dispositivos, ou desenvolvendo os princípios neles contidos 

(TEIXEIRA, 1991, p. 362). Nesse sentido, classificam as leis complementares, quanto à 

espécie, da seguinte forma: 

I – leis complementares fundamentais: aquelas que desenvolvem preceitos 

constitucionais relativos à segurança do Estado, direitos políticos e à declaração de direitos. 

Silva (2003, p. 229) defende que este tipo de lei complementar não ocorre no sistema 

constitucional brasileiro por entender que as normas que consubstanciam direitos 

fundamentais são eficazes e imediatamente aplicáveis por si mesmas, não havendo que se 

falar em normas complementares, mas restritivas; 

II – leis orgânicas: aquelas que regulamentam os órgãos do Estado e outros entes 

menores, instituições e serviços estatais, como por exemplo a organização da Magistratura e 

do Ministério Público; 

III – leis complementares comuns: aquelas que vislumbram a aplicação dos demais 

dispositivos constitucionais, em especial os que se referem aos fins do Estado e sua política 

social, à regulamentação de atividades particulares, entre outras. 

 

2.6 A questão da hierarquia entre lei complementar e lei ordinária 

 
No estudo da lei complementar, a discussão sobre a existência ou não de hierarquia 

entre lei complementar e lei ordinária é, sem dúvida, o tema mais pulsante na doutrina.  

A localização topográfica da lei complementar no texto constitucional revela, para 

alguns autores, sua superioridade em relação à lei ordinária, como se pode observar em Silva 

(2003, p. 251) e na exposição de Bacha (2004, p. 103), apoiado em Sampaio: 
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A constatação de hierarquia entre os atos normativos dentro do processo legislativo 
das Constituições decorre da ordem regular que eles estão dispostos. É ilação lógica, 
espontânea, que prescinde estudo metodológico. O esboço dos artigos 
constitucionais que estabelecem o processo legislativo, tanto ontem quanto hoje, 
revela, sem hesitar, a posição hierárquica superior e inferior que as leis 
complementares assumem no degrau da escada normativa. 
A força desta conclusão encontra supedâneo nos estudos feitos por Nelson de Sousa 
Sampaio, sobre o processo legislativo na Constituição de 1967, a saber: 
“Na Constituição vigente, já não cabe nenhuma dúvida quanto ao posto hierárquico 
da lei complementar. Pela primeira vez as expressões lei complementar e lei 
ordinária aparecem no texto constitucional, numa enumeração de atos legislativos.” 
(grifos do autor) 
 

No entanto, para outros autores, é descabido vislumbrar uma hierarquização com base 

na posição do tipo normativo no elenco das espécies compreendidas no art. 59 da 

Constituição Federal, como se extrai do pensamento de Borges (1975, p. 23-24) e Bastos 

(1999, p. 59) que, citando Carrazza, registra o seguinte: 

[...] a só circunstância da lei complementar ser mencionada antes da ordinária, no 
artigo 59, inciso II do Texto Supremo, nada significa, em termos de posicionamento 
hierárquico. Se o raciocínio fosse bom, então, pelo mesmo motivo, também a lei 
ordinária estaria acima da lei delegada, das medidas provisórias e assim por diante. 
Ademais, as leis complementares não apresentam uma fisionomia unitária que 
possibilite de pronto uma definição de superioridade em relação às demais leis. Na 
verdade, a lei ordinária e a complementar não se subordinam reciprocamente (o que 
se verifica, por exemplo, entre a lei e o regulamento), porquanto versam matérias 
distintas e buscam seus fundamentos de validade diretamente na Constituição. 
 

Outro argumento utilizado para defender a subordinação da lei ordinária à lei 

complementar é a aprovação desta por maioria absoluta em contraposição à maioria simples 

exigida para a apreciação da lei ordinária, o que demonstraria um status mais elevado da lei 

complementar na consideração do Constituinte. Este entendimento é acolhido por Moraes 

(2004, p. 570), Silva (2003, p. 252) e Ferreira Filho (2002, p. 246-247), de cujo texto 

retiramos os excertos a seguir: 

É de se sustentar, portanto, que a lei complementar é um tertium genus interposto, 
na hierarquia dos atos normativos, entre a lei ordinária (e os atos que têm a mesma 
força que esta – a lei delegada e o decreto-lei) e a Constituição (e suas emendas). 
Não é só, porém, o argumento de autoridade que apóia essa tese; a própria lógica 
jurídica o faz. A lei complementar só pode ser aprovada por maioria qualificada, a 
maioria absoluta, para que não seja, nunca, o fruto da vontade de uma minoria 
ocasionalmente em condições de fazer prevalecer sua voz. Essa maioria é assim um 
sinal de seu estabelecimento. Paralelamente, deve-se convir, não quis o constituinte 
deixar ao sabor de uma decisão ocasional a desconstituição daquilo para cujo  
estabelecimento exigiu ponderação especial. Aliás, é princípio geral do Direito que, 
ordináriamente, um ato só possa ser desfeito por outro que tenha obedecido à mesma 
forma. 
[...] a lei ordinária, o decreto-lei e a lei delegada estão sujeitos à lei complementar. 
Em conseqüência disso não prevalecem contra ela, sendo inválidas as normas que a 
contradisserem. 
 

Em desacordo com o pensamento anterior, Borges (1975, p. 45-46) considera que a 

aprovação do projeto de lei complementar por maioria absoluta é um requisito de forma que 
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se relaciona com a existência da norma, não com a sua eficácia sobre outros tipos normativos. 

É o que se depreende dos seus comentários à Constituição de 1967, alterada pela Emenda 

Constitucional nº 01 de 1969: 

O quórum especial e qualificado é um simples requisito constitucional de integração 
ou perfeição do ato e, pois, da sua existência como lei formalmente complementar. 
Não interfere com a eficácia do ato legislativo, uma vez editado. O art. 50 da 
Constituição é regra que concerne não à eficácia, mas à existência e validade da lei. 
Trata-se de um requisito de ordem estritamente procedimental no tocante à criação 
da lei complementar. 
[...] O quórum do art. 50 não acrescenta à lei complementar um plus de eficácia com 
relação à lei ordinária. Apenas em atenção ao objeto da lei complementar – numa 
valoração política e conseqüentemente pré-jurídica – o legislador constituinte elegeu 
certas matérias para serem objeto da regulação específica (grifos do autor). 
 

Bacha (2004, p. 118) defende vigorosamente a hierarquia formal da lei complementar 

sobre outras espécies normativas, baseado no art. 59, parágrafo único, da Constituição 

Federal. Entende que a lei complementar prevista naquele dispositivo para  regular a 

elaboração dos atos normativos é suficiente para comprovar a existência de subordinação da 

lei ordinária e outros tipos à lei complementar. Traz em seu auxílio as palavras de Carvalho 

(p. 125), as quais transcrevemos: 

Foi no terreno da hierarquia formal que a Constituição de 1988 trouxe uma 
inovação de grande alcance para o estudo e o entendimento adequado da categoria 
legislativa que examinamos. Logo no parágrafo único do art. 59 (CF) institui que Lei 
complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis. Se, como dissemos, as relações de subordinação entre normas, bem como as de 
coordenação, são tecidas pelo sistema do direito positivo, o nosso, inaugurado em 
1988, houve por bem estabelecer que as leis, todas elas, com nome ou com status de 
lei, ficam sujeitas aos critérios que o diploma complementar previsto no art. 59 (CF) 
vier a prescrever. Note-se que seu papel é meramente formal, porque nada diz sobre 
a matéria que servirá de conteúdo significativo às demais leis. Entretanto, nenhuma 
lei ordinária, delegada, medida provisória, decreto legislativo ou resolução poderá 
inobservar as formalidades impostas por essa lei complementar. É a consagração 
da superioridade hierárquica formal dessa espécie do processo legislativo com 
relação às previstas nos outros itens (grifos do autor). 
 

Pode-se questionar os argumentos de Bacha e de Carvalho a respeito da hierarquia, 

ponderando que a lei complementar de que trata o parágrafo único do art. 59 da Constituição 

cuida da elaboração de projetos durante o processo legislativo, não da legislação constante do 

ordenamento jurídico. Não se trata, portanto, de subordinação formal de uma norma sobre 

outra, mas de regras previstas na lei complementar que devem ser observadas durante a 

produção legislativa. Por isso mesmo, a Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre 

essa matéria, esclarece em seu art. 18 que “eventual inexatidão formal de norma elaborada 

mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”, 

demonstrando, mais uma vez, que não há que se falar em hierarquia da lei complementar 

sobre as demais normas. 
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Ainda na linha da hierarquia formal, Machado (2004, p. 88-89) procura minimizar a 

relevância da competência normativa da lei complementar e da lei ordinária em razão da 

matéria para defender que qualquer tema poderá ser objeto de lei complementar, ainda que a 

Constituição assim não disponha, o que elevará esse tema a um status superior àqueles 

tratados em lei ordinária:  

Nossa Constituição não define as leis complementares, nem diz que estas estão 
reservadas a determinadas matérias. Não contém norma dizendo que são leis 
complementares aquelas que tratem das matérias que indica. Diversamente, nossa 
Constituição coloca a lei complementar como uma espécie normativa, no rol de seu 
art. 59, e as caracteriza pela exigência de quórum especial para sua aprovação (art. 
69). Além disso, estabelece que “lei complementar disporá sobre a elaboração, 
redação, alteração, e consolidação das leis” (art. 59, parágrafo único). 
Sem dispositivo expresso da Constituição que afirme o contrário, caracteriza-se a lei 
complementar por seu aspecto formal. Aliás, toda e qualquer espécie normativa 
ganha identidade específica, e assim tem definida a sua posição hierárquica no 
sistema jurídico, a partir de elementos formais. Não em razão de seu conteúdo. A 
competência do órgão que a emite, e o procedimento adotado em sua elaboração, 
determina sua espécie e posição hieráquica. 
 

Na contramão desse raciocínio, Temer (1991, p. 148-149) oferece uma definição de 

hierarquia que leva à compreensão de que não pode haver subordinação da lei ordinária à lei 

complementar: 

Hierarquia, para o Direito, é a circunstância de uma norma encontrar sua nascente, 
sua fonte geradora, seu ser, seu engate lógico, seu fundamento de validade numa 
norma superior. A lei é hierarquicamente inferior à Constituição porque encontra 
nesta o seu fundamento de validade. Aliás, podemos falar nesse instrumento 
chamado lei, porque a Constituição o cria. Tanto isto é verdade que o Supremo 
Tribunal Federal, ao declarar que uma lei é inconstitucional está dizendo: “aquilo 
que todos pensaram que era lei, lei não era”, dado que lei é instrumento criado pelo 
Texto Constitucional. Pois bem, se hierarquia assim se conceitua é preciso indagar: 
lei ordinária, por acaso encontra seu fundamento de validade, seu engate lógico, sua 
razão de ser, sua fonte geradora na lei complementar? Absolutamente não! 
A leitura do art. 59, III, indica que as leis ordinárias encontram seu fundamento de 
validade, seu ser, no próprio Texto Constitucional, tal qual as leis complementares 
que encontram seu engate lógico na Constituição. Portanto, não há hierarquia entre a 
lei complementar e a lei ordinária (grifo do autor). 
 

Não obstante os preciosos estudos dos doutrinadores mencionados e de outros juristas 

sobre a existência ou não de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, que não só 

enriquecem o debate como também enobrecem o tema, o Supremo Tribunal Federal esposou 

o entendimento de que não há subordinação entre lei complementar e lei ordinária, mas 

apenas reserva constitucional de competência material da lei complementar, o que não a torna 

superior à lei ordinária, podendo inclusive ser alterada por esta quando ultrapassar os limites 

de sua atuação, como se verifica nos trechos das ementas que trazemos à colação: 

E M E N T A - ADIN - LEI N. 8.443/92 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU - 
INSTITUIÇÃO QUE NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO - 
TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 128, I, DA CONSTITUIÇÃO - 
VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA A CORTE DE CONTAS - COMPETÊNCIA DO 
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TCU PARA FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO CONCERNENTE 
A ESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PERANTE 
ELE ATUA (CF, ART. 73, CAPUT, IN FINE) - MATÉRIA SUJEITA AO DOMÍNIO 
NORMATIVO DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA - ENUMERAÇÃO EXAU STIVA 
DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE REGRAMENTO MEDIANT E LEI 
COMPLEMENTAR - INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO AR T. 130 
DA CONSTITUIÇÃO - AÇÃO DIRETA IMPROCEDENTE. 
[...] Só cabe lei complementar, no sistema de direito positivo brasileiro, quando 
formalmente reclamada a sua edição por norma constitucional explicita.  
A especificidade do Ministério Público que atua perante o TCU, e cuja existência se 
projeta num domínio institucional absolutamente diverso daquele em que se insere o 
Ministério Público da União, faz com que a regulação de sua organização, a 
discriminação de suas atribuições e a definição de seu estatuto sejam passiveis 
de veiculação mediante simples lei ordinaria, eis que a edição de lei 
complementar é reclamada, no que concerne ao Parquet, tão-somente para a 
disciplinação normativa do Ministério Público comum (CF, art. 128, § 5.) [...]1 
(grifo nosso). 
 
