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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. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 
comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao 
Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição.  
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  
 
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  
II - disponham sobre:  
 a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração; 
 b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
 c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade; 
 d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem 
como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; 
 e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 
administração pública. 
§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados 
de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 
distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles. 
 

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
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1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00472 DT REC:07/04/87 

Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DAS LEIS COMPETIRÃO AOS PARLAMENTARES, AO  

PRESIDENTE DA REPÚBLICA E À CIDADANIA, CONSISTINDO ESTA ÚLTIMA DA  

DENOMINADA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, PROPOSIÇÃO ASSINADA POR 30  

(TRINTA) MIL ELEITORES NO MÍNIMO DE ANTEPROJETO DE LEI OU DE EMENDA  

CONSTITUCIONAL DIRIGIDA AO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL, QUE LHE  

DARÁ ENCAMINHAMENTO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DE SEU 

RECEBIMENTO. 

 

 

SUGESTÃO:00541 DT REC:07/04/87 

Autor:  
TELMO KIRST (PDS/RS) 

Texto:  
SUGERE CABER A QUALQUER MEMBRO OU COMISSÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU  

DO SENADO FEDERAL E AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A INICIATIVA DE  

PROJETOS DE LEI SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA. 

 

 

SUGESTÃO:00547 DT REC:07/04/87 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
SUGERE QUE NA TRAMITAÇÃO CONJUNTA OU EM QUALQUER DOS CASOS, AS  

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO E OS PROJETOS DE LEI, COMPLEMENTAR  

OU ORDINÁRIA, DE INICIATIVA DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, TERÃO  

PREFERÊNCIA SOBRE AS PROPOSIÇÕES VERSANDO O MESMO ASSUNTO OU QUE  

SEJAM IDÊNTICAS EM SEUS FINS, APRESENTADAS ANTERIORMENTE PELOS ÓRGÃOS  

DOS DEMAIS PODERES. 

 

 

SUGESTÃO:00948 DT REC:14/04/87 

Autor:  
FLAVIO PALMIER DA VEIGA (PMDB/RJ) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DAS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE MATÉRIA  

FINANCEIRA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SEJA DA COMPETÊNCIA  

DOS PREFEITOS E VEREADORES. 

 

 

SUGESTÃO:01165 DT REC:22/04/87 

Autor:  
GEOVANI BORGES (PFL/AP) 

Texto:  
SUGERE NORMA QUE ASSEGURE ÀS ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS DA  

SOCIEDADE, O DIREITO DE INICIATIVA DE LEIS. 

 

 

                                                      
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/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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SUGESTÃO:01611 DT REC:23/04/87 

Autor:  
PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DAS LEIS ATUALMENTE CONSIGNADAS COMO DA  

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PASSEM A SER DA  

COMPETÊNCIA CUMULATIVA DESTE E DO LEGISLATIVO. 

 

 

SUGESTÃO:01780 DT REC:24/04/87 

Autor:  
ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 

Texto:  
SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  

INICIATIVA DAS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE O ORÇAMENTO E QUE FIXEM OU  

MODIFIQUEM OS EFETIVOS DAS FORÇAS ARMADAS. 

 

 

SUGESTÃO:01803 DT REC:24/04/87 

Autor:  
VICENTE BOGO (PMDB/RS) 

Texto:  
SUGERE SEJA ADMITIDA A INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, MEDIANTE  

PROJETO ARTICULADO E ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 30 (TRINTA) MIL  

ASSINATURAS, COM A IDENTIFICAÇÃO ELEITORAL DOS SUBSCRITORES, DE FORMA  

A PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE PROPOR LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:02111 DT REC:29/04/87 

Autor:  
PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 

Texto:  
SUGERE LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  

QUE ORGANIZE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA UNIÃO E QUE ESTABELEÇA AS  

NORMAS GERAIS DE SUA ORGANIZAÇÃO NO ÂMBITO ESTADUAL, NO DISTRITO  

FEDERAL E NOS TERRITÓRIOS. 

 

 

SUGESTÃO:02220 DT REC:29/04/87 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

Texto:  
SUGERE NORMA SOBRE A INICIATIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:02348 DT REC:29/04/87 

Autor:  
OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DO PROJETO DE LEI CAIBA EXCLUSIVAMENTE AO  

PARTIDO POLÍTICO QUE O TENHA APRESENTADO, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:02419 DT REC:30/04/87 

Autor:  
ADHEMAR DE BARROS FILHO (PDT/SP) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DAS LEIS, NO ÂMBITO LEGISLATIVO, SEMPRE CAIBA  
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À CÂMARA DOS DEPUTADOS, COMPETINDO AO SENADO FEDERAL SOMENTE A  

PROPOSIÇÃO DE EMENDAS, CONFORME ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:02841 DT REC:30/04/87 

Autor:  
WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO COM  

RELAÇÃO À INICIATIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:03082 DT REC:05/05/87 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE  

DA REPÚBLICA, INDIQUE AS EXCEÇÕES QUANTO AO TEMPO E À NATUREZA DO  

SERVIÇO, PARA APOSENTADORIA, REFORMA, TRANSFERÊNCIA PARA A  

INATIVIDADE E DISPONIBILIDADE. 

 

 

SUGESTÃO:03083 DT REC:05/05/87 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE A EXTENSÃO À DEFENSORIA DO POVO DO DIREITO DE PROPOR AÇÕES  

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E O DE INICIATIVA DE LEIS JUNTO  

À CÂMARA DOS DEPUTADOS. 

 

 

SUGESTÃO:03284 DT REC:06/05/87 

Autor:  
ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 

Texto:  
SUGERE QUE QUALQUER DO POVO POSSA REQUERER CONVOCAÇÃO E AUDIÊNCIA DE  

AUTORIDADES PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS RELATIVOS A  

LESÕES DE DIREITOS INDIVIDUAIS, BEM COMO APRESENTAR MOÇÕES E PROJETOS  

DE LEI DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO. 

 

 

SUGESTÃO:03382 DT REC:05/05/87 

Autor:  
CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 

Texto:  
SUGERE QUE SEJA COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO, NAS ESFERAS  

FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, A INICIATIVA DE LEIS DE CARÁTER  

FINANCEIRO OU QUE ENVOLVAM DESPESA. 

