
 

  

Art. 37, § 3º 
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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. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:  
[...] 
§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em 
lei.  
[...]  
 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões. 

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. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

Não foram localizadas emendas. 

                                                      
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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relator 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

Comissão da Ordem Social - VII 
 

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 

Art. 12 - O servidor público desempenha função social relevante, devendo, no 

exercício dos seus misteres, observar conduta de probidade e de respeito e zelo 

aos direitos individuais e coletivos.  

Parágrafo único - A lei instituirá o processo de atendimento, pelas autoridades, 

das reclamações da comunidade sobre a prestação do serviço público, e as 

cominações cabíveis. 

 

Consulte na 6ª reunião da Comissão da Ordem Social a discussão do capítulo 

sobre os Direitos dos Servidores Públicos, do Anteprojeto da Subcomissão dos 

Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos. Publicado no Diário da 

Assembleia Nacional Constituinte de 2/7/1987, Supl., a partir da p. 119. 

Consulte na 9ª reunião da mesma comissão, a votação do Substitutivo do Relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 5/8/1987, Supl., a partir 

da p. 120. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 84 - O servidor público desempenha função social relevante, devendo, no 

exercício dos seus misteres, observar conduta de probidade e de respeito e zelo 

aos direitos individuais e coletivos.  

Parágrafo único - A lei instituirá o processo de atendimento, pelas autoridades, das 

reclamações da comunidade sobre a prestação do serviço público, e as cominações 

cabíveis. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas das Fases J e K ao final deste documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 77 - A administração pública organizar-se-á com obediência aos princípios da 

legalidade e da moralidade, respeitados os direitos dos cidadãos e exigindo-se:  

I - motivação suficiente como condição de validade dos atos; e  

II - razoabilidade como requisito de legitimidade dos atos praticados no exercício de 

discrição administrativa.  

Parágrafo Único - A lei instituirá o processo de atendimento, pelas autoridades, 

das reclamações da comunidade sobre a prestação do serviço público, e as 

cominações cabíveis. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase M ao final deste documento.) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 55 - A administração pública objetivará à realização do interesse público e 

organizar-se-á com obediência aos princípios da legalidade, da moralidade e da 

publicidade, respeitados os direitos dos cidadãos, e exigindo-se:  

I - motivação suficiente como condição de validade dos atos, salvo na hipótese de 

rescisão de contrato de trabalho;  

II - razoabilidade como requisito de legitimidade dos atos praticados no exercício da 

discrição administrativa.  

Parágrafo único - A lei instituirá os processos de atendimento, pelas autoridades, 

das reclamações sobre a prestação do serviço público. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas:11.  

(consulte a íntegra das emendas da Fase O ao final deste documento.) 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 43 - A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes, 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, 

exigindo-se, salvo na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, como condição 

de validade dos atos administrativos, a motivação suficiente e, como requisito de 

sua legitimidade, a razoabilidade.  

§ 1º - Nenhum ato da administração pública imporá limitação, restrição ou 

constrangimento, salvo se indispensável para atender a finalidade da lei.  

§ 2º - A apreciação das reclamações relativas à prestação de serviços públicos será 

disciplinada em lei, que preverá as medidas administrativas e disciplinares cabíveis. 

[...] 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

Art. 44. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, 

exigindo-se, como condição de validade dos atos administrativos, a motivação 
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FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

suficiente e, como requisito de sua legitimidade, a razoabilidade.  

§ 1º Nenhum ato da administração pública imporá limitação, restrição ou 

constrangimento, salvo se indispensável para atender a finalidade da lei.  

§ 2º A apreciação das reclamações relativas à prestação de serviços públicos será 

disciplinada em lei, que preverá as medidas administrativas e disciplinares cabíveis. 

[...] 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 43, § 1º. 

 

 

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

2º) 

Art. 38. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas 

em lei. 

[...] 

 

Nota: o Relator promoveu redistribuição de dispositivos aprovados para o Capítulo 

VII – Da Administração Pública, conforme Relatório Geral, volume 299, páginas VIII 

e IX transcrito abaixo: 

Promovi substancial redistribuição dos dispositivos aprovados em primeiro turno, 

para compatibilizar seus mandamentos com o princípio constante do título da  

Ordem Econômica (art. 179, § 1º) que submete as entidades estatais, no tocante às 

obrigações trabalhistas, ao regime fixado para as empresas privadas, e, assim, 

obstar desvirtuamentos da "mens legislatoris" em interpretações futuras. 

Com esse intuito, reuni na Seção I (Das Disposições Gerais) os preceitos que 

dizem respeito aos segmentos de Administração Pública e aos servidores em geral, 

Independentemente de seu regime jurídico. 

Na Seção II, agrupei os dispositivos aplicáveis apenas aos servidores civis da 

administração direta, autárquica e fundacional. 

Foram trazidas para o art. 38 do capítulo objeto destes comentários, sob a forma de 

incisos XIX, XX e XXI, a primeira e a última parte do § 1º do art. 202 e a norma do § 

3º do art. 203 aprovados no turno inicial, que se encontravam deslocados no título 

da Ordem Econômica. 

De outra parte, deixei de fazer constar no texto, para afastar evidente contradição, o 

§ 14 do art. 44 aprovado no turno preliminar, porque a matéria nele referida é 

regulada exaustivamente nos novos arts.  41 e 43, § 9º. 

As alterações de linguagem ocorridas na concepção das seções I e II foram as 

estritamente indispensáveis à reaglutinação de dispositivos que me obriguei a 

promover. 

Nas alíneas "c" e "d" do inciso III do art. 41, deixei de mencionar a expressão "na 

forma lei", uma vez que no art. 207, IV, que cuida da aposentadoria proporcional 

dos trabalhadores, a expressão, muito acertadamente, não foi incluída. Necessária 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
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se fez, portanto, a compatibilização. 

Da Seção IV passou a constar apenas o art. 44, oriundo de fusão dos arts. 52, 

53 e 54 do texto votado no primeiro turno. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 36. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao 

seguinte: 

[...] 