 
EMENTA: I. Recurso extraordinário e recurso especial: interposição simultânea: 
inocorrência, na espécie, de perda de objeto ou do interesse recursal do recurso 
extraordinário da entidade sindical: apesar de favorável a decisão do Superior 
Tribunal de Justiça no recurso especial, não transitou em julgado e é objeto de RE da 
parte contrária. II. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ em recurso 
especial: hipótese de cabimento, por usurpação da competência do Supremo 
Tribunal para o deslinde da questão.C. Pr. Civil, art. 543, § 2º. Precedente: AI 
145.589-AgR, Pertence, RTJ 153/684. 1. No caso, a questão constitucional - 
definir se a matéria era reservada à lei complementar ou poderia ser versada 
em lei ordinária - é prejudicial da decisão do recurso especial, e, portanto, 
deveria o STJ ter observado o disposto no art. 543, § 2º, do C. Pr. Civil. 2. Em 
conseqüência, dá-se provimento ao RE da União para anular o acórdão do STJ por 
usurpação da competência do Supremo Tribunal e determinar que outro seja 
proferido, adstrito às questões infraconstitucionais acaso aventadas, bem como, com 
base no art. 543, § 2º, do C.Pr.Civil, negar provimento ao RE do SESCON-DF 
contra o acórdão do TRF/1ª Região, em razão da jurisprudência do Supremo 
Tribunal sobre a questão constitucional de mérito. III. PIS/COFINS: revogação pela 
L. 9.430/96 da isenção concedida às sociedades civis de profissão pela LC 70/91. 1. 
A norma revogada - embora inserida formalmente em lei complementar - 
concedia isenção de tributo federal e, portanto, submetia-se à disposição de lei 
federal ordinária, que outra lei ordinária da União, validamente, poderia 
revogar, como efetivamente revogou. 2. Não há violação do princípio da 
hierarquia das leis - rectius, da reserva constitucional de lei complementar - 
cujo respeito exige seja observado o âmbito material reservado pela 
Constituição às leis complementares. 3. Nesse sentido, a jurisprudência 
sedimentada do Tribunal, na trilha da decisão da ADC 1, 01.12.93, Moreira 
Alves, RTJ 156/721, e também pacificada na doutrina2 (grifo nosso). 
 
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
TRIBUTÁRIO. ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.718/98. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA 
DA COFINS. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os REs 357.950, 
390.840, 358.273 e 346.084, concluiu pela desnecessidade de edição de lei 
complementar para a majoração da alíquota da COFINS. Não há falar, no caso, em 
violação aos princípios da isonomia e da hierarquia das leis. Precedente: RE 
475.253, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, entre outros. Agravo regimental 
desprovido3 (grifo nosso). 

                                                 
1 ADI 789/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julg. 26/05/1994, Tribunal Pleno, DJ 19/12/94. p. 35.180. 
2 RE 419629/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julg. 23/05/2006, Primeira Turma, DJ 30/06/2006 p. 16 
3 RE-AgR 419903 / PE, Rel. Min. Carlos Britto, julg. 20/06/2006, Primeira Turma, DJ 22/09/2006 p. 36 
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2.7 A lei complementar e as outras espécies normativas 

 

A lei complementar tem íntima ligação com a Constituição Federal pelo fato de a 

Carta Magna conferir àquela seu fundamento de validade, além de prescrever o procedimento 

formal e delimitar sua matéria que, via de regra, especifica e completa o conteúdo 

constitucional ou regula um tema determinado. No entanto, essa função da lei complementar 

não lhe atribui foro constitucional. Ela é hierarquicamente inferior à Constituição e sua 

validade é aferida segundo o princípio da compatibilidade vertical, o que a sujeita ao controle 

de constitucionalidade como qualquer outra lei (SILVA, 2003, p. 245). 

Da mesma forma, a lei complementar não se confunde com as emendas à 

Constituição, denominadas por Silva (2003, p. 246) de “leis constitucionais”. A característica 

mais próxima entre as duas espécies normativas é a exigência constitucional de quórum 

especial e qualificado, mas nem esse requisito formal as deixa semelhantes, uma vez que a 

emenda à Constituição requer a aprovação por três quintos dos membros de cada Casa 

Legislativa em dois turnos, e a lei complementar é submetida à aprovação por maioria 

absoluta. Ademais, a emenda à Constituição integra o texto constitucional e, por isso, goza de 

superioridade em relação às leis complementares. 

A relação da lei complementar com a lei ordinária já foi amplamente debatida, 

sobretudo na discussão da existência ou não de hierarquia entre elas, cabendo-nos apenas 

reportarmos ao ensinamento de Temer (1991, p. 150): “a distinção entre a lei ordinária e a lei 

complementar reside no âmbito material expressamente previsto, que, por sua vez, é 

reforçado pela exigência de um quórum especial para a sua aprovação” (grifos do autor). 

A Constituição vedou expressamente, no seu art. 68, que lei delegada disponha sobre 

matéria reservada a lei complementar. Não poderia ser diferente, haja vista que se o 

constituinte determinou a aprovação de matérias específicas por maioria absoluta é porque 

esses temas lhe são caros e merecem a apreciação e a manifestação de um colegiado 

qualificado, que não pode ser substituído por um único legislador, no caso, o Presidente da 

República. 

No mesmo sentido se dá a vedação de edição de medida provisória para regular 

matéria reservada a lei complementar (art. 62, § 1º, III, CF). Admitir a invasão de 

competência da medida provisória na seara da lei complementar seria frustrar os propósitos 

do legislador constituinte ao atribuir maior rigor na deliberação de determinadas matérias, 

sobretudo levando-se em conta que a medida provisória gera efeitos jurídicos a partir de sua 

publicação. Entretanto, esse entendimento só se consolidou com a promulgação da Emenda 
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Constitucional nº 32, de 2001, quando a Constituição passou a restringir expressamente o uso 

de medidas provisórias. 

Em relação ao decreto legislativo e à resolução, verifica-se que a lei complementar 

tem um campo normativo completamente distinto daqueles. A maior vocação da lei 

complementar é dispor sobre temas complexos de amplitude nacional, como as normas gerais 

de direito tributário, embora também regule importantes matérias de âmbito federal. Sem 

desmerecer ou diminuir o valor do decreto legislativo, o art. 49 da Constituição demonstra 

que esta espécie normativa cumpre uma função predominantemente autorizativa e 

homologatória do Congresso Nacional, não obstante também regule as relações jurídicas 

decorrentes de medida provisória que perdeu a eficácia (art. 62, § 3º). A resolução, por sua 

vez, é adotada de maneira preponderante para tratar de matéria interna corporis cuja 

competência seja privativa de cada uma das Casas do Poder Legislativo, conquanto também 

existam resoluções do Congresso Nacional, como a que confere poderes legislativos ao 

Presidente da República para editar lei delegada (art. 68, § 2º). 

 

2.8 Lei complementar estadual 

 

Cumpre registrar que os Estados e o Distrito Federal podem editar leis 

complementares que regularão as matérias prescritas nas Constituições Estaduais e na Lei 

Orgânica do Distrito Federal. O próprio texto constitucional federal prevê a existência desta 

espécie normativa para dispor sobre a organização, as atribuições e o estatuto de cada 

Ministério Público em âmbito estadual (art. 128, § 5º). 

O processo legislativo estadual tem que observar o princípio da simetria, por força do 

qual as regras e os princípios da Constituição Federal devem ser adaptados às Constituições 

Estaduais no que forem cabíveis. Por isso, a lei complementar estadual também deve ser 

aprovada por maioria absoluta, inclusive para se diferenciar das leis ordinárias estaduais. 

No que diz respeito à hierarquia entre leis complementares federais e estaduais, 

trazemos a lição de Bastos (1999, p.132-133): 

Vale advertir que não é possível afirmar que existe hierarquia entre lei 
complementar federal e lei complementar estadual, pois se isto fosse possível 
estaríamos contrariando frontalmente o princípio da isonomia das pessoas 
constitucionais que pressupõe a inexistência de hierarquia entre leis da União, 
Estados e Municípios. [...] No sistema federativo brasileiro, não há relação de 
hierarquia entre normas emanadas da União, dos Estados e dos Municípios, 
precipuamente porque os poderes legislativos (federal, estadual e municipal) retiram 
as suas competências diretamente da própria Constituição. Portanto, 
conseqüentemente, será tida por inconstitucional a lei que disciplinar matéria 
extravasante da área que lhe foi designada pela Lei Maior. E, como visto 
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anteriormente, essa relação de hierarquia não ocorre com as leis complementares 
estaduais e federais, apenas ambas tem um campo de atuação distinto, mas a lei 
complementar estadual não retira o seu fundamento de validade da lei complementar 
federal. 
 

 
2.9 O processo de elaboração da lei complementar 

 

No que se refere ao processo de elaboração da lei complementar, observa-se que a 

Constituição Federal não registrou, à exceção do quórum de aprovação, nenhum 

procedimento especial a ser adotado em contraposição ao procedimento da lei ordinária. O art. 

61 prescreve os mesmos legitimados para apresentarem os dois tipos de projetos: qualquer 

membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 

Nacional, o Presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores, o 

Procurador-Geral da República e os cidadãos, na forma prevista no § 2° do mesmo artigo. 

Quando os projetos de lei ordinária e complementar tiverem origem externa ao Poder 

Legislativo Federal, sempre iniciarão sua tramitação pela Câmara dos Deputados (art. 61, § 

2°, e art. 64).  Como o projeto de lei ordinária, o projeto de lei complementar está sujeito ao 

regime de urgência constitucional previsto no § 1° do art. 64 da Constituição Federal. A 

tramitação sempre se processará nas duas Casas Legislativas, retornando à Casa iniciadora em 

caso de oferecimento de emendas pela Casa revisora (art. 65, parágrafo único). 

A grande diferença entre as espécies de projetos, como já mencionado, é o campo 

material de atuação de cada um, em que os assuntos a serem objetos de projetos de lei 

complementar estão prescritos na Constituição em rol taxativo, sendo o campo material dos 

projetos de lei ordinária residual, ou seja, os projetos de lei ordinária tratam de temas que não 

são objeto de lei complementar, decreto legislativo ou resolução. Essa delimitação impõe ao 

legislador infraconstitucional a obediência ao “princípio da reserva qualificada” (SILVA, 

2003) ou “complementar” (BACHA, 2004) ou ainda “princípio da especialidade” 

(ALEXANDRINO & PAULO, 2005). O princípio também impede a regulamentação de 

matérias reservadas à lei complementar por medida provisória (art. 62, § 1º, III, CF) e por lei 

delegada (art. 68, § 1º, CF). 

No âmbito regimental, percebe-se que a Câmara dos Deputados foi mais atenciosa 

com os projetos de lei complementar do que o Senado Federal. O Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados (RICD) concedeu aos projetos de lei complementar a tramitação em 

regime de prioridade (art. 151, II, a), o que reduz o prazo para apreciação em cada comissão 

para dez sessões ordinárias (art. 52) e lhe concede preferência sobre as demais proposições, 
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após os projetos em regime de urgência (art. 158). O Regimento Interno do Senado Federal 

(RISF) não faz nenhuma distinção entre a tramitação de um projeto de lei ordinária e um 

projeto de lei complementar. 

Além disso, a Câmara dos Deputados conferiu aos projetos de lei complementar a 

deliberação em dois turnos de discussão e votação (art. 148), fazendo-os equivaler, nesse 

particular, às propostas de emenda à Constituição. Esse rigor vai além da exigência 

constitucional, embora também não a contrarie, uma vez que a CF é omissa nesse ponto. No 

entanto, em atendimento ao art. 65 da Constituição Federal, o projeto em fase de revisão 

deverá ser apreciado em turno único de discussão e votação.  

Importante mencionar que o art. 149 do RICD prevê a possibilidade de não haver 

votação no segundo turno, desde que a discussão deste turno seja encerrada sem oferecimento 

de emendas. Outra possibilidade de supressão do segundo turno na apreciação dos projetos de 

lei complementar, a qual se apresenta mais recorrente, é a solicitação de urgência pelos líderes 

partidários, nos termos do artigo 155 do RICD. Essa hipótese será amplamente discutida no 

próximo capítulo, quando da apresentação dos resultados da pesquisa. 

No caso de o projeto não alcançar na votação, em qualquer das Casas Legislativas, a 

aprovação da maioria absoluta dos membros do Colegiado, ele será considerado rejeitado e 

enviado ao arquivo. Tomando-se por exemplo a composição da Câmara dos Deputados, que 

possui atualmente 513 deputados, o projeto de lei complementar que tivesse a aprovação de 

256 deputados e 1 abstenção não teria cumprido a exigência constitucional de pelo menos 257 

votos pela aprovação, portanto, seria tido por rejeitado pela maioria absoluta. 