 

 

SUGESTÃO:03391 DT REC:06/05/87 

Autor:  
DARCY DEITOS (PMDB/PR) 

Texto:  
SUGERE NORMA QUE AMPLIE O DIREITO DE INICIATIVA DE LEIS DO PODER LEGISLATIVO. 

 

 

SUGESTÃO:03704 DT REC:05/05/87 
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Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 

Texto:  
SUGERE CAIBA A INICIATIVA DE PROJETO DE LEI A QUALQUER PARLAMENTAR,  

AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, À OAB NOS CASOS DEFINIDOS NA  

CONSTITUIÇÃO, BEM COMO À SOCIEDADE CIVIL REPRESENTADA POR QUANTIDADE  

MÍNIMA DE ELEITORES NO GOZO DE SEUS DIREITOS POLÍTICOS. 

 

 

SUGESTÃO:03839 DT REC:05/05/87 

Autor:  
MYRIAN PORTELLA (PDS/PI) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A INICITIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:03939 DT REC:06/05/87 

Autor:  
PAULO ROBERTO (PMDB/PA) 

Texto:  
SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL A INICIATIVA DE LEIS  

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO. 

 

 

SUGESTÃO:04009 DT REC:05/05/87 

Autor:  
SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DE LEIS SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA OU QUE  

AUMENTEM A DESPESA PÚBLICA CAIBA TANTO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

QUANTO AO CONGRESSO NACIONAL. 

 

 

SUGESTÃO:04032 DT REC:05/05/87 

Autor:  
JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 

Texto:  
SUGERE SEJA DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DAS DUAS  

CASAS DO CONGRESSO A INICIATIVA DAS LEIS SOBRE OS ASSUNTOS QUE ENUMERA. 

 

 

SUGESTÃO:04301 DT REC:06/05/87 

Autor:  
FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 

Texto:  
SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA DO SENADO FEDERAL, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

E DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A INICIATIVA DAS LEIS QUE CRIEM CARGOS,  

FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS, FIXEM OU AUMENTEM VENCIMENTOS E  

VANTAGENS DOS SERVIDORES PÚBLICOS OU AUMENTEM DESPESAS PÚBLICAS. 

 

 

SUGESTÃO:04302 DT REC:06/05/87 

Autor:  
FRANCISCO SALES (PMDB/RO) 

Texto:  
SUGERE QUE CAIBA EXCLUSIVAMENTE AO SENADO FEDERAL, À CÂMARA DOS  

DEPUTADOS E AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A INICIATIVA DE LEIS SOBRE  

MATÉRIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. 
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SUGESTÃO:04546 DT REC:06/05/87 

Autor:  
PAULO MACARINI (PMDB/SC) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS MEMBROS DO  

CONGRESSO NACIONAL E DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL PARA A  

INICIATIVA DAS LEIS, RESSALVADOS OS CASOS DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. 

 

 

SUGESTÃO:04729 DT REC:06/05/87 

Autor:  
RITA CAMATA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE NORMA SOBRE COMPETÊNCIA PARA A INICIATIVA DAS LEIS, NOS TERMOS  

QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:04935 DT REC:06/05/87 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

Texto:  
SUGERE NORMAS AMPLIANDO A COMPETÊNCIA PARA A INICIATIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:04972 DT REC:06/05/87 

Autor:  
PAULO DELGADO (PT/MG) 

Texto:  
SUGERE SEJA ASSEGURADO A TODO PARTIDO POLÍTICO, OU CONJUNTO DE  

CIDADÃOS, O DIREITO DE INICIATIVA EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL OU  

LEGISLATIVA, NA FORMA QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:05056 DT REC:06/05/87 

Autor:  
ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O DIREITO DE INICIATIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:05243 DT REC:06/05/87 

Autor:  
JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 

Texto:  
SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  

INICIATIVA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS E DAS QUE DIGAM RESPEITO AOS  

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

 

SUGESTÃO:05346 DT REC:06/05/87 

Autor:  
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 

Texto:  
SUGERE NORMA QUE AMPLIE A COMPETÊNCIA DE INICIATIVA DAS LEIS. 
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SUGESTÃO:05831 DT REC:06/05/87 

Autor:  
JOSÉ CARLOS COUTINHO (PL/RJ) 

Texto:  
SUGERE SEJA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  

INICIATIVA DAS LEIS QUE DISPONHAM SOBRE SALÁRIOS. 

 

 

SUGESTÃO:05992 DT REC:06/05/87 

Autor:  
SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 

Texto:  
SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO, EM ESPECIAL  

SOBRE A INICIATIVA DAS LEIS, CONFORME ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:06206 DT REC:06/05/87 

Autor:  
CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 

Texto:  
SUGERE, COMO DIREITOS DO CIDADÃO BRASILEIRO, O REFERENDO A  

DETERMINADOS PROJETOS DE LEI E A REVOGAÇÃO DE MANDATOS ELETIVOS,  

MEDIANTE INICIATIVA POPULAR. 

 

 

SUGESTÃO:06339 DT REC:06/05/87 

Autor:  
VASCO ALVES (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE SEJA GARANTIDA A INICIATIVA POPULAR NA ELABORAÇÃO DE EMENDAS À  

CONSTITUIÇÃO, DE LEIS COMPLEMENTARES OU ORDINÁRIAS, NA FORMA QUE  

A LEI ESTABELECER. 

 

 

SUGESTÃO:06774 DT REC:06/05/87 

Autor:  
MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 

Texto:  
SUGERE QUE O DIREITO DE INICIATIVA DAS LEIS SEJA ASSEGURADO A  

ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CATEGORIAS ECONÔMICAS E PROFISSIONAIS. 

 

 

SUGESTÃO:06869 DT REC:06/05/87 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE QUE LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO PRESIDENTE DA  

REPÚBLICA, ORGANIZE O MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, DO DISTRITO  

FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:07136 DT REC:06/05/87 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE SEJA ESTENDIDO AO CIDADÃO O DIREITO DE INICIATIVA DAS LEIS. 
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SUGESTÃO:07559 DT REC:06/05/87 

Autor:  
ÁTILA LIRA (PFL/PI) 

Texto:  
SUGERE NORMA SOBRE A INICIATIVA DE PROJETO DE LEI QUE TRATE DE  

MATÉRIA FINANCEIRA. 