§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas 

em lei. 

[...] 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, 

ao seguinte: 

[...] 

§ 3º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas 

em lei. 

[...] 

 

 
 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

     EMENDA:00648 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 

                                                      
3 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 poderão ser consultados 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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Texto:   
   Nos termos do § 2o, art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
- O Parágrafo único do art. 84, passa a ser  
Parágrafo único do art. 74.  
- O art. 87 passa a ser item I do art. 85,  
renumerando-se os demais.  
- Excluir a palavra, "ainda", do art. 85. 
Justificativa: 
Trata-se de uma emenda para melhor adequar o posicionamento dos dispositivos no texto.  
São providências que devem ser tomadas já nesta fase de Sistematização.  
A supressão da palavra “ainda” do Art. 85 é consequência da mudança do Art. 84 para o item I do 
referido Artigo.  
Parecer:   
   A emenda procede somente quando pretende transferir o parágrafo único do art. 84 a parágrafo 
único do art. 74. Não podemos acatá-la nos demais objetivos. O deslocamento do art. 87 para o item I 
do art. 85, desfiguraria a sequência lógica dos artigos do Anteprojeto.  
Em vista do exposto, propomos a aprovação parcial da emenda, para deslocar o parágrafo único do 
art. 84, para o parágrafo único do art. 74. 
   
   EMENDA:04017 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O disposto no parágrafo único do artigo 84 deve figurar como artigo, no Capítulo VIII - da  
Administração Pública. 
Justificativa: 
Trata-se de emenda técnica.  
A matéria não se refere a SERVIDOR PÚBLICO, mas, sim, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
Na verdade ele cuida do direito de petição e, por isso, mereceria redação mais abrangente, referindo-
se, também, a recursos e representações.  
Parecer:   
   Acolho nos termos do parecer à emenda no. 00648-8. 
   
   EMENDA:04018 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o artigo 84 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A matéria já está abrangida pelo artigo 74.  
Com efeito, se a Administração Pública (com um todo) está obrigada a respeitar os direitos dos 
cidadãos, é certo que os servidores (que são parte da Administração) já estão obrigados a respeitar 
os mesmos direitos.  
   
   EMENDA:04473 APROVADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 84 a seguinte redação:  
Art. 84 - O servidor público desempenha  
função social relevante, devendo, no exercício dos  
seus misteres, observar conduta de probidade e de  
respeito e zelo dos direitos individuais e coletivos. 
Justificativa: 
Correção da regência do substantivo “zelo”.  
Parecer:   
   Acatamos a ponderação do autor da proposição.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

     EMENDA:00596 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.)  
- Suprimir os itens I e II do art. 77 e os  
arts. 78 e 79 do Capítulo VIII - Título IV.  
- Mudar o posicionamento dos Artigos 82, 83  
e 84 da Seção I, para o Capítulo VII Da  
Administração Pública. 
Justificativa: 
As matérias dos dispositivos 77, I e II, 78 e 79 não são apropriadas para a Constituição, poderão ser 
objeto de Lei Ordinária.  
Propomos, portanto, sua supressão já nesta fase de Sistematização.  
Quanto aos Artigos 82, 83 e 84 ficariam melhor posicionados dentro do Capítulo VIII da 
Administração Pública, que passaria ter Seção I – Disposições Gerais englobando os Artigos 77, 80, 
81, 82 e 84 do ser evidentemente, renumerados.  
Parecer:   
   Acolhemos a alteração proposta através da presente emenda pelas razões expostas na justificação 
do autor. 
   
   EMENDA:00820 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
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Texto:   
   Ao art. 77 item 2 seja dada a seguinte redação:  
"Art. 77 item 2 - A seriedade é requisito da  
legitimidade dos atos discricionários praticados  
pela Administração". 
Justificativa: 
Substitui-se, aqui, a expressão razoabilidade por seriedade.  
Isto porque, “razoabilidade” é conceito de difícil conceituação, enquanto seriedade se constitui 
expressão do vernáculo de exata compreensão e indiscutível aceitação pela opinião pública.  
Há precedentes de julgados do Supremo Tribunal Federal anulando atos administrativos, como 
demissões de funcionários sem motivação.  
Parecer:   
   A seriedade é requisito de todos os atos praticados pela administração e não apenas dos atos 
discricionários.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01654 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDAS SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Item I do Art.77; Item  
II do Art. 77; Arts.78 e 79  
Suprima-se do projeto os Art. 77, itens I e II; Arts. 78 e 79. 
Justificativa: 
Por inocuidade.  
Parecer:   
   Entendemos que o artigo 77 deva permanecer por estabelecer princípios importantes e necessários 
para a modalidade do serviço público.  
Por outro lado concordamos na eliminação dos arts. 78 e 79 por absoluta inocuidade.  
Com relação ao 79, este deverá ser mantido devido a importância da matéria que a disposição 
encerra. 
   