Aprovado regularmente pela Câmara e pelo Senado, o projeto será enviado ao 

Presidente da República, que poderá sancioná-lo ou vetá-lo, total ou parcialmente (art. 66, 

CF). Interessante registrar que, no caso de aposição de veto, o projeto vetado integralmente ou 

a parte vetada retornará ao Congresso Nacional para reexame da matéria em sessão conjunta, 

com vistas à confirmação ou não do veto (art. 66, § 4º). Ocorre que o quórum para rejeitar o 

veto presidencial é o mesmo exigido minimamente para aprovar a matéria na sua tramitação, 

qual seja, o de maioria absoluta. Isso implica dizer que, teoricamente, se todos os votantes 

confirmassem seu primeiro voto pela aprovação integral da matéria quando da tramitação do 

projeto de lei complementar, o veto sempre seria rejeitado. No entanto, considerando que a 

apreciação do veto é realizada mediante votação secreta em um outro momento político, no 

qual o Presidente da República já ofereceu as suas razões para censurar o projeto, os 

parlamentares que o aprovaram integralmente podem se convencer de que melhor será apoiar 

a recomendação presidencial. 
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3 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 Introdução 

 

O universo de pesquisa desta monografia cinge-se aos projetos de lei complementar 

transformados em normas jurídicas a partir da promulgação do atual Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, o que ocorreu em 21 de setembro de 1989, até 31 de janeiro de 2007, 

a fim de incluir no estudo os projetos que foram aprovados e sancionados no decorrer de toda 

a 52ª Legislatura. 

A razão do recorte temporal dá-se pelo fato de o estudo se restringir ao sistema 

constitucional vigente, sendo que o atual Regimento Interno da Câmara dos Deputados  

somente adaptou as normas de tramitação de proposições ao texto constitucional cerca de um 

ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Esse universo é composto por 66 

proposições que tramitaram nas duas Casas Legislativas e foram sancionadas, promulgadas e 

publicadas. Não foram incluídos na amostragem os projetos em tramitação ou arquivados, 

pelo fato de esses não oferecerem um rito completo que pudesse gerar conclusões seguras 

sobre o processo legislativo das leis complementares. 

O foco do estudo está na tramitação dos projetos de lei complementar na Câmara dos 

Deputados, como forma de possibilitar uma pesquisa mais apurada e direcionada, sem no 

entanto deixarmos de trazer informações sobre as diferenças de tramitação no Senado Federal. 

O objetivo mediato da pesquisa é verificar como tem efetivamente ocorrido a 

tramitação dos projetos de lei complementar na Câmara dos Deputados, se há alguma 

diferença em relação ao previsto no Regimento e, no caso de haver, qual a razão para isso 

ocorrer. O objetivo imediato é constatar se os projetos de lei complementar estão passando 

pelos dois turnos de discussão e votação previstos para deliberação em Plenário, como dispõe 

o Regimento Interno, e como se chegou à possibilidade de  supressão de um turno. 

Diante dos objetivos expostos, surgem as indagações nas quais se reduz o problema da 

presente monografia: 

1) há necessidade de deliberação dos projetos de lei complementar em dois turnos? 

2) há algum prejuízo na elaboração da lei complementar com a supressão de um 

turno? 

3) há algum ganho na apreciação da proposição em turno único? 

Essas são as questões que norteiam os estudos a serem apresentados. 
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3.2 Questões regimentais 

 

3.2.1 Sobre a maioria absoluta 

 

Como já referido no referencial teórico, a Constituição Federal de 1988 prescreve no 

seu art. 69 que “as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta”, 

diferentemente do que dispõe a regra geral do art. 47, onde se diz que “salvo disposição 

constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas 

por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros”. O Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados (RICD) reproduz, no art. 183, constante do capítulo que trata da 

votação de proposições, o mesmo conteúdo dos dispositivos constitucionais, com algumas 

alterações e acréscimos, como se pode observar: 

Art. 183. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara 
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
§ 1º Os projetos de leis complementares à Constituição somente serão aprovados se 
obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua 
tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação. 
 

Vê-se que o Regimento estendeu a expressão constitucional “maioria absoluta” para 

“maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara”. Num primeiro momento, poder-se-ia 

concluir que o Regimento estaria tratando de maneira diferente o quórum para votação de lei 

complementar ao instituir maioria absoluta dos votos, argumentando que se, por exemplo, 

numa votação hipotética, houvesse quatrocentos votantes, a maioria absoluta dos votos seria o 

primeiro número inteiro acima da metade de votantes, ou seja, duzentos e um votos. No 

entanto, esse raciocínio não poderia subsistir, porque  o exemplo trata justamente do caso de 

maioria simples, e a exigência constitucional é a apuração da maioria absoluta em relação ao 

número total de membros de cada Casa Legislativa, não em relação ao número de votantes, 

como podemos perceber na lição de Temer (1991, p. 149-150): 

É do confronto entre o art. 69 e o art. 47 da CF que se apura a distinção entre 
maioria simples e maioria absoluta. O art. 47 fornece parâmetros para esta distinção 
ao estipular: “Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada 
Casa e de suas Comissões, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria 
absoluta de seus membros”. Se há 100 integrantes numa Casa Legislativa e 51 estão 
presentes, há o que se chama de quórum. Uma lei ordinária é aprovável, segundo o 
art. 47, por 26 votos, isto é, mais da metade dos presentes à sessão. 
Já entretanto, o art. 69 exige a “maioria absoluta”. Qual é a maioria absoluta nesse 
exemplo? É o número de 51 membros. É “mais da metade” dos integrantes da Casa 
Legislativa, esclarecendo-se que essa metade é entendida como o primeiro número 
inteiro subseqüente obtido depois da divisão (grifos do autor). 
 

Verifica-se, da análise de questões de ordem e de notas taquigráficas, que já houve 

dúvidas na forma de apuração da maioria absoluta no processo de votação de projetos de lei 
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complementar. O Regimento dispõe no art. 186, I, que o processo nominal será utilizado nos 

casos em que seja exigido quórum especial de votação, como é o de projeto de lei 

complementar, segundo o ensinamento de Ataliba (1971, p. 34), que preceitua ser o quórum 

especial quando específico, peculiar à espécie, e qualificado quando mais rigoroso que o da 

regra geral. Entretanto, alguns projetos de lei complementar foram aprovados mediante 

processo simbólico de votação após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sem que 

houvesse a contagem nominal dos votos para que se apurasse se o número de votantes 

favoráveis ao projeto era igual ou superior à maioria absoluta dos membros da Câmara, 

adotando-se, nestes casos, a “maioria absoluta presumida”, a qual era aferida mediante o 

registro de presença dos deputados no painel eletrônico, descontado o voto daqueles que se 

manifestassem contrários à matéria, como se depreende dos excertos da nota taquigráfica da 

sessão de 26 de outubro de 1989, um mês após a promulgação do novo Regimento Interno, 

quando se apreciava o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 118, de 1989, convertido 

posteriormente na Lei Complementar (LC) nº 61, de  26/12/1989: 

O SR. LUIZ EDUARDO  (PFL – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
há dúvida quanto ao mérito da matéria, pois a ela somos favoráveis. Entretanto, 
creio que se abre um precedente muito grave ao votar-se lei complementar sem que 
haja o registro de 248 votos a favor. Amanhã ou depois, se para alguma matéria for 
pedida a verificação de quórum e a matéria seguinte for um projeto de lei 
complementar, corre-se o risco de vê-lo aprovado por acordo de Lideranças. Então, 
se os dois maiores partidos desejarem, poderão aprovar lei complementar com o 
voto de Liderança. 
Por isso, peço a V. Exa. que compreenda minhas alegações e determine a realização 
da votação pelo processo nominal para que, com 248 votos a favor, se cumpra a 
Constituição Federal. 
[...] 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O art. 69 da Constituição diz que “As 
leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta”. Estando presentes 270 
Srs. Deputados em plenário, e não havendo manifestação em contrário, está lógico 
que pela votação simbólica todos concordam com a aprovação da lei. 
Então, estamos com um quórum superior ao mínimo exigido, que é a maioria 
absoluta, que seriam 248 Srs. Deputados. No entanto, como bem frisou o nobre 
Líder do Governo, por se tratar de matéria que exige maioria absoluta, se qualquer 
Parlamentar presente em plenário exigir que essa maioria seja referendada através 
do voto, a Presidência assim procederá. 
Portanto, fica fixado esse critério. 

 
Em seguida, na mesma sessão, o Presidente da Câmara reitera a decisão nos seguintes 

termos: 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta Presidência responde o seguinte: 
todos os que se manifestaram são pessoas de alto saber jurídico. Realmente, a 
questão é séria e precisamos decidi-la com toda a tranqüilidade, para que amanhã 
não se estabeleça jurisprudência sobre este assunto. 
Realmente, o nobre Deputado Antônio Carlos Konder Reis levantou uma questão do 
art. 69, de que as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Mas 
sempre entre as votações se inclui a votação simbólica. 
Se temos 276 Srs. Deputados, e o Presidente coloca em votação e não há nenhuma 
manifestação contrária, é lógico que todos os 276 estão de acordo. Então a maioria 
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teve 276 votos a favor e nenhum contra. Portanto, teve a maioria absoluta dos 
presentes. 
[...] 
Esta Presidência vai fixar o seguinte critério: não há necessidade alguma de 
recorremos à Comissão de Constituição e Justiça e Redação, porque, acima do 
Regimento, temos uma lei maior – a Constituição. 
Ela é clara em seu art. 69. Se, numa votação de lei complementar, qualquer 
Deputado argüir que, de acordo com o art. 69, as leis complementares serão 
aprovadas por maioria absoluta, e considerando que no plenário não há 248 
Deputados que aprovem essa lei, e pedir que se computem os votos para verificar se 
há ou não quórum e, caso contrário, se recorra ao processo eletrônico ou nominal de 
votação, é lógico que o Presidente terá de atendê-lo, porque, acima do Regimento, 
está a Constituição do País. Acho que a posição do nobre Deputado Konder Reis foi 
muito clara, e o nobre Deputado Michel Temer também explicou o assunto 
detidamente. O Presidente, baseado nos dois pronunciamentos educativos, vai 
decidir que poderá ser votado. No entanto, se não houver um acordo entre os 
presentes, qualquer Parlamentar poderá argüir o art. 69, requerendo que se vote por 
maioria absoluta. 
 

Essa decisão foi mantida até 30 de maio de 1990, quando a Presidência da Câmara dos 

Deputados acatou o Parecer n° 13/90 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que 

concluiu pela obrigatoriedade de votação dos projetos de lei complementar pelo processo 

nominal em todos os casos. Não obstante isso, consta da tramitação do Projeto de Lei 

Complementar (PLP) nº 145/1993, transformado na Lei Complementar (LC) nº 80/1994, e do 

PLP nº 181/1994, convertido na LC nº 81/1994, a aprovação por unanimidade, sem 

especificar o número de votantes, o que indica a ausência de votação pelo processo nominal, 

como se pode confirmar com a leitura das notas taquigráficas4. 

Cumpre lembrar que deverão ocorrer tantas votações nominais quantas forem as partes 

a serem examinadas separadamente durante a apreciação do projeto de lei complementar. Isso 

significa que, se houver, por exemplo, três matérias destacadas do texto do projeto ou do 

substitutivo a ele apresentado, acrescido de emendas com parecer favorável e emendas com 

parecer contrário à sua aprovação, haverá, pelo menos, no mesmo turno, cinco votações 

nominais, além da votação do texto principal, se não for destacada nenhuma outra emenda 

para ser apreciada separadamente do grupo a que pertença. 

Outra dúvida que resultou na Questão de Ordem n° 10.431, levantada pelo Deputado 

Luís Eduardo na sessão de 2 de junho de 1993, foi a relativa ao quórum de aprovação do 

projeto de lei complementar nas comissões técnicas. O parlamentar queria saber se a 

deliberação das comissões deveria obedecer a orientação constitucional de aprovação por 

maioria absoluta do colegiado ou se o projeto de lei complementar poderia ser aprovado por 

maioria simples. O Presidente da Câmara à época, Deputado Inocêncio Oliveira, respondeu a 

                                                 
4 PLP nº 145/1994: Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 26/11/1993, p. 25636 a 25654. 
  PLP nº 181/1994: Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 10/2/1994, p.1785 a 1787. 
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questão de ordem esclarecendo que as comissões técnicas não apreciam diretamente o projeto 

de lei complementar, competência atribuída ao Plenário, mas tão somente o parecer oferecido 

pelo relator à proposição, bastando para a aprovação do relatório o voto favorável da maioria 

simples da comissão. 

 

3.2.2 Sobre os turnos a que está sujeito o projeto de lei complementar 

 

O Regimento Interno contém dois artigos referentes aos turnos a que estão sujeitas as 

proposições, os quais transcrevemos na parte que nos interessa para o estudo dos projetos de 

lei complementar:  

Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua 
apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os 
projetos de lei complementar e os demais casos expressos neste Regimento. 
Art. 149. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo: 
[...] 
II – se encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, quando a matéria será 
dada como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se algum líder requerer 
seja submetida a votos; 
[...] 
 