 

 

SUGESTÃO:07649 DT REC:06/05/87 

Autor:  
GERSON CAMATA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVO QUE CONFIRA AO PARLAMENTAR O DIREITO DE INICIATIVA  

SOBRE LEIS DE NATUREZA FINANCEIRA, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:07672 DT REC:06/05/87 

Autor:  
RITA CAMATA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DAS LEIS CAIBA A QUALQUER MEMBRO OU COMISSÃO  

DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU DO SENADO FEDERAL, AO PRESIDENTE DA  

REPÚBLICA E AOS TRIBUNAIS FEDERAIS COM JURISDIÇÃO EM TODO O  

TERRITÓRIO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:07897 DT REC:06/05/87 

Autor:  
ALBANO FRANCO (PMDB/SE) 

Texto:  
SUGERE NORMA QUE AMPLIE A COMPETÊNCIA PARA A INICIATIVA DAS LEIS E  

DISPONHA SOBRE O CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL. 

 

 

SUGESTÃO:08865 DT REC:06/05/87 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
SUGERE QUE A INICIATIVA DAS LEIS CAIBA ÀS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS,  

CONFORME ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:09028 DT REC:06/05/87 

Autor:  
MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 

Texto:  
SUGERE NORMAS SOBRE O DIREITO DE INICIATIVA DE LEIS POR PARTE DOS CIDADÃOS. 

 

 

SUGESTÃO:09151 DT REC:06/05/87 

Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 

Texto:  
SUGERE NÃO SEJA VEDADO AOS PARLAMENTARES O DIREITO DE INICIATIVA DE  

LEI SOBRE MATÉRIA FINANCEIRA. 

 

 

SUGESTÃO:09154 DT REC:06/05/87 
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Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 

Texto:  
SUGERE NORMA ESTENDENDO O DIREITO DE INICIATIVA LEGISLATIVA FEDERAL  

AOS PARTIDOS POLÍTICOS E AOS ELEITORES, NAS CONDIÇÕES QUE ESTABELECE. 

 

 

SUGESTÃO:09258 DT REC:06/05/87 

Autor:  
NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 

Texto:  
SUGERE NORMA AMPLIANDO A COMPETÊNCIA PARA A INICIATIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:09674 DT REC:06/05/87 

Autor:  
FÁBIO FELDMANN (PMDB/SP) 

Texto:  
SUGERE NORMA AMPLIANDO O DIREITO DE INICIATIVA DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:10704 DT REC:05/06/87 

Entidade:  
MOVIMENTO GAÚCHO PELA CONSTITUINTE 

OLGA CAVALHEIRO ARAÚJO - PRESIDENTE 

MUNICÍPIO : CEP : 00000 UF : RS) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVO QUE FACULTE Á SOCIEDADE CIVIL PARTICIPAÇÃO NA  

INICIATIVA, NO PLEITO, NA DEFESA E NO REFERENDO DAS LEIS. 

 

 

SUGESTÃO:10871 DT REC:12/06/87 

Entidade:  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS - SP 

DEPUTADO ROBERTO PURINI-ASS.LEGISLATIVA DO EST. DE SP 

GABINETE DA LIDERANÇA DO PMDB - ASSEMB. LEG. S. PAULO MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP : 

01000 UF : SP) 

Texto:  
SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O RESTABELECIMENTO DAS PRERROGATIVAS DO PODER 

LEGISLATIVO. 

 

 

SUGESTÃO:11309 DT REC:03/08/87 

Entidade:  
CÂMARA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS 

GUILHERME BARP - PRESIDENTE 

MUNICÍPIO: ERECHIM CEP: 99700 UF: RS) 

Texto:  
SUGERE QUE OS EMPRÉSTIMOS EXTERNOS SEJAM OBJETO DE ESTUDO E APROVAÇÃO  

POR PARTE DO CONGRESSO NACIONAL; A APOSENTADORIA SEJA COM SALÁRIO  

INTEGRAL; OS VEREADORES TENHAM DIREITO À IMUNIDADE PARLAMENTAR; SEJA  

RESTITUÍDA AO PODER LEGISLATIVO A INICIATIVA DAS LEIS DE CARÁTER  

FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema na Subcomissão do Poder 
Legislativo - IIIa. Consulte as notas taquigráficas das audiências públicas realizadas no link: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a  

 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema na Subcomissão de Garantia da 
Constituição, Reformas e Emendas – IVc. Consulte as notas taquigráficas das audiências públicas 
realizadas no link: 

 http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/subcomissao4c 

 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 22 - A iniciativa de projetos de emendas à Constituição, leis 

complementares e de leis ordinárias, inclusive sobre matéria 
orçamentária, pelas Assembleias Legislativas estaduais, pelos cidadãos 
e por entidades da sociedade civil far-se-á na forma estabelecida em 
lei complementar. 
 
Art. 23 - A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente 
da República e aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o 
território nacional. 
§ 1º - Cabe privativamente ao Presidente da República, ouvido o 
Primeiro-Ministro ou por sua solicitação, a iniciativa de leis que: 
I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento 
econômico e social; 
II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua 
remuneração, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição; 
III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas; 
IV - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 
administração dos Territórios; 
V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime 
jurídico, provimento de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria 
de funcionários civis, reforma e transferência de militares para a 
inatividade; 
VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da União. 
§ 2º Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista: 
a) nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva competência do 
Presidente da República; ou 
b) nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Federais. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
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FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 22 - A iniciativa de projetos de emendas à Constituição, de leis complementares 

e ordinárias, inclusive sobre matéria orçamentária, pelas Assembleias Legislativas 
estaduais, pelos partidos políticos, pelos cidadãos e por entidades da sociedade civil, 
far-se-á na forma estabelecida em lei complementar. 

Art. 23 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da 
República e aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional.  

§ 1º Cabe privativamente ao Presidente da República, ouvido o Primeiro-Ministro ou 
por sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a iniciativa 
de leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico e 
social;  

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento 
de cargos públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;  

VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da União.  

§ 2º Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista:  

a) nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva competência do Presidente da 
República; ou  

b) nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal e dos Tribunais Federais. 

 

Consulte na 9ª reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo, a 
votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, suplemento, a partir da p. 6, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-
poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a .  