   EMENDA:01725 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NESTOR DUARTE (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
SUPRIMAM-SE OS DISPOSITIVOS SEGUINTES DO PROJETO  
DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:  
A - Do Art. 2o. até o Art. 11o. inclusive;  
B - Do Art. 23o. ao Art. 26o. inclusive;  
C - Art. 5o.  
D - (Suprimido no Projeto)  
E - Art. 64, 61 e 68;  
F - Parágrafo único do Art. 71  
G - Art. 71;  
H - Do Art. 77 ao Art. 84 inclusive;  
I - No Art. 439, suprimam-se: a expressão  
Santa Cruz, do seu caput, e o seu inciso 1o. 
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Justificativa: 
A emenda visa retirar notórias demasias do texto constitucional na parte relativa a estrutura do 
Estado, sem prejuízo de que se proceda uma adequada redação dos artigos não mencionados aqui, 
para que se atenda ás regras de elaboração normativa de clareza, síntese e sistematização.  
No particular do Art. 447, propõe-se a preservação da integridade do Estado da Bahia atendendo aos 
reclamos da sua população, com a supressão do pretendido Estado de Santa Cruz.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:01851 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Unifiquem-se os artigos 77, 78 e 79,  
remunerados os seguintes nesta redação:  
"Art. 77 - A Administração pública  
organizar-se-á com obediência aos princípios da  
legalidade e da moralidade, respeitados os  
direitos dos cidadãos, além dos seguintes  
requisitos:  
I - validade dos atos, como motivação suficiente;  
II - razoabilidade, como fundamento da legitimidade".  
suficiente; 
Justificativa: 
Inspira-nos a princípio da economia legislativa, no intento de reduzir as dimensões do Anteprojeto, 
que não se configura apenas em quinhentos artigos, mas em quase dois mil dispositivos, 
compreendidos itens, parágrafos, alíneas e incisos de numeração arábica.  
As declarações dos artigos 74, 75 e 76 podem, perfeitamente, exarar-se em um artigo e dois itens. 
Parecer:   
   A emenda apresentada não atingiu o seu objetivo que é o de englobar os três artigos. Na forma 
como foi apresentada, ela simplesmente suprime os art. 78 (que em si deve ser eliminado) e 79 (deve 
ser mantido, devido a importância que a disposição encerra). 
   
   EMENDA:02481 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII (da Administração Pública)  
Suprimam-se os itens I e II do art. 77 e os  
artigos 78 e 79 do Projeto, dando-se, em  
consequência, ao art. 77 a seguinte redação:  
Art. 77. A Administração Pública será  
organizada com obediência aos direitos dos seus  
servidores e dos cidadãos. 
Justificativa: 
As especificações dos arts. 77 e 79 estão contidas nos princípios de modalidade e respeito aos 
direitos dos servidores públicos e dos cidadãos em geral, não contendo matéria que se justifique o 
seu tratamento Constitucional.  
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A inclusão dos servidores no texto do art. 77 aumenta a abrangência no respeito aos direitos, 
resolvendo o problema, cuja solução em cada caso compete ao Poder Judiciário.  
Parecer:   
   O artigo 77 deve permanecer na forma como se encontra, acrescido do termo "publicidade". Com 
relação aos seus incisos e aos artigos 78 devem ser supridos por absoluta inocuidade.  
Enfim, somos pela permanência do art. 79, pois contém matéria necessária para o bom andamento 
da administração pública. 
   
   EMENDA:02933 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII (da Administração Pública)  
Suprimam-se os arts. 78 e 79, dando-se em  
consequência, ao art. 77 a seguinte redação:  
Art. 77 - A Administração Pública será  
organizada com obediência aos princípios da  
legalidade e da moralidade e atuará em estrito  
respeito aos direitos dos seus servidores e dos cidadãos. 
Justificativa: 
As especificações dos arts. 78 e 79 estão contidas nos princípios de modalidade e respeito aos 
direitos dos servidores públicos e dos cidadãos em geral, não contendo matéria que se justifique o 
seu tratamento Constitucional.  
A inclusão dos servidores no texto do art. 77 aumenta a abrangência no respeito aos direitos, 
resolvendo o problema, cuja solução em cada caso compete ao Poder Judiciário.  
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
   
   EMENDA:03115 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 77, 78, 79  
Suprimam-se os itens I e II do art. 77, e os arts. 78 e 79. 
Justificativa: 
Os Itens e artigos, cuja supressão é proposta, se constituem em redundância. A disposição do artigo 
anterior, de número 77, engloba as normas neles contempladas de forma suficiente.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente conforme orientação dada ao Substitutivo. 
   
   EMENDA:05043 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva aos Art. 77 do Capítulo VIII do  
Título IV do anteprojeto do Relator.  
Suprima-se o artigo 77 e itens I e II do  
capítulo VIII - da Administração Pública. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível condigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional.  
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição.  
Parecer:   
   A emenda visa enxugar o texto, eliminando matéria não constitucional. É nosso parecer que a 
argumentação do autor de emenda é perfeitamente aplicável aos itens I e II, mas não a todo o artigo.  
Optamos, pois, pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:05415 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO A ACRESCENTAR: novo parágrafo ao  
art. 77 do projeto  
Acrescente-se ao artigo 77 (Capítulo da  
Administração Pública) do projeto de Constituição  
o seguinte parágrafo 2o., remunerando-se o  
parágrafo único para parágrafo 1o.:  
"§ 2o. - Será estabelecido em lei  
regulamentação administrativa da aplicação da  
penalidade e respectivos recursos para instância  
superior, havendo sempre em qualquer fase do  
processo a audiência da parte interessada, sob  
pena de nulidade. 
Justificativa: 
A emenda cogita de acrescentar ao texto referente aos princípios gerais da administração pública, a 
regra de audiência da parte interessada, antes de decisão administrativa, que possam prejudicar os 
direitos individuais.  
O princípio é da mais clara fundamentação democrática. De fato, tem-se tornado cada vez mais 
corriqueiro, no Brasil, dormir-se sob determinado conjunto de decisões, e acordar-se, no dia seguinte, 
sob normas inteiramente diferentes. Não raro, sem que a autoridade tenha dado, anteriormente, 
adequada oportunidade àqueles que serão afetados pelos novos textos, de exporem de que maneira 
eles beneficiarão ou prejudicarão seus interesses legítimos.  
O mesmo deve aplicar-se à adoção de penalidade; e, sobretudo, aos recursos das decisões 
unipessoais, muitas vezes inibidoras do desenvolvimento, ou, até, de permanência de atividades, 
negócios e empresas. A audiência pública, ensejando a instrução contraditória dos processos será 
inestimável instrumento de aproximação entre os que governam e os governos.  
Parecer:   
   O dispositivo proposto foge à matéria constitucional e deverá constituir objeto de legislação 
ordinária regulamentar.  
Somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:05515 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 13  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Ao art. 77 seja dada a seguinte redação:  
"Art. 77 - A seriedade é requisito da  
legitimidade dos atos discricionários praticados  
pela Administração." 
Justificativa: 
Substitui-se, aqui, a expressão razoabilidade por seriedade.  
Isto porque “razoabilidade” é conceito de difícil conceituação, enquanto seriedade se constitui 
expressão do vernáculo de exata compreensão e indiscutível aceitação pela opinião pública.  
Há precedentes de julgados do Supremo Tribunal Federal anunciado atos administrativos, como 
demissões de funcionários sem motivação.  
Parecer:   
   A seriedade é requisito de todos os atos praticados pela administração e não apenas dos atos 
discricionários, pela rejeição.   
   