Vê-se que o legislador do Regimento decidiu prestigiar o projeto de lei complementar, 

excepcionando-o da regra geral de apreciação em turno único para conferir-lhe, neste 

particular, o mesmo regime de deliberação atribuído constitucionalmente à proposta de 

emenda à Constituição, tendo em vista que ambos possuem quórum de aprovação especial e 

qualificado, embora distintos. Quanto “aos demais casos previstos no Regimento”, só há mais 

uma ocorrência no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), a de projeto de 

resolução que vise à modificação ou à reforma do próprio Regimento (art. 216, §5°). Fora do 

RICD encontra-se ainda outro caso de apreciação de proposição em mais de um turno, este 

previsto no art. 143 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o qual  determina que os 

projetos elaborados por Comissão Mista deverão ser submetidos a dois turnos de discussão e 

votação.  

No que diz respeito à proposta de emenda à Constituição, o Regimento só reiterou a 

previsão constitucional, mesmo porque não poderia tratar diferentemente a matéria. O 

legislador constituinte de 1988 consignou como condição de validade da alteração 

constitucional sua aprovação em dois turnos de discussão e votação (art. 60, § 2°), o que 

configura uma limitação expressa de natureza formal ao poder constituinte derivado 

reformador, que fica impedido de submeter qualquer proposta de emenda à Constituição a 

turno único, sob pena de ser declarada sua inconstitucionalidade. Essa foi uma das maneiras 
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escolhidas para dificultar a alteração constitucional, que, juntamente com a exigência de 

quórum de aprovação especial e qualificado de três quintos dos membros de cada Casa em 

cada votação, classifica a nossa Constituição como rígida quanto à sua estabilidade. 

A lei complementar não foi contemplada com a previsão constitucional de dois turnos 

de discussão e votação, mas também não há nenhuma regra proibitiva e, por isso, o 

Regimento pôde dispor sobre os dois turnos. Tem-se adotado, no entanto, o exame do projeto 

de lei complementar pela Casa Revisora mediante deliberação em turno único, segundo o que 

dispõe o art. 65 da Constituição Federal, o qual, apesar de não especificar em seu texto a que 

tipo de proposição está se referindo com a expressão “projeto de lei”, tem sido interpretado 

pacificamente como incluindo o projeto de lei ordinária e o de lei complementar, uma vez que 

a Subseção III da Constituição, com o título “Das Leis”, se refere à lei em sentido amplo. 

Historicamente, verifica-se que, no Regimento Interno anterior (Resolução nº 30, de 

1972), a regra geral era que todos os projetos se sujeitavam a duas discussões em plenário, 

excetuados, entre outros, as proposições em regime de urgência, os projetos oriundos do 

Senado ou lá emendados e os de iniciativa do Poder Executivo (art. 152). As discussões eram 

sempre acompanhadas de votações (art. 172), o que significa dizer que cada discussão 

corresponderia atualmente aos turnos a que estão sujeitas as proposições. Portanto, os projetos 

de lei ordinária e de lei complementar eram apreciados igualmente em dois turnos, o que 

remanesceu no Regimento em vigor apenas na tramitação dos projetos de lei complementar. 

Vale ressaltar que, atualmente, o art. 149 do RICD registra a hipótese de não haver 

votação em segundo turno, caso a discussão neste turno tenha sido encerrada sem o 

oferecimento de emendas. Essa medida visa à celeridade da tramitação e à economia 

processual, uma vez que, não havendo alteração do texto aprovado em primeiro turno, não se 

justificaria nova apreciação por maioria absoluta. Mas o art. 149 ainda prevê a possibilidade 

de o projeto de lei complementar ser submetido à votação em segundo turno, se algum Líder 

solicitar que o processo de votação se efetive. O dispositivo foi objeto da Questão de Ordem 

nº 750, de 19 de junho de 2002, suscitada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá e decidida pelo 

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, que ratificou a previsão 

regimental e a aplicou na votação do Projeto de Lei Complementar nº 183, de 2001 (ver 

Anexo A). 

Entretanto, analisando o mesmo art. 149 sob outro prisma, poder-se-ia questionar que 

a proposta de emenda à Constituição está sujeita obrigatoriamente a dois turnos de discussão e 

votação para que o Plenário tenha segurança e certeza na decisão de alterar o texto 

constitucional, raciocínio que deveria ser aplicado também aos projetos de lei complementar, 
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uma vez que se referem a assuntos especificamente previstos na Constituição, o que 

demonstra uma preocupação maior dos constituintes nessas matérias. No entanto, o contra-

argumento a essa posição é que, se o constituinte quisesse submeter o projeto de lei 

complementar ao mesmo rigor atribuído à proposta de emenda à Constituição, assim teria 

prescrito no texto constitucional. 

O Regimento Interno do Senado Federal (RISF) não adota, como regra para a 

apreciação do projeto de lei complementar, os dois turnos de discussão e votação, mesmo 

porque não prevê nenhuma diferença entre a tramitação de projeto lei complementar e a de 

projeto de lei ordinária. Os projetos seguem, inclusive, a mesma numeração, diferenciando-se, 

apenas, pela referência à denominação “Complementar” após o nome geral “Projeto de Lei do 

Senado – PLS” (art. 246, § 1º, RISF) e pelo quórum de aprovação exigido 

constitucionalmente (art. 288, III, “a”, RISF). 

As proposições em curso no Senado, mesmo as eventualmente aprovadas em dois 

turnos na Câmara dos Deputados, são apreciadas em turno único, salvo a proposta de emenda 

à Constituição (art. 270, RISF). Apenas no caso de oferecimento de substitutivo integral ao 

projeto, aprovado pelo Plenário no turno único, ocorrerá um turno suplementar (art. 270, § 1º 

c/c, art. 282, RISF). Neste turno será aprovado o texto acolhido no turno anterior e poderão 

ser apresentadas novas  emendas, as quais serão examinadas pelas comissões competentes ou 

pelo Plenário, se o projeto tiver prazo para tramitação, antes de serem submetidas à votação 

(art. 283). Conclui-se que o Senado optou por uma fórmula mais célere de apreciação dos 

projetos de lei complementar do que a Câmara. 

 

3.2.3 Sobre a supressão do segundo turno 

 

A forma de acelerar a tramitação dos projetos de lei complementar mais  

freqüentemente utilizada na Câmara dos Deputados é a supressão completa do segundo turno 

mediante a aprovação de requerimento solicitando a tramitação da proposição em regime de 

urgência. De acordo com o art. 154 do RICD, o requerimento de urgência somente poderá ser 

submetido à deliberação do Plenário se for apresentado por: dois terços dos membros da 

Mesa, no caso de a matéria ser de competência desta; um terço da Câmara, ou Líderes que 

representem esse número; dois terços dos membros de Comissão que tenha que se manifestar 

sobre o mérito da proposição. Estando em tramitação duas matérias em regime de urgência, 

em razão de aprovação de requerimento, não se poderá deliberar sobre outros pedidos, a não 

ser que se objetive a apreciação do projeto na mesma sessão em que se aprovar a urgência, 
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como prescrito no art. 155, o qual exige que o requerimento seja subscrito pela maioria 

absoluta da composição da Câmara ou por líderes que representem esse número e aprovado 

também pela maioria absoluta dos deputados. Nesta hipótese, não haverá limitação de pedidos 

de urgência, podendo-se apreciar vários requerimentos na mesma sessão. 

A urgência também pode ser solicitada a qualquer tempo pelo Presidente da República 

para apreciação de projetos de sua autoria (art. 64, § 1º, CF). Isso implica a deliberação da 

proposição em quarenta e cinco dias na Casa em que o projeto estiver tramitando ou todas as 

demais deliberações legislativas serão sobrestadas pela matéria em urgência, até que se ultime 

a votação, à exceção das medidas provisórias. As emendas do Senado Federal ao projeto 

deverão ser apreciadas pela Câmara no prazo de dez dias, também sob pena de sobrestamento. 

O art. 152 do Regimento traz as conseqüências da tramitação de projetos em regime de 

urgência e os requisitos imprescindíveis à sua  apreciação: 

Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades 
regimentais, salvo as referidas no § 1° deste artigo, para que determinada 
proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de logo 
considerada, até sua decisão final. 
§ 1° Não se dispensam os seguintes requisitos: 
I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se 
houver, das acessórias; 
II – pareceres das Comissões ou de Relator designado; 
III – quórum para deliberação. 
§ 2° As proposições urgentes em virtude da natureza da matéria ou de requerimento 
aprovado pelo Plenário, na forma do artigo subseqüente, terão o mesmo tratamento e 
trâmite regimental. 
 

Diante do disposto no artigo transcrito, a Presidência da Câmara interpretou, em 

resposta à Questão de Ordem n° 10.434, levantada pelo Deputado Luís Eduardo em 22 de 

junho de 1993, que a apreciação em segundo turno dos projetos de lei complementar em 

regime de urgência é dispensável, haja vista não constar a sua exigência entre os requisitos 

imprescindíveis à deliberação das proposições. É o que se verifica na transcrição a seguir: 

SR. LUÍS EDUARDO – (PFL – BA. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
estava certo que esta votação se daria em dois turnos, porque o art. 148 do 
Regimento Interno determina o seguinte: 
“Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua 
apresentação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os 
projetos de lei complementar e os demais casos expressos neste regimento.” 
Mas, ao verificar a pauta da Ordem do Dia, encontrei projeto de lei complementar 
com votação em turno único. 
Sr. Presidente, temos deliberado sobre matérias importantíssimas, inclusive a 
emenda que permitiu a instituição desse imposto. Se sempre observamos a votação 
em dois turnos, não seria agora, no coroamento do processo de regulamentação do 
disposto constitucional – pois o Governo tem uma base tranqüila – que optaríamos 
pelo atalho de votarmos, em turno único, uma lei complementar dessa importância, 
sob a alegação de que se trata de regime de urgência. É inaceitável essa alegação, e 
gostaria que V. Exa. com o bom senso e com a tranqüilidade da letra do Regimento, 
acolhesse nossa questão de ordem, promovendo esta votação em dois turnos, para 
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que os Srs. Deputados tenham a oportunidade de, posteriormente, reafirmarem suas 
convicções. 
Portanto, peço, com a devida vênia, que V. Exa. acolha nossa questão de ordem. 
O SR.PRESIDENTE (Inocência Oliveira) – Creio que a questão de ordem do nobre 
Líder do PFL e do Bloco é importantíssima. Não vou levar em consideração 
precedentes na Casa, mas única e exclusivamente a linha estrita do Regimento 
Interno. O art. 152 do Regimento Interno determina o seguinte: 
“Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades 
regimentais, salvo as referidas no § 1° deste artigo, para que determinada 
proposição, nas condições  previstas do inciso I do artigo precedente, seja de logo 
considerada até sua decisão final. 
§ 1°. Não se dispensam os seguintes requisitos: 
I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da produção principal e, se 
houver, das acessórias; 
II – pareceres das Comissões ou de Relator designado; 
III – quórum para deliberação.” 
São apenas esses três requisitos. Não havendo, portanto, incidência sobre nenhum 
dos fatos, a Presidência indefere a questão de ordem de V. Exa. 
[...] O SR. LUÍS EDUARDO (PFL – BA. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, 
gostaria de lamentar a decisão de V. Exa. na medida em que o art. 148 é 
extremamente claro. Não poderíamos votar aqui, por exemplo, um emenda à 
Constituição em turno único. E o artigo refere-se igualmente à emenda à 
Constituição e à lei complementar. Conseqüentemente, as dispensas no regime de 
urgência urgentíssima certamente não atingem o processo de votação, que teria de 
ser feito em dois turnos. Caso contrário, poderíamos interpretar, amanhã ou depois, 
no caso de emenda à Constituição, que, em função da pressa e do açodamento, esta 
poderia ser votada em um turno apenas. 
Logo, vou insistir com V. Exa. dentro do bom-senso e da tranqüilidade que, em 
primeiro lugar, se não podemos dispensar os dois turnos para votação de emenda à 
Constituição, conseqüentemente isto se refere em conjunto à emenda à Constituição 
e à lei complementar. 
Mais uma vez, apelo para V. Exa. no sentido de que modifique a sua posição. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Matéria decidida, matéria vencida. 
 