 

 
 
 
SUBCOMISSÃO DE GARANTIA DA CONSTITUIÇÃO, REFORMAS E EMENDAS – IVC 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 33. Por meio da iniciativa popular, três décimos por cento dos eleitores de um 

quinto das unidades da Federação podem apresentar projetos de lei sobre qualquer 
matéria. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 30 - Por meio da iniciativa popular, três décimos por cento dos eleitores de um 

quinto das unidades da Federação podem apresentar projetos de lei sobre qualquer 
matéria. 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
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Consulte na 14ª reunião da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e 
Emendas, a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

Publicação: DANC, 08/8/1987, suplemento, a partir da p. 169, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/subcomissao4c.  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 21.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 22 - A iniciativa de projetos de lei cabe a qualquer membro ou comissão da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao Presidente da República, ao 
Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores. 

Art. 23 - Cabe, privativamente, ao Presidente da República, ouvido o Primeiro-

Ministro ou por sua solicitação, a iniciativa de lei que fixe ou modifique os efetivos 
das Forças Armadas. 

Art. 24 - Cabe, privativamente, ao Primeiro-Ministro, ouvido o Presidente da 

República ou por sua solicitação, a iniciativa das leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico 
e social;  

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem os seus vencimentos 
e salários;  

III - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

IV - disponham sobre servidores da União, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;  

V - disponham sobre as propostas orçamentárias da União. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores.  

Parágrafo único - Cabe, privativamente, ao Presidente da República, ouvido o 
Primeiro-Ministro, ou por sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta 
Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

II - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/subcomissao4c
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IV - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;  

V - disponham sobre as propostas orçamentárias da União. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 
Governo, a votação do Substitutivo do relator da Comissão.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

 
COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 57 - Por meio de iniciativa popular, três décimos dos eleitores de um quinto das 

unidades da Federação podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 54 - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos nos termos 

previstos nesta Constituição.  

Parágrafo único - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à 
Câmara dos Deputados, de projeto de lei devidamente articulado e subscrito por, 
no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo 
menos cinco Estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de 
cada um deles. 

 

Consulte nas 8ª e 9ª reuniões da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 
Garantia das Instituições, a votação da redação final do Substitutivo do relator da 
Comissão.  
Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 131 e 22/8/1987, 
suplemento, a partir da p. 105, disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/comissao4.  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 119 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores. 
Parágrafo único - Cabe, privativamente, ao Presidente da República, ouvido o 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/comissao4
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Primeiro-Ministro, ou por sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta 
Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

II - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

Art. 120 - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos nos 

termos previstos nesta Constituição.  

Parágrafo único - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à 
Câmara dos Deputados, de projeto de lei ou proposta de Emenda à Constituição 
devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, três décimos por cento do 
eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 
um décimo por cento dos eleitores de cada um deles. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores. 
Parágrafo único - Cabe privativamente ao Presidente da República, ouvido o 
Primeiro-Ministro, ou por sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta 
Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração; 
II - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

Art. 121 - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos nos 

termos previstos nesta Constituição.  

Parágrafo único - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à 
Câmara Federal, de projeto de lei ou proposta de Emenda à Constituição 
devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, três décimos por cento do 
eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 
um décimo por cento dos eleitores de cada um deles. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 48.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores e aos 
cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  

§ 1º - São de iniciativa privativa:  
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I - do Presidente da República, as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das 
Forças Armadas;  

II - do Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumentem a sua remuneração;  

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 
inatividade;  

d) a organização do Ministério Público da União e sobre normas básicas para a 
organização do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.  

§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara Federal, 
de projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição devidamente articulado e 
subscrito por, no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional, 
distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de um décimo por 
cento dos eleitores de cada um deles. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 49.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 71 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores e aos 
cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  

§ 1º - São de iniciativa privativa:  

I - do Presidente da República, as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das 
Forças Armadas;  

II - do Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumentem a sua remuneração;  

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios;  

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
pública.  

§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara Federal, 
de projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição devidamente articulados e 
subscritos por, no mínimo, zero vírgula três por cento do eleitorado nacional, 
distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de zero vírgula um por 
cento dos eleitores de cada um deles.  

§ 3º - O referendo popular será determinado pelo Presidente da República para 
deliberar sobre a anulação total ou parcial de Emenda à Constituição ou de lei, 
quando o requeiram no mínimo dois por cento do eleitorado nacional, distribuídos 
em cinco ou mais Estados, com não menos de zero vírgula cinco por cento dos 
eleitores de cada um deles. 
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§ 4º - É vedado referendo relativo a leis de iniciativa privativa e a leis tributárias. 

 

Destaque(s) apresentado(s) nº 7063/87 (referente à emenda 33984); nº 7060 
(referente à emenda 20705); nº 7059 (referente à emenda 20705). 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 
27/01/1988, a partir da p. 1695.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 75. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da 
República, ao Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores e aos cidadãos, na forma 
prevista nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa:  

I - do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das 
Forças Armadas;  

II - do Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumentem a sua remuneração;  

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;  

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
pública.  

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos 
Deputados, de projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição devidamente 
articulados e subscritos por, no mínimo, zero vírgula três por cento do eleitorado 
nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de zero 
vírgula um por cento dos eleitores de cada um deles. 

§ 3º O referendo popular será determinado pelo Presidente da República para 
deliberar sobre a anulação total ou parcial de emenda à Constituição ou de lei, 
quando o requeiram, no mínimo, dois por cento do eleitorado nacional, distribuídos 
em cinco ou mais Estados, com não menos de zero vírgula cinco por cento dos 
eleitores de cada um deles.  

§ 4º É vedado referendo relativo a leis de iniciativa privativa e a leis tributárias. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 73. 

 

                                                      
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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Requerimento de fusão de emendas e destaques. A votação foi adiada por falta de 
quórum.  
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte DANC de 18/3/1988, a partir 
da p. 8641;  
 

Requerimento de destaque nº 2001, referente à emenda 01717. O destaque foi 
retirado. 
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte DANC de 19/3/1988, a partir 
da p. 8658   

Requerimento de fusão de destaques, referente à emenda 01896. Votações 313 e 
314. As fusões foram aprovadas. 
Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte DANC de 23/3/1988, a partir 
da p. 8726. 

 

 

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

2º) 

Art. 63. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da 
República, aos Tribunais Superiores e aos cidadãos, na forma prevista nesta 
Constituição.  

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

II - disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumentem a sua remuneração;  

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Territórios;  

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
pública.  

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos de zero vírgula 
três por cento dos eleitores de cada um deles. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Tribunal de Contas da União, ao Procurador-Geral da República, ao 
Ministério Público e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição.  