   EMENDA:06111 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TITO COSTA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Do Título IV - Da Organização do Estado  
Capítulo VIII - Da Administração Pública  
Suprima-se os arts. 77 (seus incisos e parágrafo  
único), 78, 79 e 80. 
Justificativa: 
Os artigos, cuja supressão é proposta por esta emenda, dizem o óbvio, pois a ninguém ocorrerá 
supor que a administração pública possa organizar-se sem obediência aos princípios da legalidade e 
da moralidade (art. 77).  
São princípios doutrinários, reconhecidos incontrovertidamente, até pela jurisprudência, e que não 
precisam estar inscritos na Lei Maior. Talvez, na lei ordinária.  
Os demais artigos que se propõe sejam abolidos cuidam também de matéria que, quando muito, 
poderá constar de lei ordinária.  
A supressão aqui proposta auxiliará a redução de preceitos que, desnecessários, alongam 
demasiadamente o texto da Constituição.  
Parecer:   
   Os princípios explicitados nos arts. 77, 79 e são óbvios e reconhecidos por todos. Contudo, assim 
como em outros casos, o fato de serem óbvios nem sempre eximem o legislador de inscrevê-los na 
lei máxima. Na realidade temos necessidade de uma codificação de números ainda que estas façam 
parte do conhecimento do homem. 
   
   EMENDA:06364 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprima-se os artigos 77, 78, 79, 80 e 81 do  
capítulo VIII do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria alheia ao texto constitucional, além de, ser um enunciado de princípios repetitivos 
e redundantes.  
Parecer:   
   Os princípios explicitados nos arts. 77, 79 são óbvios e reconhecidos por todos. Contudo, assim 
como em outros casos, o fato de serem óbvios nem sempre eximem o legislador de inscrevê-los na 
lei máxima. Na realidade temos necessidade de uma codificação de números ainda que estas façam 
parte do conhecimento do homem. 
   
   EMENDA:06611 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva)  
Inclua-se, no Capítulo VIII (Título IV),  
denominado "Da Administração Pública", um  
dispositivo com a seguinte redação:  
"Art. - A administração pública será  
estruturada de modo a evitar a burocratização, a  
aproximar os serviços das populações e a assegurar  
a participação de todos na sua gestão efetiva,  
especialmente por intermédio de associações civis,  
comunitárias, de classe e outras formas de  
representação democrática." 
Justificativa: 
É necessário cuidar de estruturação da administração pública, condenando a burocratização e 
recomendando a participação geral.  
Chegou a hora de novos métodos.  
Parecer:   
   Entendemos que o conteúdo da presente emenda já esteja presente no que dispõe o art. 77 e seu 
parágrafo. 
   
   EMENDA:07547 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo único do art. 77 
Justificativa: 
A defensoria do povo ficará assim ociosa. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, dada a orientação adotada no substitutivo.  
Pela rejeição.   
   
   EMENDA:10597 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 77  
Dê-se ao artigo 77 do Projeto da Constituição  
a redação seguinte:  
Art. 77 - O ato administrativo obedecerá aos  
princípios da legalidade, publicidade, moralidade  
e imparcialidade.  
§ 1o. - São requisitos de validade do ato  
administrativo a motivação suficiente e a  
razoabilidade da decisão.  
§ 2o. - A lei instituirá a forma de  
atendimento das reclamações referentes à prestação  
de serviços públicos e fixará as cominações  
cabíveis, nos casos de descumprimento, falta ou  
excesso de exação. 
Justificativa: 
Entendemos que a fórmula melhor disciplina a administração pública e melhor corresponde aos 
interesses da coletividade.  
Parecer:   
   Entendemos que o art. 77 não necessite os incisos existentes, uma vez que estes podem ser 
tratados no âmbito da legislação ordinária. Quanto à alteração sugerida ao caput, julgamos ser 
necessária, pois o termo "publicidade" assegura melhor ainda o objetivo que a disposição se propõe. 
   
   EMENDA:11827 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE UEQUED (PMDB/RS) 
Texto:   
   TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO VIII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ART. 77 - Inclua-se § 1o. renumerando-se o  
atual parágrafo único como § 2o.  
O exercício de cargo eletivo é incompatível  
com o emprego, cargo ou função direta ou indireta  
da união, estados, Distrito Federal e Municípios,  
podendo o servidor, no entanto, optar entre os  
salários, vencimentos, soldos e remuneração do  
mandato. 
Justificativa: 
Emenda sem justificação.  
Parecer:   
   A matéria encontra-se já atendida no artigo 93 do nosso Projeto. 
   
   EMENDA:12589 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LEVY DIAS (PFL/MS) 
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Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se o § 2o. ao artigo 77, logo após  
o inciso II e transformando-se o parágrafo único  
em parágrafo primeiro:  
"§ 2o. - Nenhum órgão ou funcionário público,  
representante do povo ou ente administrativo  
direto ou indireto poderá recusar informações  
solicitadas formalmente, constituindo a recusa  
crime de responsabilidade." 
Justificativa: 
Os regimentos das casas legislativas e de alguns órgãos da administração costumam vedar acesso 
ao cidadão quando este pede informações sobre a gestão da coisa pública. Há uma flagrante 
impunidade ao agente administrativo que trata o povo com desdém, certo de que não haverá 
qualquer sanção.  
Parecer:   
   O conceito expresso na presente emenda é bastante amplo e abrangente. Quais as informações 
que poderão ser fornecidas?  
Há na administração pública determinadas informações que nem sempre poderão ser oferecidas a 
qualquer cidadão. Enfim, entendemos que o dispositivo apresentado deverá ser regulamentado 
através de lei ordinária. 
   