Este entendimento da Presidência da Câmara dos Deputados tem prevalecido na 

apreciação de todos os projetos de lei complementar em que se conferiu a tramitação em 

regime de urgência, bem como aos projetos de resolução que alteram o Regimento Interno na 

mesma situação. O Deputado Arnaldo Faria de Sá e a Deputada Sandra Starling suscitaram a 

Questão de Ordem n° 126, de 26 de junho de 1996, questionando a supressão do segundo 

turno nos seguintes termos: 

Na sessão ordinária realizada nesta data, submeteu-se à deliberação do Plenário da 
Câmara dos Deputados o Projeto de Resolução nº. 60, de 1995, que altera os artigos 
114, 117, 161 e 162 do Regimento Interno.  
Encerrada a votação, processada em regime de urgência deu Vossa Excelência por 
promulgada a proposição.  
Inobstante, estabelece o art. 148 do Regimento Interno:  
"Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua 
apreciação, a turno único, excetuadas as proposições de emenda à Constituição, os 
projetos de lei complementar e demais casos expressos neste regimento."  
No que se refere ao Regimento Interno, determina o seu art. 216 que  
"Art. 216. O Regimento Interno pode ser modificado ou reformado por meio de 
projeto de resolução de iniciativa de Deputado, da Mesa, de Comissão Permanente 
ou de Comissão Especial para esse fim criada, em virtude de deliberação da Câmara, 
da qual deverá fazer parte um membro da Mesa.  
§ 1º O projeto, após publicado e distribuído em avulsos, permanecerá na Ordem do 
Dia durante o prazo de cinco sessões para o recebimento de emendas.  
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...  
§ 4º Depois de publicados os pareceres e distribuídos em avulsos, o projeto será 
incluído na Ordem do Dia, em primeiro turno, que não poderá ser encerrado, mesmo 
por falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.  
§ 5º O segundo turno não poderá ser também encerrado antes de transcorridas duas 
sessões.  
§ 7º A apreciação do projeto de alteração ou reforma do Regimento obedecerá às 
normas vigentes para os demais projetos de resolução.”  
Em que pese o fato de haver a matéria sido apreciada em regime de urgência, não se 
autoriza o entendimento de que a tramitação em regime de regime de urgência 
dispense a previsão expressa de dois turnos de votação, aplicáveis aos Projetos de 
Resolução. Isto porque, nesse caso expresso, há que se interpretar sistematicamente 
o Regimento Interno, guardando-se a prevalência do requisito de votação em dois 
turnos, em vista da relevância da matéria. A dispensa de exigências, interstícios ou 
formalidades regimentais, referida no art. 152, somente pode ser interpretada como 
referida aos prazos e formalidades materiais nunca ao requisito de validade implícito 
na natureza da matéria. É o que decorre da natureza das demais matérias 
expressamente sujeitas a dois turnos de votação: emendas constitucionais e projetos 
de lei complementar. Assim é que, nesse último caso, o art. 183 § 3º , prevê que "aos 
projetos de leis complementares à Constituição somente serão aprovados se 
obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara, observadas, na sua 
tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação", o que, 
interpretado da forma como aplicado no Projeto de Resolução nº. 60/95, poderia 
aprovado requerimento de urgência - dispensar a votação em dois turnos.  
Não se argumente com a existência de precedentes como o do Projeto de Resolução 
que instituiu a Comissão de Direitos Humanos. A inobservância regimental, à vista 
da deliberação da matéria em turno único naquela ocasião, não produz precedente 
válido, eis que não ocorreu questionamento nem tampouco pronunciamento do 
órgão regimentalmente competente para explicitar o entendimento regimental 
aplicável. No caso ora questionado, a matéria acha-se, embora dada prorrogação 
promulgada por Vossa Excelência, ainda pendente de publicação, ato indispensável 
para vigência da norma jurídica.  
Isto posto, é a presente Questão de Ordem, nos termos do art. 95 do Regimento 
Interno, já formulada em Plenário no curso da referida Sessão e ora apresentada por 
escrito nos termos da solicitação da Presidência, para arguir a impossibilidade de 
votação em turno único do Projeto de Resolução nº. 60/95 e para que se suspenda a 
publicação da matéria até a decisão deste questionamento, dada o descumprimento 
de requisito essencial para sua validade.  
 

Interessante perceber que o Presidente da Câmara dos Deputados à época, Deputado 

Luís Eduardo, outrora autor da Questão de Ordem nº 10.434 transcrita anteriormente, utiliza 

praticamente os mesmos argumentos oferecidos pelo Presidente Inocêncio de Oliveira 

naquela ocasião para indeferir esta Questão de Ordem sobre a supressão do segundo turno em 

projeto de resolução que altera o Regimento. Vejamos: 

DECISÃO DO PRESIDENTE EM QUESTÃO DE ORDEM LEVANTADA 
PELOS DEPUTADOS ARNALDO FARIA DE SÁ E SANDRA STARLING, 
APRESENTADA NA SESSÃO DO DIA 26/06/96  
Na sessão ordinária do último dia 26 de junho os Srs. Deputados Arnaldo Faria de 
Sá e Sandra Starling apresentaram Questão de Ordem em que argüíram a 
impossibilidade de votação em turno único para o Projeto de Resolução nº. 60/95 
que altera os procedimentos para apresentação e apreciação dos "Destaques para 
Votação em Separado". Na mesma questão, requerem ainda que se suspendesse a 
publicação da Resolução até que a presente Questão fosse decidida.  
Passo a decidir:  
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O Projeto de Resolução foi apreciado pelo Plenário em regime de urgência nos 
termos do art. 155 do Regimento Interno, em razão de requerimento aprovado na 
Sessão Extraordinária realizada em 26 de junho.  
Estabelece o Regimento Interno, no art. 216, § 7º.  
'"Apreciação do projeto de alteração ou reforma do Regimento obedecerá às normas 
vigentes para os demais projetos de resolução "  
O art. 152 por sua vez define:  
"Art. 152. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou formalidades 
regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo, para que determinada 
proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de logo 
considerada, até sua decisão final."  
§ 1º Não se dispensam os seguintes requisitos:  
I – publicação e distribuição, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se 
houver, das acessórias;  
II – pareceres das Comissões ou de Relator designado;  
III – quórum para deliberação."  
Nota-se, assim, que o Regimento, para as matérias em regime de urgência não 
excepciona dentre as exigências dispensáveis o 2º turno de apreciação.  
É evidente que isto não se aplica às Propostas de Emenda a Constituição por haver 
neste caso a exigência constitucional, e não apenas regimental, dos dois turnos de 
discussão e votação.  
Registre-se, ainda, que diversos projetos de alteração do Regimento Interno foram 
apreciados em turno único, em razão de urgência aprovada. Mencionem-se os 
Projetos e Resolução nº.s 7/91, 18/91, 57/91, 59/91, 101/92, 121/92, 149/93, 154/93, 
199/93, 200/94, 1/95, 229/94, 230/95 e 231/95.  
Vê-se, assim que é interpretação mais que consagrada pelo Plenário da Casa.  
Por último, a Presidência esclarece que fez questão de responder a Questão de 
Ordem, explicitando ponto a ponto a base regimental dos procedimentos adotados 
naquela votação, para que não pairem dúvidas quanto à correção dos trabalhos. Não 
pode deixar de mencionar, todavia, que a Questão de Ordem é intempestiva. Com 
efeito, após a promulgação da referida Resolução, prosseguiu-se a apreciação de 
matérias sobre a Mesa, tendo-se dado a votação de dois requerimentos de urgência, 
para só após o Deputado Arnaldo Faria de Sá oferecer a sua Questão de Ordem.  
Assim, não havia porque sustar a publicação da Resolução.  
É a decisão, Oficie-se ao proponente. Publique-se.  
LUÍS EDUARDO - Presidente  
 

A orientação ora apresentada encontra-se consolidada na Câmara dos Deputados, 

diante das sucessivas questões de ordem suscitadas, entre elas: QO nº 10.349, de 01/10/1997, 

QO nº 10.450, de 24/11/1999 e QO nº 465, de 03/04/2001 (ver Anexos B, C e D). 

A supressão do segundo turno mediante a aprovação de requerimento de urgência é 

uma medida que vai de encontro à previsão regimental da tramitação regular dos projetos lei 

complementar e dos projetos de resolução que alteram o Regimento Interno. Isso ficou claro 

diante das decisões às questões de ordem examinadas, e não podia ser diferente, uma vez que 

medidas urgentes, de maneira geral, são adotadas em situações que demandam uma solução 

rápida e eficaz, o que justifica a ausência de etapas ou fases que poderiam conduzir ao atraso 

da decisão e ao comprometimento do resultado esperado. 

A solicitação de urgência às proposições que tramitam no Plenário da Câmara dos 

Deputados, no entanto, não tem sido uma medida excepcional nem recente, como se verá na 

tramitação dos projetos de lei complementar transformados em norma jurídica. Na vigência 
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do Regimento Interno anterior (Resolução nº 30, de 1972), já havia a previsão de solicitação 

de urgência aos projetos (art. 195 e 198), a qual também tinha o objetivo de superar alguns 

procedimentos  para que se concluísse mais rapidamente a tramitação. 

Como já comentado, todos os projetos se sujeitavam, via de regra, a duas discussões 

em Plenário, inclusive os de lei ordinária e de lei complementar. A forma de se evitar a 

apreciação em segunda discussão era solicitar o regime de urgência para a proposição (art. 

152). Esse expediente foi largamente utilizado na vigência do Regimento anterior, como se 

pode observar, por exemplo, na tramitação do PLP nº 18/1988, convertido na LC nº 60/1989, 

em que consta a deliberação em discussão única após a aprovação do requerimento 

solicitando urgência para o projeto. 

 

3.3 Pesquisa 
 

3.3.1 Metodologia 
 

Os dados coletados referem-se à tramitação de todos os projetos de lei complementar  

(PLPs) convertidos em norma jurídica desde 21 de setembro de 1989, data da promulgação do 

atual Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), até 31 de janeiro de 2007, data 

que coincide com o final da 52ª Legislatura. A razão da escolha desse lapso temporal, como já 

mencionado, justifica-se pelo interesse em investigar apenas as proposições que concluíram 

seu processo legislativo posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, sob 

as novas regras que passaram a reger a tramitação na Câmara dos Deputados. 

As informações foram extraídas do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados5, a partir 

dos seguintes parâmetros: 

- Tipo de proposição: PLP – Projeto de Lei Complementar; 

- Situação: transformada em norma jurídica; 

Também foram utilizados os sítios eletrônicos do Senado Federal6 e da Presidência da 

República7 para complementação e verificação das informações. 

Não é objeto do trabalho adentrar na discussão de mérito e nas questões de fundo que 

revestem as leis complementares. O interesse do estudo focaliza-se no processo legislativo 

dos projetos de lei complementar que deram origem às normas durante sua tramitação na 

                                                 
 
5 http://www2.camara.gov.br/proposicoes/ 
6 http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/pesqAvancada.asp 
7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Quadro_Lcp.htm 
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Câmara dos Deputados. Todavia, poderão ser oferecidas algumas referências às matérias 

apenas a título ilustrativo. 

 

3.3.2 Apuração e análise dos dados 
 

O universo da pesquisa é formado pela tramitação de 66 projetos que deram origem às 

Leis complementares de nº 61, de 26 de dezembro de 1989, até a de nº 126, de 16 de janeiro 

de 2007. Apesar de a Lei Complementar nº 60, de 10 de outubro de 1989, ter sido publicada 

após a promulgação do Regimento, esta norma não foi incluída na amostra porque a 

tramitação não seguiu as novas regras regimentais, uma vez que sua passagem pela Câmara 

data de 13 de setembro de 1988. Entretanto, foi interessante perceber a semelhança de sua 

tramitação com a dos projetos posteriores.  

Verificou-se que a iniciativa dos projetos foi distribuída de forma equilibrada: o Poder 

Executivo iniciou 27 projetos, perfazendo 40,7% do total, e a Câmara dos Deputados 

contribuiu com o mesmo percentual de 40,7% das leis complementares sancionadas (27), 

enquanto o Senado Federal começou o processo legislativo de 11 proposições (17%), e apenas 

1 (1,6%) resultou de iniciativa do Ministério Público da União. Considerando a proporção de 

membros das duas Casas Legislativas, pressupor-se-ia que a Câmara teria mais iniciativas de 

proposições que o Senado Federal, o que se confirma com a quantidade de projetos 

efetivamente convertidos em leis complementares. O Poder Executivo aparece como um 

grande proponente porque tem interesse em apresentar projetos que interferem diretamente na 

sua gestão e governabilidade, como a organização de órgãos (SUDAM, SUDENE, 

SUFRAMA, AGU, Defensoria Pública), a instituição de fundos (FUNPEN, FUNAPOL) e 

matérias de arrecadação tributária (COFINS, IPI, IPMF), entre outras. No entanto, a 

predominância da iniciativa recaiu sobre o Poder Legislativo, quando somados os projetos 

originários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O projeto de lei complementar 

iniciado pelo Ministério Público refere-se à sua organização, às suas atribuições e ao seu 

estatuto. Pode-se concluir também que 83% das proposições (55)  iniciaram sua tramitação na 

Câmara dos Deputados, o que confirma a vocação natural do Senado Federal como Casa 

Revisora (gráfico 1). 
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             Gráfico 1 - Projetos de lei complementar por iniciativa 
                         Fonte de dados: Câmara dos Deputados 

 

Viu-se também que uma parcela considerável dos projetos (40%) destinou-se à 

alteração das leis complementares ou à sua completa substituição, como foi o caso das leis de 

organização da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM (LC nº 

124/2007, antes regulada pela LC nº 67/1991) e da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE (LC nº 125/2007, que substituiu a LC nº 66/1991) (gráfico 2). A lei 

complementar mais alterada foi a LC nº 87/1996, também conhecida com Lei Kandir, que foi 

modificada sete vezes pelas LCs nºs 92/1997, 99/1999, 102/2000, 114/2002, 115/2002, 

120/2005 e 122/2006. 
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                         Gráfico 2 – Leis complementares novas e alteração de leis complementares 
       Fonte de dados: Câmara dos Deputados 

 
Quanto ao regime de tramitação das proposições, observou-se que apenas 3 delas (5%) 

tiveram seu processo legislativo como previsto no Regimento Interno, ou seja, cumpriram 

todos os procedimentos em regime de prioridade. Os demais 63 projetos (95%) foram 

submetidos ao regime de urgência, sendo 11 (17%) por solicitação do Presidente da 

República, nos termos do art. 64, § 1º, da Constituição Federal, e 52 (78%) por solicitação dos 
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Líderes Partidários, de acordo com o art. 155 do Regimento Interno. Esses percentuais 

demonstram que a maior parte dos projetos são impulsionados por interesses políticos 

momentâneos que motivam a apreciação imediata ou abreviada da matéria (gráfico 3).  