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

II - disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumentem sua remuneração;  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/208anc18mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/209anc19mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/211anc23mar1988.pdf
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b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas 
gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;  

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
pública.  

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

Na Comissão de Redação foram aprovados novos textos para o caput e para  

o § 1º, II, d:  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 68, 128, 156, 181 e 204. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, 
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.  

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:  

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

II - disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;  

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares 
para a inatividade;  

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como 
normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;  

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração 
pública.  

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 
décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 
o Art. 61 § 1º, inciso II, letra d e § 2º. 

  

(conforme quadro comparativo das propostas de redação, fl. 64). 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 

EMENDA:00043 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 

Texto:  
Dê-se ao artigo 22 do anteprojeto do relator esta redação, suprimido o caput do artigo 23, 

mantidos seus parágrafos:  

"Art. 22. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos  

Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, aos Tribunais Federais, nos 

casos definidos nesta Constituição; ou a dez por cento dos eleitores de um estado, do Distrito 

Federal ou de Território." 

Justificativa: 

A emenda simplifica os textos que substitui, tornando mais claro o comendo constitucional. 

Ademais, admite a inciativa popular, com o que enriquece a democracia participativa.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00061 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 

Texto:  
Emenda modificativa ao § 1o. do art. 23.  

Dê-se ao § 1o. do art. 23 a seguinte redação:  

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal.  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte1
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"Art. 23. ..................................  

§ 1o. Cabe privativamente ao Presidente da República a iniciativa de leis que:" 

Justificativa: 

Apenas retiramos do texto a alusão ao Primeiro-Ministro. 

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00065 APROVADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 

Texto:  
Acrescente-se, no art. 23, V, in fine, a expressão "ressalvadas as exceções previstas nesta 

Constituição"; 

Justificativa: 

O acréscimo da ressalva objetiva preservar as competências privativas da Câmara dos 

Deputados e Senado Federal no tocante a seus servidores e serviços.  

A propósito, a mesma ressalva foi inserida, com muita felicidade, no inciso II do artigo que se 

pretende aperfeiçoar.  

Parecer:  
Aprovada 

 

EMENDA:00067 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 

Texto:  
Suprima-se a alínea b, do parágrafo 2o. do art. 23. 

Justificativa: 

Trata-se de intromissão indébita na competência do Poder Legislativo e matéria típica de 

regimento interno.  

Propõe-se a supressão.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00092 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
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Texto:  
Dá-se ao art. 22 a seguinte redação:  

Art. Fica assegurado a iniciativa de projeto de emenda à Constituição, leis complementares e 

de leis ordinárias, às Assembleias Legislativas Estaduais, às Câmaras de Vereadores, aos 

cidadãos e às entidades da sociedade civil, sempre mediante proposta articulada e justificada.  

Parágrafo único. Quando a iniciativa couber:  

I - Às Assembleias Legislativas, deverá ser observada a votação de 2/3 dos seus membros.  

II - Às Câmaras de Vereadores, que serão em número não inferior a 5 (cinco) e desde que  

representem ao menos 20% dos eleitores aptos a votar em seu respectivo Estado.  

III - Aos cidadãos em número não inferior ao quociente necessário para eleição de um  

parlamentar do último pleito realizado para a Câmara dos Deputados.  

IV - Às entidades da sociedade civil desde que de âmbito nacional e reconhecidas por lei. 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00095 PREJUDICADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 

Texto:  
Acrescente-se ao final do Art. 22 a seguinte expressão: "Obedecidos os seguintes princípios":  

I - Os Projetos de Leis ou Emendas à Constituição de iniciativa popular, os Projetos de Leis 

terão que ser subscritos por mais de 50.000 eleitores ou apresentados por entidades sindicais e 

outras representativas da sociedade civil de âmbito nacional, com bases legalmente 

constituídas em todos os estados brasileiros;  

II - A discussão e votação dos projetos referidos no inciso anterior serão concluídas no prazo 

máximo de 180 dias contados da sua apresentação à mesa, interrompida a contagem no 

recesso parlamentar. Decorrido esse prazo, o projeto constará obrigatoriamente da ordem do 

dia da primeira sessão ordinária, para votação sem discussão." 

Justificativa: 

Tratando-se de inovação absoluta no direito brasileiro, é indispensável que conste do texto 

constitucional, desde logo, uma certa definição mínima de parâmetros. Tudo o mais, de fato, 

poderá ficar para a legislação complementar.  

Parecer:  
Prejudicada tendo em vista a previsão de regulamentação mais detalhada na lei complementar 

no artigo 22. 

 

 

EMENDA:00096 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 

Texto:  
Redija-se, assim, o § 1o. do art. 23, e procedam-se as alterações decorrentes nos artigos e 

parágrafos seguintes:  

"§ 1o. Cabe privativamente ao Primeiro-Ministro a iniciativa de leis que: ." 

Justificativa: 

No Sistema Parlamentarista que se pretende adotar, não deve caber ao Presidente da 

República, e sim ao 1º Ministro que é o chefe do Governo a iniciativa de Leis.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00135 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 

Texto:  
Suprima-se o inciso I do § 1o. do art. 23 e se renumerem os demais incisos:  

"Art. 23. ..................................  

§ 1o. ......................................  

I - Suprima-se. 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00172 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
ITAMAR FRANCO (PL/MG) 

Texto:  
Suprimam-se os §§ 1o. e 2o., e respectivos incisos, do art. 23. 

Justificativa: 

A reserva constitucional de exclusividade de iniciativa do Chefe do Poder Executivo quanto a 

determinadas leis, não deu bons resultados no passado recente.  

Acaba este mecanismo, inibidor da iniciativa legislativa, por transformar-se em instrumento 

autoritário, impedindo que o Poder dotado de representatividade popular ampla discutida e 

delibere sobre assuntos de magna relevância para a Nação.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00189 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 24  

 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 

Texto:  
Suprima-se o inciso IV e a expressão "estabilidade e aposentadoria de funcionários civis" do 

inciso V do § 1o. do art. 23. 

Justificativa: 

Essas supressões visam restabelecer as prerrogativas do Congresso Nacional para legislar 

sobre matérias atualmente privativas do Presidente da República.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00232 APROVADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JORGE ARBAGE (PDS/PA) 

Texto:  
Acrescente-se, no art. 22, após o termo "Assembleias Legislativas estaduais" o seguinte 

"Partidos Políticos". 