   EMENDA:13506 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANUEL VIANA (PMDB/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA E MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO A EDITAR: art. 77  
DISPOSITIVO A MODIFICAR: art. 80  
1 - Acrescentem-se ao art. 77, os seguintes incisos:  
"III - publicidade dos seus atos, inclusive  
durante o processo de sua adoção, com audiência  
pública das partes interessadas;  
"IV - pleno direito de defesa das partes  
atingidas pelos seus atos.  
2 - Em consequência, dê-se ao art. 80 a  
seguinte redação:  
"Art. 80 - A outorga de concessões,  
autorizações, licenças ou privilégios econômicos  
de qualquer natureza, por parte do poder público,  
bem assim a aplicação de penalidades e seus  
recursos, serão sempre instruídas em processo  
público, observado o disposto no art. 77. 
Justificativa: 
1- O art. 77 do projeto cuida dos princípios sob os quais se organizará a administração pública: 
legalidade e moralidade, respeitados os direitos dos cidadãos. A publicidade dos atos da 
administração, e inclusive durante o processo de tomada de decisões e o pleno direito de defesa são 
o corolário natural daqueles princípios. Casam-se bem com o disposto nos dois atuais incisos do art. 
77. A saber motivação suficiente, e razoabilidade. Cumpre deixar explícitos os outros dois requisitos, 
na forma acima. 
2- A emenda do art. 80 modifica a redação atual em três pontos. 

a. Elimina a expressão “a entidade privada” do texto “A outorga de... privilégios econômicos de 
qualquer natureza (a entidade privada, expressão suprimida) será sempre instruída em 
processo público”. 
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b. Acrescenta entre os atos a conduzir em processo público “a aplicação de penalidade se seus 
recursos”, sublinhada no texto acima. 

c. Substitui a expressão “com audiência de todas as partes diretas ou indiretamente 
interessadas” por “observado o disposto no art. 77”, também sublinhado no texto modificado, 
acima. 

A supressão, o acréscimo e a substituição acima são autoexplicativas, a rigor, dispensariam 
justificativa. Basta dizer, a respeito da supressão da referência às concessões a entidade privada, 
que o princípio geral de transparência dos atos do poder público requer, igualmente, a publicidade 
das concessões e outorgas a entidades não-privadas. Não há razão para o Estado operar em 
segredo, nem em suas relações com entidades privadas, nem em seu relacionamento consigo 
mesmo. 
É igualmente válido acrescentar-se ao rol dos atos sujeitos ao princípio da publicidade dos atos – 
notadamente, do processo público – a aplicação de penalidades e seus recursos. Ficará, assim, 
melhor resguardado o direito dos cidadãos e das entidades contra eventuais atos de arbítrio dos 
agentes do poder público. O Estado nada perde; mas ganha em credibilidade e confiabilidade. 
Por fim, e para evitar redundância, a expressão “observado o disposto no art. 77” substitui, no texto, a 
frase “com a audiência de todas as partes direta ou indiretamente interessadas”. Essa exigência já se 
encontra enumerada no art. 77, por força da inclusão dos dois incisos propostos. Mais, ainda, faz-se 
a vinculação explicita dos atos previstos no art. 80 aos quatro princípios fundamentais de organização 
da administração pública. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo.   
   
   EMENDA:14511 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS ALTERADOS: Arts. 77, 78 e 79  
Suprimido o art. 79, dê-se aos arts. 77 e 78  
a seguinte redação:  
Art. 77. O ato administrativo obedecerá aos  
princípios da legalidade, publicidade, moralidade  
e imparcialidade.  
§ 1o. são requisitos da validade do ato  
administrativo a motivação suficiente e a  
razoabilidade da decisão.  
§ 2o. A lei instituirá a forma de atendimento  
das reclamações referentes à prestação de serviços  
públicos e fixará as cominações cabíveis nos casos  
de descumprimento, falta ou excesso de exação.  
Art. 78. No relacionamento da Administração  
com seus servidores e o público prevalecerá o  
princípio da presunção da veracidade.  
§ 1o. As declarações dos interessados serão  
consideradas suficientes, salvo quando a exigência  
de prova documental constar expressamente em lei,  
reputando-se verdadeiras até prova em contrário.  
§ 2o. Verificada a qualquer tempo a  
ocorrência de fraude ou falsidade em prova  
documental ou declaração do interessado, a  
exigência será considerada como não satisfeita e  
sem efeito o ato administrativo praticado, sujeito  
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o infrator às penalidades civis e criminais  
previstas em lei. 
Justificativa: 
Esta sugestão foi-me encaminhada pelo Dr. JOÃO GERALDO PIQUET CARNEIRO, reconhecida 
autoridade em assuntos de desburocratização. O intento primordial desta emenda é conferir maior 
clareza e poder de síntese aos enunciados da futura Carta Maior, fazendo prevalecer toda uma 
filosofia de trabalho assentada na veracidade das informações prestadas pelo cidadão e na 
transparência dos atos administrativos.  
Parecer:   
   As normas propostas já fazem parte do nosso direito administrativo, sendo desnecessário sua 
inclusão na Constituição.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:15879 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DAVI ALVES SILVA (PDS/MA) 
Texto:   
   Fundam-se os Artigos 77, 78 e 79 em um só,  
com a seguinte redação, renumerando-se os demais:  
"art. A administração pública obedecerá aos  
princípios da moralidade e da legalidade, exigindo-se:  
I - motivação suficiente, como condição de  
validade dos atos;  
II - razoabilidade, como requisito da  
legitimidade dos seus atos;  
III - publicidade, como requisito da  
legitimidade dos seus atos;  
IV - não imposição de limitações, restrições  
ou constrangimentos desnecessários aos  
administrados, para atendimento à finalidade legal  
a que deva servir.  
Parágrafo único. A lei instituirá o processo  
de atendimento, pelas autoridades, das reclamações  
da comunidade a prestação do serviço público e as  
cominações cabíveis." 
Justificativa: 
A transformação de três artigos, um parágrafo e dois itens num total de seus dispositivos – em um 
artigo, quatro itens e um parágrafo único, representa uma apreciável economia legislativa, tanto mais 
quanto a redação proposta em nada altera o texto do projeto.  
Parecer:   
   as sugestões apresentadas para emenda foram parcialmente integradas, nos termos do 
substitutivo. 
   
