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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da 

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 

Nacional, em sessão unicameral. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

   SUGESTÃO:09975 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A REVISÃO QUINQUENAL DO TEXTO CONSTITUCIONAL E  
SOBRE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO. 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas sobre o tema.  

3 – Subcomissões temáticas 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Não foram localizadas emendas. 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

 A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Não foram localizadas emendas. 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 
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6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase S, ao final deste documento). 

 

Requerimento de fusão das emendas. A fusão foi votada e aprovada e o dispositivo 

foi incluído no texto do ADCT.  

Publicação Diário da Câmara dos Deputados de 3/6/1988, a partir da p. 11001. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da 

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do 

Congresso Nacional, em sessão unicameral. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimentos de destaques. Os requerimentos foram retirados pelos autores.   

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 1/9/1988, a partir da p. 

13988. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da 

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do 

Congresso Nacional, em sessão unicameral. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 3º A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da 

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do 

Congresso Nacional, em sessão unicameral. 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/255anc03jun1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/305anc01set1988.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 
 

FASE S 

EMENDA:00111 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Título IV,  
Capítulo I, Subseção I, artigo com a seguinte redação:  
"Art. - A revisão constitucional será  
realizada a cada cinco anos, contados da vigência desta Constituição ou de sua última revisão, 
pelo voto da maioria absoluta dos membros do congresso Nacional, na forma que a lei estabelecer." 
Justificativa: 
Tendo os constituintes optado por uma Carta Magna analítica, impõe-se a necessidade da revisão 
constitucional periódica, para atender às modificações sociais, econômicas e políticas que certamente 
ocorrerão. A emenda objetiva evitar que a Constituição permaneça com dispositivos já exauridos ou 
inaplicáveis. Melhor abrir uma possibilidade de revisão para o seu aperfeiçoamento e melhor 
adaptação à evolução moderna que é sempre muito rápida. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte pretende, com esta emenda acrescentar artigo à subseção I do Capítulo I, 
Título IV para disciplinar a revisão constitucional a ser realizada a cada cinco anos, pelo voto da 
maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, na forma que a lei estabelecer.  
Na justificação, argumenta que se optou por uma Carta analítica impõe-se a sua revisão periódica 
para mantê-la sempre atual.  
Inobstante os elevados propósitos do seu autor a Emenda deve ser rejeitada pelos mesmos 
argumentos que expedimos ao exarar o parecer na Emenda no. 2p01759-2, de autoria do 
Constituinte Ronan Tito. 
 
 
   EMENDA:01759 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONAN TITO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber:  
"Art. - A Constituição poderá ser revista de cinco legislaturas pelo voto da maioria absoluta de 
seus Membros." 
Justificativa: 
A Constituição deve ter estabilidade e rigidez suficiente para garantir o amadurecimento das 
Instituições; deve, por outro lado, sobretudo numa Carta elástica e detalhada como a que se pretende 
fazer, conter mecanismos que permitam sua constante atualização. 