5%

78%

17%

Prioridade

Urgência 155 RICD

Urgência 64 CF

                          
  Gráfico 3 - Projetos de Lei Complementar  por regime de tramitação 
               Fonte de dados: Câmara dos Deputados 

 

Dentre os 63 projetos qualificados como urgentes, apenas 11 (17%) tiveram seu 

processamento concluído nas comissões, isto é, somente foram incluídos para deliberação na 

pauta do Plenário após a aprovação dos pareceres de todas as comissões. Essas proposições 

não receberam emendas em Plenário. Outros 16 projetos (25%) concluíram a  primeira fase de 

apreciação nas comissões, mas não retornaram a elas para a manifestação sobre as emendas 

oferecidas em Plenário. Em ambos os casos, a solicitação de urgência foi apresentada depois 

que os projetos passaram pelas comissões. A tramitação de 12 projetos (19%) foi 

interrompida nas comissões, obtendo a apreciação de apenas alguns pareceres, sendo os 

demais apresentados durante a Ordem do Dia do Plenário. Finalmente, os 24 projetos 

restantes (39%) tiveram toda a sua tramitação no Plenário, com a designação dos Relatores, 

em substituição às comissões, feita pelo Presidente da Câmara no momento de sua apreciação. 

Constata-se do exposto que, dentre os projetos em urgência aprovados, 52 (83%) tiveram a 

forma de manifestação dos pareceres alterada pela mudança do regime de tramitação (gráfico 4). 
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                                Gráfico 4 – Manifestação dos Pareceres 

                  Fonte de dados: Câmara dos Deputados 

 

Por fim, uma das informações mais interessantes que se pode retirar das tramitações é 

o tempo decorrido entre a apresentação do projeto de lei complementar e sua deliberação 

definitiva na Câmara dos Deputados. Verificou-se que 40 projetos (60%)  concluíram sua 

tramitação em menos de um ano, 16 (24%) entre um e três anos, 7 (11%) entre três e cinco 

anos, e 3 (5%) foram apreciados em mais de cinco anos. Vale ressaltar que, somente após 

muito tempo de inércia, os projetos cuja tramitação foi superior a cinco anos sofreram 

alteração de regime e foram finalmente apreciados pelo Plenário. Cumpre registrar também 

que a tramitação de seis projetos, quase 10% dos casos, completou-se em menos de vinte dias, 

sendo a mais rápida a do  PLP nº 231/1990, oriundo do Senado Federal, que deu origem à LC 

nº 64/1990. Na pesquisa sobre o andamento desta proposição, consta sua apresentação em 

25/4/1990 e sua aprovação em 26/4/1990, ou seja, sua tramitação na Câmara dos Deputados 

durou apenas um dia. Isso demonstra a celeridade que o regime especial imprime aos projetos. 

Em um processo regular seria impossível tamanha velocidade na apreciação devido a diversos 

fatores, um deles consistindo na sujeição a dois turnos de discussão e votação (gráfico 5). 
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                  Gráfico 5 – Tempo de apreciação dos projetos de lei complementar 

                                Fonte de dados: Câmara dos Deputados 
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4 CONCLUSÃO 
 

Diante dos dados pesquisados e da apresentação exposta, pode-se concluir que a 

tramitação prevista no Regimento Interno da Câmara dos Deputados não atende à celeridade 

que o Plenário pretende imprimir a determinados projetos. É certo que as proposições devem 

seguir um trâmite ordenado pela data de sua apresentação, pela distribuição às comissões para 

análise das matérias e pelos prazos previstos para cada fase. Ocorre que, principalmente numa 

Casa Política, existem matérias que inspiram mais interesse que outras, seja por parte da 

sociedade, do governo ou de outros grupos organizados. E para atender a essa demanda de 

interesses tem-se utilizado o regime de urgência, que proporciona o poder de pinçar projetos 

específicos no bojo daqueles que estão tramitando regularmente. 

Deve-se lembrar que o outro efeito da atribuição de urgência ao projeto de lei 

complementar é a supressão do segundo turno de apreciação. Em 95% dos casos pesquisados, 

não houve segundo turno de discussão e votação da proposição em virtude da solicitação 

desse regime. Convém mencionar, ainda, que, nos outros 5% em que a tramitação ocorreu em 

regime de prioridade, o segundo turno se encerrou na discussão, sem que houvesse votação, 

pois o texto aprovado em primeiro turno não foi modificado, ou seja, o segundo turno de 

votação nunca ocorreu desde a promulgação do atual Regimento Interno. Isso indica que essa 

previsão regimental não tem nenhuma utilidade. 

O que se constata é que os projetos de lei complementar submetidos à apreciação do 

Plenário sofrem uma primeira avaliação ou triagem do seu grau de importância quando da  

atribuição do regime de urgência, atributo que, via de regra, como se viu nas tramitações 

pesquisadas, ou foi aprovado pela maioria absoluta da Câmara ou foi solicitado pelo 

Presidente da República. Na deliberação efetiva do projeto, os parlamentares têm o desejo de 

encerrar o quanto antes o processo legislativo da proposição para que ela seja enviada ao 

Senado ou à sanção, ao retornar da revisão. A preocupação dos deputados é de que a matéria 

aprovada passe a gerar efeitos jurídicos o mais rápido possível, integrando definitivamente o 

ordenamento em vigor. Nesse caso, a apreciação em segundo turno acarreta um ônus político 

de tempo que se apresenta como um entrave ao processo legislativo. 

Dadas essas explicações, as respostas aos questionamentos que compõem o problema 

desta monografia sobre a supressão do segundo turno, seus eventuais prejuízos ou ganhos, são 

as seguintes: 
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1) As pesquisas revelam que nunca foi realizada uma segunda votação na apreciação 

dos projetos de lei complementar, como também não foram apresentadas emendas 

durante a segunda discussão, o que indica a completa desnecessidade do segundo 

turno, mesmo no caso de um projeto tramitar em regime de prioridade. 

2) A supressão do segundo turno é expediente recorrente na tramitação dos projetos 

de lei complementar na Câmara dos Deputados, mediante a atribuição de urgência 

para as proposições. Do universo pesquisado, 95% dos projetos perderam o 

segundo turno e não se constatou nenhum prejuízo no processamento e no debate 

da matéria. 

3) A apreciação da proposição em turno único apresentou-se como um meio de obter 

maior celeridade na deliberação dos projetos de lei complementar e alcançar o 

objetivo de transformá-los em norma jurídica, apta a gerar efeitos em um prazo 

menor do que o previsto na tramitação regular. 

De todo o exposto, conclui-se que esta espécie normativa foi muito pouco explorada, 

levando-se em consideração que vários artigos da Constituição Federal ainda estão pendentes 

de regulamentação. Há espaço, portanto, para apresentação de muitos outros projetos de lei 

complementar, inclusive para alterar as leis complementares já existentes. A sugestão que se 

oferece para o aperfeiçoamento da tramitação de tais projetos é a adaptação do Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados às novas demandas de celeridade, economia processual e 

eficiência, com vistas a suprimir definitivamente o segundo turno de discussão e votação na 

apreciação deste tipo de proposição e a tornar o processo de elaboração da lei complementar 

mais ágil, sem a necessidade de se recorrer ao regime de urgência para esse fim. 
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APÊNDICE A – Tabela de leis complementares e seus respectivos projetos 
 

LC  PLP  Apresentação Autoria Tramitação 
126, de 15.1.2007 249 2005 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
125, de 3.1.2007 76 2003 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
124, de 3.1.2007 22 2003 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
123, de 14.12.2006 123 2004 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
122, de 12.12.2006 380 2006 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
121, de 9.2.2006 187 1997 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
120, de 29.12.2005 244 2005 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
119, de 19.10.2005 52 1999 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
118, de 9.2.2005 72 2003 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
117, de 2.9.2004 188 2004 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
116, de 31.7.2003 1 1991 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
115, de 26.12.2002 349 2002 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
114, de 16.12.2002 347 2002 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
113, de 19.9.2001 155 2000 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
112, de 19.9.2001 242 1998 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
111, de 6.7.2001 177 2001 Câmara dos Deputados Urgência Art. 64 CF 
110, de 29.6.2001 195 2001 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
109, de 29.5.2001 10 1999 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
108, de 29.5.2001 8 1999 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
107, de 26.4.2001 23 1999 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
106, de 23.3.2001 116 2000 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
105, de 10.1.2001 220 1998 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
104, de 10.1.2001 77 1999 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
103, de 14.7.2000 113 2000 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
102, de 11.7.2000 114 2000 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
101, de 4.5.2000 18 1999 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
100, de 22.12.1999 149 1997 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
99, de 20.12.1999 83 1999 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
98, de 3.12.1999 24 1999 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
97, de 9.6.1999 250 1998 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
96, de 31.5.1999 249 1998 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
95, de 26.2.1998 123 1989 Câmara dos Deputados PRIORIDADE 
94, de 19.2.1998 147 1997 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
93, de 4.2.1998 216 1998 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
92, de 23.12.1997 214 1997 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
91, de 22.12.1997 14 1995 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
90, de 1º.10.1997 142 1992 Câmara dos Deputados PRIORIDADE 
89, de 18.2.1997 172 1993 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
88, de 23.12.1996 60 1995 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
87, de 13.9.1996 95 1996 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
86, de 14.5.1996 75 1995 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
85, de 15.2.1996 54 1995 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
84, de 18.1.1996 9 1995 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
83, de 12.9.1995 10 1995 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
82, de 27.3.1995 60 1989 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
81, de 13.4.1994 181 1994 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
80, de 12.1.1994 145 1993 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
79, de 7.1.1994 146 1993 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
78, de 30.12.1993 165 1993 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
77, de 13.7.1993 153 1993 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
76, de 6.7.1993 71 1989 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
75, de 20.5.1993 69 1989 Ministério Público Urgência Art. 155 RICD 
74, de 30.4.1993 147 1993 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
73, de 10.2.1993 73 1991 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
72, de 29.1.1993 136 1992 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
71, de 3.9.1992 97 1992 Câmara dos Deputados PRIORIDADE 
70, de 30.12.1991 91 1991 Poder Executivo Urgência Art. 155 RICD 
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LC  PLP  Apresentação Autoria Tramitação 
69, de 23.7.1991 181 1989 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
68, de 13.6.1991 241 1990 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
67, de 13.6.1991 240 1990 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
66, de 12.6.1991 242 1990 Poder Executivo Urgência Art. 64 CF 
65, de 15.4.1991 170 1989 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
64, de 18.5.1990 231 1990 Senado Federal Urgência Art. 155 RICD 
63, de 11.1.1990 177 1989 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
62, de 28.12.1989 104 1989 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 
61, de 26.12.1989 118 1989 Câmara dos Deputados Urgência Art. 155 RICD 

           Fonte: http://www2.camara.gov.br/proposicoes 
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ANEXO A – Questão de Ordem 750 
 

51ª Legislatura (19/06/2002 ) 

Autor: ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP)  
Presidente: AÉCIO NEVES (PSDB-MG)  
Ementa  
Questiona decisão da Presidência de não colocar em votação o Projeto de Lei 
Complementar nº 183, de 2001 (Altera a lista de serviços anexa do Decreto-Lei nº 406, de 
31 de dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15 de 
dezembro de 1987), e de aprová-lo automaticamente, em segundo turno, somente por não 
ter recebido emendas; entende que o projeto, por ser de lei complementar, tendo ou não 
recebido emendas, deve ser votado nominalmente.  
Dispositivo Regimental: art. 148  

   Decisão 

Ementa: 
Decide que o Projeto de Lei Complementar nº 183, de 2001, está aprovado em segundo 
turno, sem votação, na forma de dispositivo regimental que versa sobre a aprovação 
automática de matérias em segundo turno, que não receberam emendas.  
Dispositivo Regimental: art. 149  

 
 