   EMENDA:16046 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MALULY NETO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao artigo 77 do  
projeto de Constituição elaborado pela Comissão de  
Sistematização.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 19  

 

"Art. 77. Nenhum ato normativo será expedido  
pela administração pública, direta ou indireta,  
sem prévia audiência dos interessados, em sessão  
pública, salvo as exceções definidas em lei, que  
poderá atribuir a entidades de classe e  
representação dos grupos afetados pela disposição.  
parágrafo o ato normativo só será  
obrigatório após transcorridos quinze dias de sua  
publicação no Diário Oficial, exceto em casos de  
urgência manisfesta especificados em lei.  
Diário Oficial, exceto em casos de urgência  
manifesta especificados em lei. 
Justificativa: 
A democracia moderna consagra o princípio participativo. É uma “democracia participativa”. 
Esta participação é sobremodo importante, relativamente à expedição de atos normativos pela 
Administração. Com efeito, no tocante aos atos normativos, como as leis, que expede o Legislativo, 
existe a representação popular, por meio dos eleitos. Entretanto, muitos órgãos administrativos 
editam atos normativos, - resoluções, portarias, etc., - que não raro influem profundamente na vida 
dos indivíduos e das empresas, mas não têm o caráter representativo. Mais ainda, nem sequer estão 
obrigados a ouvir a comunidade antes de editar as normas de sua competência. Esse traço 
autocrático deve, consequentemente, ser expungido da nova Constituição. 
Por outro lado, enquanto as leis, salvo determinação expressa, não entrem em vigor senão quarenta 
e cinco dias depois de oficialmente publicadas (Lei de Introdução, art. 1º), os atos normativos 
editados pela Administração, como regra geral, entram em vigor na dará de sua publicação. Isto, 
como é sabido, causa inúmeros problemas para os cidadãos que devem cumprir suas determinações 
e é incontestavelmente fonte de insegurança jurídica. De qualquer forma não tem cabimento que, em 
relação à lei, o princípio seja a sua vigência quarenta e cinco dias após a publicação, ao passo que, 
em relação a atos normativos da administração, o princípio seja o de sua vigência imediata. 
É para consagrar o princípio participativo e o da antecipação razoável da vigência das decisões 
governamentais que se propõem os dois preceitos consubstanciados neste anteprojeto. 
Parecer:   
   pela rejeição conforme orientação dada no substitutivo. 
   
   EMENDA:18696 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23  
do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título IV - da Organização  
do Estado a seguinte redação: adequando-se a  
numeração:  
Título IV  
Da Organização do Estado  
Capítulo I  
Da Organização Político-Administrativa  
[...] 
Capítulo VII  
Da Administração Pública  
Seção I  
Disposições Gerais  
Art. 37. A administração pública organizar-  
se-á com obediência aos princípios de  
impessoalidade, legalidade e razoabilidade.  
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§ 1o. A lei instituirá o processo de  
atendimento, pelas autoridades, das reclamações da  
comunidade sobre a prestação do serviço público, e  
as cominações cabíveis.  
§ 2o. Os atos de improbidade administrativa  
importarão na suspensão dos direitos políticos, na  
perda da função pública, na indisponibilidade dos  
bens e no ressarcimento ao erário, na forma e  
gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação  
penal correspondente.  
§ 3o. São imprescritíveis os ilícitos  
praticados por qualquer agente, servidor público  
ou não, que causem prejuízo ao erário, bem como as  
respectivas ações de ressarcimento.  
§ 4o. O reajuste periódico da remuneração dos  
servidores públicos, civis e o dos militares far-  
se-á sempre na mesma época e com os mesmos  
índices.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta, de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada á técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto.)  
Parecer:   
   A longo proposta do numeroso e representativo grupo da Constituintes, seus signatários, pode ser 
amplamente aproveitada, nos termos do substitutivo. 
   
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA:21647 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 55  
Dê-se nova redação ao art. 55 do  
Substitutivo, que passará a ter o seguinte teor:  
Art. 55 § O ato administrativo obedecerá aos  
princípios da legalidade, publicidade, moralidade  
e imparcialidade.  
§ 1o. - São requisitos de validade do ato  
administrativo a motivação suficiente e a  
razoabilidade da decisão.  
§ 2o. - A lei instituirá a forma de  
atendimento das reclamações referentes à prestação  
de serviços públicos e fixará as cominações  
cabíveis, nos casos de descumprimento, falta ou  
excesso de exação. 
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Justificativa: 
Entendemos que a fórmula melhor disciplina a administração pública e melhor corresponde aos 
interesses da coletividade.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que está em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
     