Justificativa: 

Deve-se conferir legitimidade aos Partidos Políticos, que são pessoas de direito público, para 

que eles possam, também, iniciar o processo legislativo no tocante a Emendas 

Constitucionais, leis complementares e leis ordinárias. 

A importância da vida política é medida pela força de suas agremiações partidárias. Quando 

estamos reconstruindo a democracia e aperfeiçoando nossas instituições políticas, deve-se 

reforçar os partidos políticos pois eles são o conduto natural das aspirações populares.  

Parecer:  
Aprovada 

 

EMENDA:00248 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:  

"Art. 22. A iniciativa de projetos de emendas à Constituição, leis complementares e de leis  

ordinárias, inclusive sobre matéria orçamentária, pelas Assembleias Legislativas estaduais, 

pelas Câmaras de Vereadores municipais, pelos cidadãos e por entidades da sociedade civil 

far-se-á na forma estabelecida em lei complementar." 
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Justificativa: 

Merece destaque, sem dúvida, a importante inovação introduzida no anteprojeto da 

Subcomissão do Poder Legislativo, no que se refere à autoria da apresentação de projetos de 

leis, facultando tal direito às Assembleias Legislativas estaduais, aos cidadãos e entidades da 

sociedade civil, na forma que dispuser lei complementar.  

Julgamos, entretanto, que tal ensejo deva ser estendido também às Câmaras de Vereadores, 

como forma de valorizar esta importante instituição política municipal, considerando, ainda, 

que são os vereadores os agentes políticos mais direitos e os legítimos representantes, em 

instância mais próxima, da expressão da vontade popular.  

Assim, a emenda que ora sugerimos, uma vez inserida no texto constitucional, contribuirá 

para o maior aperfeiçoamento das relações entre representantes e representados, 

estabelecendo uma permanente colaboração em todos os níveis, caracterizando assim uma 

nova dinâmica no processo legislativo brasileiro.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00267 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
NILSON GIBSON (PMDB/PE) 

Texto:  
Suprima-se:  

"Art. 22." 

Justificativa: 

Na profundidade do parecer do ilustre e honrado Constituinte Jose Jorge, com a promulgação 

da nova Carta Magna o privilégio de apresentar projetos de lei ou emendas constitucionais, 

até hoje restrito aos Parlamentares e ao presidente da República, será estendido a todos os 

cidadãos brasileiros.  

A iniciativa das leis compete, a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou 

do Senado Federal, ao presidente da República e aos tribunais com jurisdição em todo o 

território nacional. Inadmissível transferir o processo legislativo aos cidadãos. Portanto, 

proponho a supressão do dispositivo.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00276 APROVADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
NILSON GIBSON (PMDB/PE) 

Texto:  
Acrescente-se, no caput do art. 23, após a palavra leis o seguinte: "complementares e". 

Justificativa: 
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Da forma como se encontra redigido o mencionado artigo, chega-se à conclusão de que o 

parlamentar federal, qualquer das Comissões das Câmaras, o Presidente da República e os 

Tribunais Superiores não poderão ter a iniciativa de leis complementares. Isso fica reforçado 

quando se encontra esse dispositivo com o contido no precedente artigo 22, quando a 

referência às leis complementares é expressa.  

Parecer:  
Aprovada 

 

EMENDA:00287 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

Texto:  
Nos termos regimentais proponho ao art. 23.  

"A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, às bancadas e aos Partidos Políticos, grupos de parlamentares, 1/3 das 

Assembleias Legislativas, ao Presidente da República, aos Tribunais Federais com jurisdição 

em todo o território nacional e nos demais casos previstos nesta Constituição." 

Justificativa: 

É preciso valorizar e instituir, todas as formas de iniciativa legislativa e, principalmente, 

evitar a “propriedade individual” do projeto, estimulando propostas mais coletivas bem como 

as que favorecem a consolidação dos partidos.  

Também é importante possibilitar às Assembleias Legislativas o direito de propor projeto de 

lei ao Congresso Nacional para fortalecer a Federação.  

Igualmente é decisiva a prática de democracia direta para consolidar o Poder Legislativo e 

fomentar a politização da sociedade. 

E a Assembleia Nacional Constituinte deve, pois, abrir espaço e criar mecanismos de 

democracia direta, para que toda sociedade possa identificar o que precisa ser mantido ou 

mudado na Lei em busca de justiça social, liberdade de direitos e de oportunidades.  

Parecer:  
Aprovada em parte 

 

EMENDA:00290 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

Texto:  
Nos termos regimentais proponho ao art. 23:  

"Sempre que 50 mil eleitores subscrevam um projeto de lei e o encaminham ao Congresso 

Nacional, este terá de sobre ele pronunciar-se, discutindo-o e votando-o dentro de 90 dias 

posteriores a sua entrega." 

Justificativa: 
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Participação direta da sociedade no Processo Legislativo significa reverter posição tradicional 

existente entre nós que coloca nas mãos do Estado toda primazia da iniciativa social e 

legislativa.  

É preciso fomentar a democracia Direta, orgânica, participativa até como meio de organizar e 

controlar a Ação dos Poderes Constituídos, colocando-os à serviço da sociedade.  

Iniciativa Legislativa Popular é uma alavanca de democratização e transformação social.  

Só uma comunidade que participa assumirá a Constituição e as Leis como obra sua e exigirá a 

guarda de seus princípios e objetivos.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00313 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprima-se, no § 1o., do art. 23, as expressões "ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua 

solicitação", do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo. 

Justificativa: 

A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável a manutenção do regime 

Presidencialista de governo com as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 

Subcomissão e na Subcomissão do Poder Executivo.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00336 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
Redijam-se o § 1o., e seus itens I a VI, do art. 23 na forma seguinte:  

"Art. 23. ..................................  

§ 1o. Cabe privativamente ao Primeiro-Ministro a iniciativa de leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico e social;  

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração, ressalvadas 

as exceções previstas nesta Constituição;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoa da administração dos Territórios;  

V - disponham sobre servidores públicos da União, se regime jurídico, provimento de cargos 

públicos estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de 

militares para a inatividade;  
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VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da União." 

Justificativa: 

As atribuições cometidas por este § 1º, e seus itens I a VI, ao Primeiro-Ministro abrangem 

poderes e deveres.  

A relação não é taxativa, não construindo “numerus clausus”, visto que há, poucos deveres e 

poderes, ali não mencionados, mas que, por efeito de outras regras constitucionais, se inserem 

nas atribuições do Primeiro-Ministro. 