Texto Integral 
 
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Tem V.Exa. a palavra.  
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Projeto de Lei Complementar nº 183-B, de 2001, do Deputado Paulo 
Gouvêa, foi aprovado por unanimidade em primeiro turno. Imediatamente após V.Exa. 
anunciá-lo, vamos levantar questão de ordem, porque, tendo sido aprovado por 
unanimidade, automaticamente pode ser considerado aprovado em segundo turno. Não há 
necessidade de nova votação.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Acredito possível. Se não houver emendamento à 
proposta do Deputado Paulo Gouvêa, aí, sim, não haverá necessidade de votação. Vamos 
chegar ao item 14, mas quero manter certo ordenamento. Cada Líder, obviamente, tem 
preferência por essa ou aquela matéria, mas há uma ordem previamente estabelecida. Por 
isso, retomaremos agora o item 1, em seguida, voltaremos aos itens 10 e 11 e chegaremos 
ao projeto do Deputado Paulo Gouvêa. V.Exa., Líder Inocêncio Oliveira, ao longo de três 
ou quatro meses, tem-se empenhado perante este Presidente incessantemente para que 
essa matéria seja submetida à votação. Espero poder atender a ambos ainda hoje.  
---  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou submeter ao Plenário o item 14 da pauta.  
O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.  
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, quero lembrar a V.Exa. que com relação a este item teremos de fazer votação 
nominal.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não haverá possibilidade de fazer votação 
nominal, Deputado Walter Pinheiro, porque não foram apresentadas as emendas. Não 



 53 

tendo sido apresentadas as emendas, não haverá votação em relação a esta matéria.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Item 14. “Projeto de Lei Complementar nº 183-B, 
de 2001, do Sr. Deputado Paulo Gouvêa. Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 183-A, de 2001, que altera a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 
406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56, de 15 
de dezembro de 1987”.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores 
inscritos, declaro encerrada a discussão.  
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.  
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, discordo da avaliação que faz V.Exa. Se o projeto é de lei complementar, 
tendo ou não recebido emenda, deve ser votado nominalmente.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Vou esclarecer o caso a V.Exa., Deputado Arnaldo 
Faria de Sá. Os arts. 148 e 149 do Regimento Interno estabelecem o seguinte:  
“Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, 
a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os projetos de lei 
complementar e os demais casos expressos neste Regimento.  
Art. 149. Cada turno é constituído de discussão e votação, salvo:  
I - no caso dos requerimentos mencionados no art. 117, em que não há discussão;  
II -  se encerrada a discussão em segundo turno, sem emendas, quando a matéria será dada 
como definitivamente aprovada, sem votação, salvo se algum Líder requer seja submetida 
a votos”.  
SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sendo assim, Sr. Presidente, se algum Líder requer, a 
matéria deve ser submetida a votos.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Mas não houve essa requisição, nobre Deputado. 
Portanto, a matéria está aprovada em segundo turno, sem votação, por não ter recebido 
emendas, de acordo com o art. 149, inciso II, do Regimento Interno desta Casa. Aproveito 
a oportunidade para cumprimentar o ilustre Deputado Paulo Gouvêa pela incansável 
batalha pela aprovação dessa matéria.  
---  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A matéria vai ao Senado Federal.  
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra.  
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, o Deputado Paulo Gouvêa fez um esforço muito grande por esse projeto. Na 
última hora, apareceram algumas contestações, sobretudo do Deputado Rodrigo Maia, que 
disse que a Prefeitura do Rio de Janeiro perderia 10 milhões de reais. Chegamos ao 
entendimento de que o projeto será examinado em profundidade no Senado Federal, para 
busca de alternativas. Se realmente não for contornada a perda de recursos da Prefeitura 
do Rio de Janeiro e de outras de grandes cidades, a bancada do PFL no Senado Federal 
ensejará uma ampla negociação para derrubar a matéria. Não queremos tirar recursos de 
Municípios que já vivem em situação de penúria. Portanto, Sr. Presidente, aprovamos a 
matéria aqui, mas o Senado Federal será revisor dessa importante proposição.  
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ANEXO B – Questão de Ordem 10.349 
 

50ª Legislatura (01/10/1997 ) 

Autor: MATHEUS SCHMIDT (PDT-RS)  
Presidente: MICHEL TEMER (PMDB-SP)  
Ementa  
Levanta questão de ordem sobre à exigência regimental de dois turnos de apreciação para 
Projeto de Lei Complementar, a propósito da votação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar 2824, de 1997 (Dispõe sobre a emissão e resgate de Títulos da Dívida 
Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), sem que a proposição tenha 
sido submetida ao segundo turno.  
Dispositivo Regimental: art. 148  
Publicação: DCD 02/10/1997 pág. 30786  

   Contradita 

Autor: ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP)  
Ementa 
Contradita a questão de ordem suscitada pelo Deputado Matheus Schmidt sobre a 
exigência regimental de dois turnos de apreciação para o Projeto de Lei Complementar 
2824, de 1997 (Dispõe sobre a emissão e resgate de Títul os da Dívida Pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios); Argumenta que o referido projeto tramitou 
em regime de urgência.  
Dispositivo Regimental: Art. 152  

   Decisão 

Publicação: DCD 02/10/1997 pág. 30786  
Presidente: MICHEL TEMER (PMDB-SP)  
Ementa: 
Indefere a questão de ordem suscitada pelo Deputado Matheus Schmidt sobre a exigência 
regimental de dois turnos de apreciação para o Projeto de Lei Complementar 2824, de 
1997. Argumenta que a referida proposição tramitou em regime de urgência, portanto, 
dispensada de exigências, interstícios e formalidades regimentais, a não ser a publicação e 
distribuição de avulsos, pareceres e quórum para deliberação.  
Dispositivos Regimentais: art. 148 e 152  
 
Texto Integral 
 
         O SR. MATHEUS SCHMIDT (Bloco/PDT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, V. Exª anunciou há poucos instantes a aprovação de redação final de lei 
complementar. Minha questão de ordem baseia-se no art. 148 do Regimento Interno desta 
Casa, que diz o seguinte: 
         Art. 148. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua 
apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, os projetos de 
lei complementar e os demais casos expressos neste Regimento. 
         Data venia, Sr. Presidente, creio que houve um equívoco da Mesa. Com o maior 
respeito que tenho por V. Exª, minha indagação é se haverá um segundo turno na votação da 
lei complementar ou não. 
         O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar. 
         O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a palavra. 
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         O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, não resta a menor dúvida de que, em se tratando de lei complementar, tem de 
haver duas votações, mas o fato de ter sido aprovado o requerimento de urgência, 
anteriormente, considera-se uma votação, e esta é a segunda. 
         Portanto, foi cumprido o preceito regimental. 
         O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
         O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V. Exª a palavra. 
         O SR. MATHEUS SCHMIDT (Bloco/PDT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, a urgência foi concedida ao projeto de lei complementar. Não é a mesma coisa. 
         O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vou responder à questão de ordem de V. Exª. 
De fato, inicialmente tem V. Exª razão quando invoca o Regimento, que exige dois turnos 
para a emenda à Constituição e lei complementar. De logo eu digo equivocadamente, 
porque a Constituição exige dois turnos apenas para emenda à Constituição. 
         No plano pessoal, até seria capaz de questionar a constitucionalidade rgimental da 
exigência dos dois turnos para a lei complementar. Mas é fato que o Regimento exige dois 
turnos para a lei complementar. 
         Entretanto, como bem afirmado pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, foi 
declarada urgência para apreciação da matéria. Assim, reconheço, tal como V. Exª fez, que 
a urgência foi dada ao projeto de lei ora convertido em lei complementar por proposta do 
Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 
         Nesta hipótese da urgência aplica-se, como V. Exª poderá observar, o art. 152, que, ao 
dispor sobre urgência, diz que urgência é a dispensa de exigências, interstícios ou 
formalidades regimentais, até sua decisão final, salvo as referidas no § 1º do artigo. 
         Nas exigências do § 1º do artigo não está repetida a exigência dos dois turnos. 
         Reconheço que a questão levantada por V. Exª é juridicamente interessante, mas 
rejeito a questão de ordem. 
         O SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, longe de mim o desejo de polemizar 
com V. Exª. Mas o art. 152 do Regimento Interno dá a entender que não trata dos casos em 
que há quórum qualificado, porque ele também não dá a entender que na reforma 
constitucional, na emenda constitucional, tenha de haver dois turnos. 
         O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Naturalmente não vou polemizar com V. Exª. 
É lógico que no caso da emenda constitucional há previsão constitucional de dois turnos. 
         É uma matéria interessante. Se V. Exª entender que deva fazê-lo, nobre Deputado 
Matheus Schmidt, V. Exª pode recorrer. Eu encaminho à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Redação, para decidir essa matéria. Não há nenhum problema com relação a 
isso.  
         O SR. MATHEUS SCHMIDT - Não. Meu propósito não é o de criar embaraço, tanto 
que votamos a favor da lei. É apenas evitar que haja uma irregularidade que vá depois 
macular a pureza do processo legislativo. 
         O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Não acredito, até porque, quando o art. 152 
fala em urgência, fala em todas as proposições. Uma proposição não pode, a que diz 
respeito a emenda constitucional. Nesta é a Constituição que exige os dois turnos. As leis 
ordinárias, os decretos legislativos, as leis complementares e todas as demais estão incluídas 
na disposição regimental. 
         Está respondida a questão.  
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ANEXO C – Questão de Ordem 10.450 
 

51ª Legislatura (24/11/1999 ) 

Autor: ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP)  
Presidente: MICHEL TEMER (PMDB-SP)  
Ementa  
Questiona o requerimento de regime de urgência urgentíssima para votação do Projeto de 
Lei Complementar 10, de 1999 (Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar), 
apresentado com o intuito de retirar o segundo turno de votação da proposição que está 
sujeita a dois turnos; Argumenta que a matéria estava na pauta, foi discutida, saiu por ter 
sido emendada, e voltou normalmente à pauta após o parecer das comissões sobre as 
emendas.  
Dispositivo Regimental: art. 155  
Publicação: DCD 25/11/1999 pág. 57155  

   Decisão 

Publicação: DCD 25/11/1999 pág. 57155  
Presidente: MICHEL TEMER (PMDB-SP)  
Ementa: 
Indefere a questão de ordem suscitada pelo Deputado Arnaldo Fria de Sá sobre a 
desnecessidade de requerimento de regime de urgência para a votação do Projeto de Lei 
Complementar 10, de 1999 (Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar); 
Argumenta que é legítima a urgência requerida, visando à dispensa de segundo turno de 
votação da matéria.  
Dispositivos Regimentais : art. 155 e 152  

   Recurso 

Número: 57/1999   
Publicação: DCD 25/11/1999 pág. 57155   
Autor: ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP)   
Ementa:  
Recorre da decisão sobre questão de ordem acerca do requerimento de urgência 
urgentíssima para a votação do Projeto de Lei Complementar 10, de 1999 (Dispõe sobre 
o Regime de Previdência Complementar), visando, exclusivamente, à dispensa de 
apreciação em segundo turno da proposição.  

 

 
Texto Integral 
 
        O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem. 
        O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra. 
        O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, a meu ver, a matéria que está sendo apresentada não precisa de 
requerimento de urgência. Essa matéria já estava na pauta, já foi discutida e voltou à 
Comissão em razão de ter sido emendada. E, vindo a plenário, automaticamente pode ser 
votada. Não precisa, portanto, de urgência. 
        Entendemos qual é a jogada, e é contra essa jogada que me insurjo. Por se tratar de 
lei complementar, teria de ser votada em dois turnos. 
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        Há, nesta Casa, o entendimento de que, quando se tratar de projeto de lei 
complementar, havendo o caráter de urgência, suprimir-se-á um turno de votação. 
        Temos de jogar aberto. Não se pode querer, por meio da simples votação de um 
requerimento de urgência, suprimir um dos turnos de votação de projeto de lei 
complementar. Se não estivesse sujeita à pauta independentemente da votação, até me 
calaria. Mas pode vir à pauta independentemente da votação, Sr. Presidente. Aliás, repito, 
estava na pauta, foi discutida, saiu por ter sido emendada e, normalmente, voltou à pauta. 
Não é preciso, portanto, a votação da urgência. 
        A votação da urgência é um ardil, e é contra esse ardil que estou me insurgindo, Sr. 
Presidente.  
        Trata-se de projeto de lei complementar, e tem de ser votado em dois turnos. O ex-
Presidente Luis Eduardo Magalhães, de saudosa memória, em questão de ordem, decidiu 
que, sendo aprovada a urgência de matéria relativa a projeto de lei complementar, um dos 
turnos de votação seria suprimido. Não concordo, mas respeito a decisão, que já está 
consolidada.  
        Essa matéria, porém, não precisa de urgência para ser votada, Sr. Presidente. Ela está 
naturalmente na pauta. Saiu para emendamento e volta normalmente à pauta. 
        Não se use, porém, o ardil da votação da urgência para eliminar um turno, porque 
não vou admitir, não vou aceitar. 
        Esta é a questão de ordem, Sr. Presidente. 
        O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
        O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Tem V.Exa. a palavra. 
        O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente, 
pelo art. 155, a urgência não é dada por um Líder partidário ou por um Parlamentar, mas 
pelo Plenário. A maioria do Plenário decide se quer ou não votar a matéria em regime de 
urgência. 
        Em segundo lugar, quero dizer que o segundo turno de uma lei complementar pode 
ser dispensado até na própria sessão, desde que não haja alteração alguma do texto. E esta 
Casa tem usado esse critério. 
        Então, não é o princípio da urgência que eliminará ou não o segundo turno; poderá 
até fazê-lo. Mas não foi esse o sentimento da base de sustentação do Governo ao pedir a 
urgência, porque, normalmente, o segundo turno nada altera, porque quem votou de 
determinada maneira no primeiro turno repetirá o voto no segundo. Então, não se está 
querendo pular etapas. Assim agimos porque a matéria é importante para o equilíbrio da 
Previdência Social em nosso País. 
        Sr. Presidente, essa a retificação que gostaríamos de fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Até estaria de acordo com isso, mas devo 
ponderar aos Srs. Deputados e ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que, como S.Exa. 
salientou, já há um precedente na Casa. Em primeiro lugar, não há dúvida de que a 
matéria trazida natural e normalmente para o Plenário, no caso da lei complementar, 
demanda dois turnos de votação. Entretanto, se houver o regime de urgência — e este foi 
o precedente —, elimina-se o segundo turno. 
  