   EMENDA:22505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   UBIRATAN SPINELLI (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 55, Parágrafo  
Único  
Acrescente-se parágrafo ao art. 55 do  
substitutivo do Relator, renumerando o atual  
parágrafo único para § 1o.  
Art. 55 (...)  
§ 1o. (o atual parágrafo único)  
§ 2o. O Poder Executivo fará publicar  
previamente os projetos de atos normativos e de  
regulamentos de lei para discussão, em sessão  
pública obrigatória, com quem tenha direitos atingidos. 
Justificativa: 
O art. 55 consagra princípios essenciais ao estado de direito democrático, quais sejam: a legalidade, 
a moralidade e a publicidade, refletidos em atos administrativos com motivação suficiente, como 
condição de validade, e razoáveis, como condição de legitimidade. 
A criação constitucional democrática e transparente que ora se cria não deve ser tímida no 
estabelecer mecanismos autoaplicáveis inerentes ao sistema de princípios que consagra. A 
dificuldade histórica das ordens constitucionais libertárias e democráticas está justamente no 
estabelecer mecanismos fortes de utilização imediata, fora e além da manipulação de forças votantes 
eventuais. 
A publicação prévia dos atos normativos e dos regulamentos de lei, para debate em audiências 
públicas obrigatórias, são a garantia certa da observância dos princípios que o constituinte quer 
consagrar no art. 55. A decisão de gabinetes, fora do olhar político interessado do Congresso 
Nacional e da Sociedade, será sempre formalmente motivada e observadora, formal, de um princípio 
legal qualquer. O positivismo jurídico formal que está enraizado tão firmemente em nossa cultura 
jurídica sempre justificou, formalmente, todos e quaisquer atos administrativos. Quando a nova ordem 
constitucional quer consagrar, positivamente, princípios não-formais de direito, como a legitimidade 
ela terá que, forçosamente, para poder ser eficaz, que igualmente estabelecer o mecanismo 
autoaplicável consentâneo com o seu desejo de transformação. Deixar à uma cultura jurídica 
autoritária, até hoje, doutrinariamente, de base alemã e italiana das décadas de 20 e 30, onde, dentre 
os constitucionalistas e publicistas mais citados pelo estamento predominante, e se encontram os 
presidentes das cortes “constitucionais” de Mussolini e Hitler, tais como Sandulli e Schmitt, sem falar 
em todo o direito penal e processual, inteiramente, italiano-fascistas, deixar – repita-se, a esta cultura, 
autoritária a criação dos mecanismos realizadores dos princípios democráticos, é deixar à morte 
esses mesmos princípios. 
Tais mecanismos autoaplicáveis são estranhos àquela cultura. Assim, para que uma nova 
mentalidade tenha chance concreta de subsistir, inarredável se torna estabelecer, de pronto, fora de 
qualquer dúvida, a espancar qualquer ação contrária, o procedimento de defesa e realização do que 
se quer, substantiva e fundamentalmente, transformar. 
Observe-se, por fim, que código de processo administrativo, nos quais às partes se permite discutir 
com o poder público, previamente, a decisão mais adequada aos interesses geral, é a tendência 
moderna, já de décadas na verdade, dos países de democracia estável. 
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Por todo o exposto, confia-se que a Assembleia Nacional Constituinte acatará a emenda que torna 
obrigatória a publicação prévia dos atos normativos e dos regulamentos de lei para debate em 
audiência pública obrigatória com quem tenha direitos atingidos. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a matéria de que trata a Emenda, será, segundo orientação 
adotada pelo Substitutivo do Relator regulamentada em lei, que preverá as medidas administrativa e 
disciplinares cabíveis. 
   
   EMENDA:22536 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (aditiva) Título IV - Capítulo VIII - Seção I  
Inclua-se, como art. 55, um dispositivo com a  
seguinte redação, renumerando-se o atual artigo 55  
e os demais.  
"Art. A administração pública será  
estruturada de modo a evitar a burocratização, a  
aproximar os serviços das populações e a assegurar  
a participação de todos na sua gestão efetiva,  
especialmente por intermédio de associações civis,  
comunitárias, de classe e outras formas de  
representação democrática." 
Justificativa: 
É necessário cuidar da estruturação da administração pública, condenando a burocratização e 
recomendando a participação geral.  
Chegou a hora de novos métodos.  
Parecer:   
   Pela rejeição. Não é necessária previsão constitucional a respeito da matéria para que o problema 
deixe de existir. O Substitutivo do Relator já trata do assunto adequadamente, procurando tornar a 
estrutura da Administração Pública mais aberta e democrática.     
   