                                                      
2 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais estão disponíveis em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Permitindo-se a revisão de vinte em vinte anos, concedendo-se previamente poderes constituintes ao 
Congresso, ter-se-á uma Carta sempre atual, duradoura e moderna ao mesmo tempo. É esse o 
objetivo da presente Emenda, que visa a distinguir a simples emenda da revisão da Constituição.  
Parecer:   
   O ilustre Senador Ronan Tito, com a presente Emenda visa a distinguir a Emenda de revisão, 
determinando que de cinco em cinco Legislaturas isto é, de vinte em vinte anos, a Constituição possa 
ser revista pelo voto, da maioria absoluta dos membros do Congresso. Na Justificação diz que a 
Carta Política deve ter estabilidade e rigidez suficiente para garantir o amadurecimento das 
instituições, mas deve, por outro lado, sobretudo numa Carta elástica como a que se pretende fazer, 
criar mecanismos que permitam sua constante atualização e é o que pretende com a outorga de 
poderes Constituintes ao Congresso.  
Embora compreenda e respeite a opinião do digno Constituinte, a Emenda deve ser rejeitada. Os 
mecanismos disciplinados no Projeto permitem seja alcançado o objetivo a que visa o Parlamentar 
mineiro. Com a Emenda Constitucional a Carta Política pode ser permanentemente atualizada, sem a 
necessidade de esperar-se vinte anos para sua revisão. Ressalte-se que o Relator aprovou emenda 
no sentido de estabelecer em 3/5 do Congresso o quórum da aprovação A dinâmica da vida 
moderna, as constantes transformações que se operam em todos os campos desaconselham a 
sugestão proposta.  
Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00509 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   SUPRIMIR o Art. 3o. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 
O Sistema de revisão constitucional, com base na atual Constituição Portuguesa, não pode coexistir com o 
sistema adotado pelo constitucionalismo brasileiro, que é o de EMENDA constitucional. Esses são sistemas 
que se excluem, portanto, em vigendo um, o outro não terá vigência. 
Na Constituição Portuguesa, existe a possibilidade de revisão anterior aos cinco anos, mas somente em 
casos excepcionais. Até hoje, em Portugal, não foi utilizado esse dispositivo de revisão constitucional (art. 
286, 2, da Constituição Portuguesa), pois lá prevalece o sistema pleno. 
Parecer:   
   Não vemos os alegados inconvenientes, em prever o texto constitucional a própria revisão, após cinco anos 
a contar de sua promulgação. Não se trata, a rigor, de um "prazo", mas de uma "carência". E o dispositivo 
não elide a possibilidade de emenda a qualquer tempo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00559 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   suprima-se na Disposições Constitucionais Transitórias, o artigo 3o., que trata da revisão constitucional. 
Justificativa: 
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O estabelecimento de prazo para que se processe a revisão constitucional faz com que, desde já, se admite 
a existência de uma Constituição paralela. 
Ademais, há considerável contradição no momento que, pelo texto que se quer suprimir, é fixado, para 
revisão, um quórum diferente daquele estabelecido pelo artigo 62 para a proposta de Emenda. 
Parecer:   
   Não vemos os alegados inconvenientes, em prever o texto constitucional a própria revisão, após cinco anos 
a contar de sua promulgação. Não se trata, a rigor, de um "prazo", mas de uma "carência". E o dispositivo 
não elide a possibilidade de emenda a qualquer tempo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00727 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Art. 3o. - DT: Suprimir o artigo. 
Justificativa: 
Não é prudente fixar o prazo para revisão do texto constitucional. As inovações contidas no Projeto podem 
fazer com que se torne necessário proceder à revisão em prazo mais curto que o previsto. Outrossim, não se 
deve excluir, de plano, a possibilidade de formar uma Assembleia Revisora com cidadãos eleitos 
exclusivamente para tal fim. Ademais, a supressão proposta não impede que a Assembleia Revisora venha a 
ser constituída por membros do Congresso Nacional. 
Parecer:   
   Não vemos os alegados inconvenientes, em prever o texto constitucional a própria revisão, após cinco anos 
a contar de sua promulgação. Não se trata, a rigor, de um "prazo", mas de uma "carência". E o dispositivo 
não elide a possibilidade de emenda a qualquer tempo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00971 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o Artigo 3o. do Projeto de Constituição B, D.T. 
Justificativa: 
O dispositivo objeto da presente emenda supressiva, visa impedir uma revisão constitucional após 5 (cinco) 
anos da data de sua promulgação. A inclusão no texto foi objeto de fundadas críticas quando de sua 
aprovação pelo Plenário, na medida que fica explícito um ânimo de desconfiança, por parte dos Constituintes, 
na possibilidade de permanência de sua própria obra. 
Como existem mecanismos no texto permanente que visam adaptação da Constituição a mudanças na 
realidade social, política e econômica do País, através de emendas constitucionais, não há porque introduzir-
se como que um prazo de vigência para o mais importante trabalho de engenharia política realizado nos 
últimos quarenta anos pela soberania da Nação brasileira. 
Parecer:   
   Não vemos os alegados inconvenientes, em prever o texto constitucional a própria revisão, após cinco anos 
a contar de sua promulgação. Não se trata, a rigor, de um "prazo", mas de uma "carência". E o dispositivo 
não elide a possibilidade de emenda a qualquer tempo.  
Pela rejeição. 
  
  
   EMENDA:01763 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY DEITOS (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Art. 3o. - Disposições Transitórias - Projeto "B"  
INSERIR no texto do artigo 3o. do Ato das Disposições Transitórias do Projeto de Constituição (B), antes da 
palavra "realizada", a expressão "uma só vez". 
Justificativa: 
Trata-se de uma única revisão e, não, de emenda o fato de ser tratada especialmente e no singular poderia, 
por si só, deixar claro ser uma única revisão. Entretanto, para evitar dúvidas ou interpretações diferentes, 
aconselha-se esclarecedoramente a intenção do Constituinte. 
Parecer:   
   Acatamos a emenda, que determina seja a revisão constitucional realizada "uma só vez", nos termos de 
sua justificação.  
Pela aprovação. 
 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 3º ADCT da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