       Pois muito bem. Dessa forma está certo, em pelo menos 50%, o nobre Deputado 
Arnaldo Faria de Sá quando diz que essa matéria não demanda a urgência. 
        Estão certos, por sua vez, os Srs. Líderes que assinaram o pedido de urgência 
exatamente com vistas à eliminação do segundo turno. Se o Plenário conceder a urgência, 
estará eliminado o segundo turno e a redação final; se não, coloca-se normalmente para 
votar um segundo turno. 
        É essa a hipótese. É desta forma que respondo à questão de ordem. 
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        O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente... 
        O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - É nova questão de ordem, nobre Deputado? 
        O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, Sr. Presidente. 
        Quero respeitosamente recorrer da decisão de V.Exa. Entendo e reafirmo que a 
matéria poderia vir à pauta independentemente do regime de urgência. Ficou comprovado 
— com a decisão de V.Exa. — que o objetivo da votação da urgência é suprimir um dos 
turnos. Por isso, recorro da decisão de V.Exa. à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação. 
O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo o recurso do nobre Deputado, 
salientando, desde já, que no tocante ao recurso, V.Exa. tem razão. Pode-se votar sem a 
urgência. A segunda parte é a que me parece fundamental: a urgência é para eliminar o 
segundoturno.  
        É isso que a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação vai analisar. 
        O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, se a matéria pode vir à pauta, 
independentemente da urgência, não precisa da urgência para ser apreciada. 
        Essa é a minha questão de ordem. 
        O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Recebo o recurso de V.Exa., que será 
encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. 
        O SR. PRESIDENTE (Michel Temer) - Vamos ouvir os Srs. Líderes quanto à 
urgência.  
............................................  
RECURSO À CCJR 
RELATADO PELO DEPUTADO VICENTE ARRUDA 
O PARECER DO RELATOR AINDA NÃO FOI VOTADO NA CCJR 
RECURSO Nº 57, DE 1999 - DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ 
 
I – RELATÓRIO 
Em sessão de 24 de novembro de 1999, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ 
formulou questão de ordem contra a votação da urgência regimental para a tramitação do 
Projeto de Lei Complementar nº 10-A/99. Argumentou S. Exª. que, uma vez constante da 
pauta, a matéria, que já fora discutida e voltara à Comissão por ter sido emendada, não 
necessitava de requerimento de urgência. Vindo a Plenário, poderia, automaticamente, ser 
votada. 
Afirmou o Autor da questão de ordem que o motivo do requerimento de urgência era 
evitar a votação da matéria em dois turnos, uma vez que o entendimento da Casa é no 
sentido de que, quando se trata de projeto de lei complementar, estando em regime de 
urgência, suprime-se o segundo turno de votação. 
A Presidência indeferiu a questão de ordem, ao argumento de que os Srs. Líderes que 
assinaram o pedido de urgência visavam, exatamente, a supressão do segundo turno. 
Concordava Sua Exª. em que a matéria poderia ser votada sem a aprovação da urgência. 
O autor recorreu ao Plenário da decisão da Presidência. 
Cabe a esta Comissão pronunciar-se sobre o provimento, ou não, do recurso. 
É o relatório. 
II - VOTO DO RELATOR 
Conforme definição do Regimento Interno, "urgência é a dispensa de exigências, 
interstícios ou formalidades regimentais, salvo as referidas no § 1º deste artigo, para que 
determinada proposição, nas condições previstas no inciso I do artigo antecedente, seja de 
logo considerada, até sua decisão final" (art. 152, caput). 
Permite a Lei Interna que a urgência seja requerida, entre outras hipóteses, quando se 
pretender a apreciação da matéria na mesma sessão (art. 153, IV). 
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A apreciação da matéria na mesma sessão é um dos fundamentos do deferimento do 
pedido de urgência. Esta, entretanto, não é sua única conseqüência. Há que ser feita uma 
interpretação sistemática dos arts. 152 e 153 do Regimento, da qual se pode inferirque a 
urgência implica a dispensa de exigências regimentais, excetuadas, apenas, as enumeradas 
no § 1º do art. 153. 
Ora, em se tratando de tramitação de lei complementar, a exigência dos dois turnos de 
votação é questão meramente regimental, não tendo fonte constitucional. Por essa razão, é 
entendimento pacífico, nesta Casa, que, estando a matéria em regime de urgência, podem 
ser dispensados o segundo turno de votação e outras formalidades, e, ainda, a redação 
final. 
Nada obsta, portanto, de acordo com a ratio dos dispositivos regimentais citados, que se 
conceda a urgência, mesmo se a matéria estiver na pauta. Nesse caso, sem a aprovação da 
urgência, poderia haver sua apreciação na mesma sessão, mas, em virtude dealgum 
requerimento, poderia sai de pauta e deixar de ser apreciada na mesma sessão. 
Em tais condições, parece-nos, à luz dos preceitos regimentais, ser lícito o deferimento do 
regime de urgência, ainda que a proposição já esteja incluída na pauta da sessão que 
estiver em curso. 
Por todo o exposto, nosso voto é no sentido do não-provimento do recurso nº 57, de 1999. 
Sala da Comissão 
Deputado Vicente Arruda - Relator.  
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ANEXO D – Questão de Ordem 465 
 

51ª Legislatura (03/04/2001 ) 

Autor: ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP)  
Presidente: AÉCIO NEVES (PSDB-MG)  
Ementa  
Questiona a votação da redação final do Projeto de Lei Complementar nº 23-C, de 1999; 
argumenta que projeto de lei complementar, bem como as Emendas do Senado oferecidas 
a ele, devem ter dois turnos de votação e que a urgência constitucional, a qual está 
submetido, não supre o segundo turno.  
Dispositivo Regimental: art. 148  

 

Decisão 

Presidente: AÉCIO NEVES (PSDB-MG) 
 
 
Ementa: 
 
Indefere questão de ordem suscitada pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre a votação 
da redação final do Projeto de Lei Complementar nº 23-C, de 1999; esclarece que a 
matéria, além da urgência constitucional, encontra-se em regime de urgência 
urgentíssima, aprovado ano passado, o que a abstrai da necessidade do segundo turno de 
votação; informa que é norma da Casa manter o regime de urgência quando a matéria 
retorna do Senado Federal.  
 
Dispositivo Regimental: art. 155 
 
 

    Recurso 

Número: 132/2001  
Autor: ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP)  
Ementa: 
Recorre contra Decisão da Presidência que indeferiu questão de ordem suscitada pelo 
Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre a votação da redação final do Projeto de Lei 
Complementar nº 23, de 1999.  

 
Texto Integral 
 
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Sobre a mesa requerimento de destaques. Em 
votação o substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 23-C, de 
1999, ressalvados os destaques. Passa-se ao encaminhamento da votação. 
---  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Em votação. A Presidência solicita a todos os Srs. 
Deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. 
Está iniciada a votação. 
---  
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Está encerrada a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – A Mesa vai anunciar o resultado da votação: 399 
votos “sim”; 2 votos “não”; abstenção, 0. Total: 401 votos. Está aprovado o substitutivo. 
---  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte 
REDAÇÃO FINAL. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de 
ordem.  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.Exa. a palavra. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, trata-se de projeto de lei complementar, que deve ter duas votações. A 
redação final não pode ser votada neste momento, até porque o projeto foi alterado pelo 
Senado Federal e voltou a esta Casa. E a urgência é constitucional e não do Regimento. 
Segundo questão de ordem decidida pelo ex-Presidente Luís Eduardo Magalhães, que 
questiono, mas aceito, a urgência regimental supre uma votação. No entanto, a urgência 
constitucional não pode suprir a segunda votação. 
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Esclareço a V.Exa., Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que o Regimento da Câmara dos Deputados é omisso em relação a essa matéria. É 
norma consuetudinária — e V.Exa. sabe disso — usar o Regimento do Senado como 
subsidiário ao da Câmara. Chamo a atenção de V.Exa. para o que dispõe o § 1º do art. 288 
do Regimento do Senado: Art. 288 § 1º. A votação da redação final, em qualquer 
hipótese, está sujeita a quórum qualificado. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, não estou questionando o quórum
qualificado para a votação da redação final. Estou chamando a atenção da Mesa para o art. 
148 do Regimento Interno. 
---  
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Arnaldo Faria de Sá, vou tentar 
esclarecer o que me parece ser a dúvida real de V.Exa., que acompanha com muita 
dedicação as questões regimentais na Casa e conhece o procedimento que adotamos para 
tratar da urgência urgentíssima de determinada matéria. Esta matéria, além da urgência 
constitucional, está sob o regime da urgência urgentíssima, aprovada por este Plenário no 
dia 16 de novembro de 2000. Cito o art. 155, que, na verdade, abstrai a necessidade de 
segundo turno. Isso tem sido usado costumeira e constantemente no caso de urgência 
urgentíssima. É o que a Mesa fez neste instante. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Concordo com o que disse V.Exa, mas na primeira 
passagem desse projeto por esta Casa, a votação da urgência urgentíssima suprimiu um 
turno. Agora a matéria está retornando do Senado Federal, e a urgência é constitucional. 
Oart. 148 é claro ao estabelecer que projetos de lei complementar têm de ser votados em 
dois turnos. 
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Deputado Arnaldo Faria de Sá, é norma da Mesa 
Diretora — e a jurisprudência é ampla em relação a isso —, manter a urgência aprovada 
quando a matéria vai ao Senado Federal. Em razão disso, estamos abrindo mão do 
segundoturno da votação. Peço a V.Exa. que compreenda. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, não quero discutir com a Mesa, mas 
se o argumento de V.Exa. fosse válido não haveria necessidade de o Poder Executivo 
replicar o pedido de urgência, motivo da primeira discussão. Portanto, não concordando 
com a decisão de V.Exa., embora a respeite, recorro à Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, porque não podemos deixar de cumprir o que estabelece o art. 148 do 
Regimento Interno, ou seja, dois turnos de votação no caso de projeto de lei 
complementar.  
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) – Acatado o recurso de V.Exa. 
..........................................  
 
ESTUDO  
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR EM URGÊNCIA CONSTITUCIONAL -
TURNO DE APRECIAÇÃO. 
Trata-se de saber se um projeto de lei complementar que tramite em regime de urgência 
solicitada pelo Presidente da República deverá, de acordo com o Regimento Interno, ser 
apreciado em turno único ou em dois turnos. 
O art. 148 do Regimento estabelece que as "proposições em tramitação na Câmara são 
subordinadas, na sua apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à 
Constituição, os projetos de lei complementar e os demais casos expressos..." 
De outra parte, o art. 152 define urgência como "a dispensa de exigências, interstícios ou 
formalidades regimentais" para que determinada proposição, nas condições previstas no 
inciso I do art. 151, "seja de logo considerada, até sua decisão final". 
A realização de segundo turno de apreciação para os projetos de lei complementar 
constitui exigência meramente regimental, não prevista em sede constitucional, razão pela 
qual insere-se entre as "exigências" e "formalidades" que devem ser dispensadas no caso 
de tramitação em regime de urgência, ainda mais porque não se encontra entre as 
exceções do § 1º do art. 152. 
O fato de se tratar de urgência solicitada pelo Presidente da República e não em virtude de 
requerimento aprovado pelo Plenário não altera o tratamento regimental a ser conferido, 
tanto pelo fato do caput do art. 152 conter remissão ao inciso I do art. 151, que arrola em 
suas alíneas todas as hipóteses de regime de urgência, inclusive a constitucional, quanto 
pela expressa disposição do § 2º do mesmo artigo, segundo o qual "as proposições 
urgentes em virtude da matéria ou de requerimento aprovado pelo Plenário... terão o 
mesmo tratamento e trâmite regimental". 
Finalmente, se para os projetos de lei complementar com urgência regimental é pacífico o 
entendimento de que se dispensa o segundo turno, mais ainda em se tratando de matéria 
com urgência constitucional sujeita a prazo fatal de tramitação, cujo não cumprimento 
acarreta a obstrução da apreciação das demais proposições.  
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