   EMENDA:29226 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
"Art. 55 - A administração pública será  
organizada com obediência aos princípios da  
legalidade e da moralidade e atuará em estrito  
respeito aos direitos dos cidadãos.  
§ 1o. - Os atos administrativos deverão ser  
públicos e transparentes e estarão sujeitos aos  
deveres de neutralidade, imparcialidade, lealdade  
e boa-fé.  
§ 2o. - Nenhum ato da administração imporá  
limitações, restrições ou constrangimentos mais  
intensos ou mais extensos que os indispensáveis  
para atender a finalidade legal a que deve servir,  
nem se vinculará o exercício de direito ao  
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cumprimento de outros atos.  
§ 3o. - A outorga de concessões,  
autorizações, permissões, licenças ou privilégios  
econômicos de qualquer natureza à entidade  
privada, por parte do Poder Público, será sempre  
instruída em processo público, com a audiência de  
todos as partes direta ou indiretamente  
interessadas.  
§ 4o. - Os atos de comprovada corrupção  
administrativa, na forma da lei, importarão a  
suspensão dos direitos políticos de cinco a dez  
anos, a perda da função pública, a  
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento  
atualizado ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível.  
§ 5o. - A lei instituirá os processos de  
atendimento, pelas autoridades, reclamações sobre  
a prestação do serviço público." 
Justificativa: 
A redação ora proposta dispõe de forma clara as normas gerais da administração pública.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29614 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo único do art. 55  
Acrescente-se parágrafo ao art. 55 do  
substitutivo do relator, renumerado o atual  
parágrafo único para § 1o.  
Art. 55. (...)  
§ 2o. O Poder Executivo fará publicar  
previamente os projetos de atos normativos e de  
regulamentos de lei para discussão, em sessão  
pública obrigatória, com quem tenha direitos atingidos. 
Justificativa: 
O art. 55 consagra princípios essenciais ao estado de direito democrático, quais sejam: a legalidade, 
a moralidade e a publicidade, refletidos em atos administrativos com motivação suficiente, como 
condição de validade, e razoáveis, como condição de legitimidade. 
A criação constitucional democrática e transparente que ora se cria não deve ser tímida no 
estabelecer mecanismos autoaplicáveis inerentes ao sistema de princípios que consagra. A 
dificuldade histórica das ordens constitucionais libertárias e democráticas está justamente no 
estabelecer mecanismos fortes de utilização imediata, fora e além da manipulação de forças votantes 
eventuais. 
A publicação prévia dos atos normativos e dos regulamentos de lei, para debate em audiências 
públicas obrigatórias, são a garantia certa da observância dos princípios que o constituinte quer 
consagrar no art. 55. A decisão de gabinetes, fora do olhar político interessado do Congresso 
Nacional e da Sociedade, será sempre formalmente motivada e observadora, formal, de um princípio 
legal qualquer. O positivismo jurídico formal que está enraizado tão firmemente em nossa cultura 
jurídica sempre justificou, formalmente, todos e quaisquer atos administrativos. Quando a nova ordem 
constitucional quer consagrar, positivamente, princípios não-formais de direito, como a legitimidade 
ela terá que, forçosamente, para poder ser eficaz, que igualmente estabelecer o mecanismo 
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autoaplicável consentâneo com o seu desejo de transformação. Deixar à uma cultura jurídica 
autoritária, até hoje, doutrinariamente, de base alemã e italiana das décadas de 20 e 30, onde, dentre 
os constitucionalistas e publicistas mais citados pelo estamento predominante, e se encontram os 
presidentes das cortes “constitucionais” de Mussolini e Hitler, tais como Sandulli e Schmitt, sem falar 
em todo o direito penal e processual, inteiramente, italiano-fascistas, deixar – repita-se, a esta cultura, 
autoritária a criação dos mecanismos realizadores dos princípios democráticos, é deixar à morte 
esses mesmos princípios. 
Tais mecanismos autoaplicáveis são estranhos àquela cultura. Assim, para que uma nova 
mentalidade tenha chance concreta de subsistir, inarredável se torna estabelecer, de pronto, fora de 
qualquer dúvida, a espancar qualquer ação contrária, o procedimento de defesa e realização do que 
se quer, substantiva e fundamentalmente, transformar. 
Observe-se, por fim, que código de processo administrativo, nos quais às partes se permite discutir 
com o poder público, previamente, a decisão mais adequada aos interesses geral, é a tendência 
moderna, já de décadas na verdade, dos países de democracia estável. 
Por todo o exposto, confia-se que a Assembleia Nacional Constituinte acatará a emenda que torna 
obrigatória a publicação prévia dos atos normativos e dos regulamentos de lei para debate em 
audiência pública obrigatória com quem tenha direitos atingidos. 
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29784 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Título IV, Cap. VIII, Seção I (do substitutivo  
do Relator)  
Dê-se ao artigo 55 a seguinte redação:  
"Art. 55 A administração pública objetivará à  
realização do interesse público e organizar-se-á  
com obediência aos princípios da legalidade, da  
moralidade e da publicidade, respeitados os  
direitos dos cidadãos.  
Parágrafo único A lei os processos de  
atendimento das reclamações sob a prestação do  
serviço público" 
Justificativa: 
A eliminação dos incisos (que não meros componentes do ato administrativo, ocorrentes em qualquer 
obra de análise da respectiva doutrina) e a supressão “pelas autoridades” (desnecessária no contexto 
do parágrafo) dão maior consistência e clareza ao dispositivo. 
Parecer:   
   A proposta contida na presente Emenda está melhor atendida nos termos do Substitutivo do 
Relator.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:29951 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
No art. 55, substitua-se a expressão "à  
realização"...por "o atendimento"  
Art. 55. A administração pública objetivará o  
atendimento ...................................... 
Justificativa: 
Meramente redacional. Consideramos que a compreensão seja melhor assim. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:29953 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se, do art. 55 os incisos e  
parágrafos único. 
Justificativa: 
O artigo é autoexplicativo. Não é preciso sobrecarregar o texto constitucional com expletivas de como 
se processará o atendimento ao público.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
     
   EMENDA:31768 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 55 e seus incisos  
e parágrafo.  
Substitua-se o art. 55, seus incisos e  
parágrafos pelo seguinte:  
Art. 55 - A administração pública objetivará  
à realização do interesse público e organizar-se-á  
com obediência aos princípios de legalidade,  
moralidade e publicidade, respeitados os direitos  
dos cidadãos." 
Justificativa: 
Nossa proposta é no sentido de que sejam suprimidos os incisos e parágrafo único, pela sua 
subjetividade, restando apenas o caput, com a supressão da última palavra: “e exigindo-se”.  
Parece-nos que a redação, como proposta, atenderá melhor aos objetivos para os quais foi 
concebida. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo substitutivo do Relator. 
     
   EMENDA:33406 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao artigo 55, ao fim "nos  
termos da lei". 
Justificativa: 
Em vez de dar categoria constitucional ao parágrafo único e incisos vários que especificam a forma 
de execução do serviço público, é preferível acrescentar o adendo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 
   
   EMENDA:34951 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao art. 55,  
suprimindo-se o art. 56 e renumerando-se os demais.  
Art. 55 - A administração pública obedecerá  
aos princípios da legalidade, da moralidade e da  
publicidade, exigindo-se motivação suficiente como  
condição de validade e razoabilidade como  
requisito de legitimidade dos atos  
administrativos.  
§ 1o. - Nenhum ato da administração imporá  
limitações, restrições ou constrangimentos além do  
indispensável para atender à finalidade legal a  
que deva servir.  
§ 2o. - A lei instituirá os processos de  
atendimento, pelas autoridades, das reclamações  
sobre a prestação do serviço público. 
Justificativa: 
A emenda propõe redação mais concisa, retirando-se expressões desnecessárias porque já 
reguladas no próprio projeto e ordenando melhor a matéria.  
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenario - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
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Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 43. A administração pública, direta ou indireta de qualquer dos Poderes, obedecerá aos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.  
Parágrafo 1º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos será disciplinado em lei. 
[...] 

Assinaturas 

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  
12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  
23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 
33. Sérgio Brito  
34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  
40. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  

44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  
64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  

88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
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132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 
161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  

186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  
227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 

241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  

 

 
Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrário do que 
alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, igualmente, 
escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço do Estado no 
meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do texto às finalidades 
a que se propõe. 
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Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 37, § 3º 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.  

 