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00360 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 

Texto:  
Altera a redação do art. 23 e seus parágrafos.  

"Art. 23. A iniciativa das leis ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão do Congresso 

Nacional, ao Conselho de Ministros e aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o 

território nacional.  

§ 1o. Compete privativamente ao Conselho de Ministros a iniciativa das leis que:  

I............................................  

............................................  

VI ..........................................  

§ 2o. Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista:  

a) nos projetos cuja iniciativa seja de exclusiva competência do Chefe do Governo e/ou 

Conselho de Ministros." 

Justificativa: 

No sistema parlamentarista, a iniciativa das leis cabe ao Chefe do Governo e/ou Conselho de 

Ministros e não ao Presidente da República. Do contrário, ficará descaracterizado na sua 

essência.  

Parecer:  
Rejeitada 

 

EMENDA:00373 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

Texto:  
Nos termos regimentais proponho ao art. 23:  

"A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, 

Senado Federal, às bancadas e aos Partidos Políticos, grupos de parlamentares, um terço das 
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Assembleias Legislativas, ao Presidente da República, os Tribunais Federais com jurisdição 

em todo o território nacional e nos demais casos previstos nesta Constituição." 

Justificativa: 

É preciso valorizar e instituir, todas as formas de iniciativa legislativa e, principalmente e, 

principalmente, evitar a “propriedade individual” do projeto, estimulando propostas mais 

coletivas bem como as que favorecem a consolidação dos partidos.  

Parecer:  
Aprovada parcialmente 

 

 

SUBCOMISSÃO DE GARANTIA DA CONSTITUIÇÃO, REFORMAS E EMENDAS – IVC 

EMENDA:00004 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 

Autor:  
RUY NEDEL (PMDB/RS) 

Texto:  
Art. 17. Elimine-se os §§ 1o. e 2o..  

Renumere-se o § 3o., para parágrafo único.  

Art. 20. Mantenha-se a redação, passando a parágrafo único do art. 19, por ser aditivo do 

conteúdo deste artigo.  

Art. 21. Passa a ter a seguinte redação:  

A proposta ratificada pelas Assembleias Legislativas será submetida a "referendum" dentro  

de cento e vinte dias a contar da publicação do resultado da votação das Assembleias e 

promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo 

número de ordem.  

Art. 22. Suprime-se por fazer corpo com o artigo anterior.  

Art. 30. Elimine-se o artigo trinta.  

Art. 33. Elimine-se o artigo trinta e três.  

Renumere-se os artigos subsequentemente após AS ALTERAÇÕES. 

Justificativa: 

Emenda sem justificação. 

Parecer:  
A EMENDA, de autoria do Constituinte Ruy Nedel, suprime os §§ 1o. e 2o. do artigo 17, 

transforma o artigo 20 em parágrafo único do artigo 19, aglutina os artigos 21 e 22 e, em 

consequência, suprime artigo 22. Elimina artigos 30 e 33.  

Elimina a distinção entre reforma e emenda.  

Pela rejeição, relativamente aos §§ 1o. e 2o. do artigo 17. A reforma implica alterações 

profundas na essência da Constituição e, por isso mesmo, deve ter procedimento e "quórum" 

especiais que visem a tornar mais estável e duradouro o texto constitucional. A Espanha, por 

exemplo, na Constituição de 1978 (artigo 168), prevê "quórum" de dois terços para que a 

reforma seja admitida e, após isso, dissolução imediata das Câmaras.  

PREJUDICADA, em relação aos artigos 21 e 22, pelo acolhimento da Emenda quanto ao 

artigo 20.  
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Pela REJEIÇÃO da Emenda referente ao artigo 30, que prevê seja a Constituição submetida a 

'referendum'. As razões invocadas na fundamentação do Anteprojeto justificam a posição ora 

adotada.  

Relativamente à emenda transformando o artigo 20 em parágrafo único do artigo 19, é 

importante ressaltar que pretendíamos dar destaque às três fases do processo de reforma da 

Constituição: a do Congresso (artigo 20), a das Assembleias (artigo 21), a do povo (artigo 22). 

Mas, nada impede que sejam disciplinadas num só dispositivo. Aliás, a Emenda do 

Constituinte Ruy Nedel uniformiza a técnica do Anteprojeto, uma vez que, para a emenda, 

utilizamos um só dispositivo. Acolhida, parcialmente a proposta, os artigos 21 e 22 devem, 

também, integrar o artigo 19, como §§ 2o. e 3o., ficando como parágrafo 1o. o artigo 20.  

Pela aprovação parcial. 

 

EMENDA:00030 REJEITADA 

Fase:  
B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 

Comissão:  
4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 

Autor:  
OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 

Texto:  

Suprima-se os artigos 33, 34 e 35.  

Justificativa: 

O mandato parlamentar pressupõe, antes de mais nada, representatividade outorgada pelo 

povo.  

Desta maneira, por assim entendermos, salvo melhor juízo do ilustre relator, não há 

legitimidade maior do que a do membro do Parlamento razão pela qual entendemos 

desnecessário o disposto nos Arts. 33, 34 e 35. Apesar da iniciativa ser altamente louvável, 

propiciando a permanente manifestação direta, através de consultas, de todo o povo,  

PARECE-NOS SER ELA DE DIFÍCIL EXEQUIBILIDADE. 

Parecer:  
Propõe supressão dos artigos 33, 34 e 35.  

Não se questiona a representatividade outorgada pelo povo, pressuposto do mandato 

parlamentar.  

O que não se pode olvidar é que, nem sempre, os atos dos mandatários espelham com 

fidelidade a vontade dos mandantes.  

A prestação de contas, relegada às calendas eleitorais, não terá o condão de reparar o mal da 

omissão do legislador, ou da sua incúria.  

A democracia participativa impõe que se ouça a população.  

Pela rejeição da Emenda. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 

EMENDA:00127 REJEITADA 

Fase:  
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E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 

Texto:  
Emenda modificativa ao § 1o, do art. 23, do anteprojeto da subcomissão do Poder Legislativo.  

Dê-se ao § 1o, do art. 23, a seguinte redação:  

"Art. 23 - ............................. 

§ 1o - Compete privativamente ao Presidente da República a iniciativa de Leis que: 

Justificativa: 

Mais uma emenda motiva pela nossa posição favorável ao presidencialismo. Apenas 

excluímos a figura do Primeiro-Ministro.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00163 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 

Texto:  
Acrescente-se onde couber:  

Art. - O povo exerce a iniciativa das leis mediante proposta formulada por cinquenta mil 

eleitores, no mínimo, e constituindo um projeto articulado.  

Art. - É da competência concorrente do Chefe de Governo e da Câmara dos Deputados a 

iniciativa das leis que:  

I - que disponham sobre matéria financeira 

II - criem cargos, funções ou empregos públicos, ou aumentem vencimentos e a despesa 

pública  

III - fixem efetivos das forças armadas  

IV - disponham sobre planos nacionais de desenvolvimento.  

Parágrafo único - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista:  

I - nos projetos cuja iniciativa seja da competência concorrente do Chefe do Governo e da 

Câmara dos Deputados  

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados,  

do Senado Federal e dos Tribunais Federais. 

Justificativa: 

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00193 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
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3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 

Texto:  
Acrescente-se onde couber:  

Art. - A iniciativa das leis, ressalvadas os casos de competência exclusiva, cabe ao Chefe do  

Governo, membro ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, aos 

Tribunais Federal, aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional, e ao 

povo.  

Parágrafo único - A discussão dos projetos de lei de iniciativa do Chefe de Governo começará 

na Câmara dos Deputados. 

Justificativa: 

A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo.  

Parecer:  
Aprovada Parcialmente. 

 

EMENDA:00241 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 

Texto:  
Suprime os incisos II, III, IV e V do art. 9o, bem como a expressão "Primeiro-Ministro" nos  

incisos III e IV do art. 5o, no "caput" e no § 2o do art. 6o, nos incisos I e IV do art. 9o, no  

inciso I do art. 10, no inciso I do art. 14 e no § 1o do art. 23. 

Justificativa: 

Trata-se de compatibilizar o texto do Anteprojeto com o sistema presidencialista, suprimindo-

se, por conseguinte, toda e qualquer alusão à figura do Primeiro-Ministro, elemento essencial 

e caracterizador dos regimes parlamentares.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00369 PREJUDICADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
NILSON GIBSON (PMDB/PE) 

Texto:  
Substitua-se a expressão "projetos", por "propostas", no art. 22, do Anteprojeto da 

Subcomissão do Poder Legislativo, portanto, dê-se a seguinte redação:  

"Art. 22 - A iniciativa de propostas de emendas à Constituição ..." 

Justificativa: 

Trata-se de uniformização de redação.  

Parecer:  
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Prejudicada. 

 

EMENDA:00457 PREJUDICADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
No anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo, redijam-se o § 1o. e seus 

itens I a VI, do art. 23, na forma seguinte:  

"Art. 23. ..................................  

............................................  

§ 1o. Cabe privativamente ao Primeiro Ministro a iniciativa de leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico e social;  

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

III - fixem ou modifiquem os efeitos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos 

públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de 

militares para a inatividade;  

VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da União." 

Justificativa: 

As atribuições referidas neste § 1º e respectivos itens do art. 23 e remetidas ao Primeiro 

Ministro, abrangem poderes e deveres.  

A relação não é taxativa, visto que há poucos deveres e poderes, ali não mencionados, mas 

que por efeitos de outras regras constitucionais e já que chegou ao consenso da modificação 

do sistema de governo, adotando-se o parlamentarismo misto, se inserem mais propriamente 

nas atribuições do Primeiro Ministro, e não do Presidente da república.  

Eis por que, apresentamos esta sugestão.  

Parecer:  
Prejudicada. 

 

EMENDA:00462 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
Dê-se ao art. 22 do anteprojeto aprovado pela  

Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação:  

"Art. 22. A iniciativa de projetos de emendas à Constituição, de leis complementares e de leis  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 34  

 

ordinárias, inclusive sobre matéria orçamentária, pelas Assembleias Legislativas estaduais, 

pelas Câmaras de Vereadores municipais, pelos cidadãos e por entidades da sociedade civil 

far-se-á na forma estabelecida em lei complementar." 

Justificativa: 

Merece destaque, sem dúvida, a importante inovação introduzida no anteprojeto aprovado 

pela SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO, facultado a apresentação de projetos de 

lei às Assembleias Legislativas, aos cidadãos e entidades da sociedade civil, na forma que 

dispuser lei complementar.  

Julgamos, entretanto, que tal ensejo deva ser estendido também às Câmaras de Vereadores, 

como forma de valorizar esta importante instituição política municipal, considerando, ainda, 

que são os vereadores os agentes políticos mais diretos e os legítimos representantes, em 

instância mais próxima, da expressão da vontade popular.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00463 PREJUDICADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
Inclua-se na seção VIII do anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo o 

seguinte dispositivo:  

"Art. Na tramitação conjunta ou em qualquer das Casas, as propostas de emenda à 

Constituição e os projetos de lei, complementar ou ordinária, de iniciativa dos membros do 

Congresso Nacional, terão preferência sobre as proposições versando o mesmo assunto ou 

que sejam idênticas em seus fins, apresentadas ulteriormente pelos órgãos dos demais 

poderes." 

Justificativa: 

A competência mais expressiva do Poder Legislativo, qual seja, o de fazer a Lei, vem 

encontrando, nos últimos anos, um esvaziamento injustificável, em virtude de continuadas 

modificações constitucionais.  

Esse esvaziamento, em grande parte, é motivo pela circunstância da precedência, autorizada, 

aliás, por preceituações de natureza regimental, das proposições do Poder Executivo face às 

de iniciativa de parlamentares. Face tal distorção, dela se tem valido acentuadamente nos 

últimos anos o Poder Executivo, quando o Presidente da República, abusando da garantia 

regimental, remete suas Mensagens ao Congresso Nacional sobre matérias que, sabidamente, 

já se encontram em tramitação nas Casas do Parlamento em virtude de iniciativa de seus 

membros. E, ao qualificarmos tal comportamento de abuso, o fazemos sem o temor de estar 

incorrendo em erro de apreciação do fato, visto como, existindo proposições em tramitação 

nas Casas Legislativas versando assuntos que o Poder Legislativo pretende ver legislados, o 

que lhe caberia fazer seria, por uma questão mesma de respeito aos membros do Parlamento, 

orientar a Liderança do Governo no sentido de propugnar pela aprovação de tais iniciativas, 

com as modificações que entendesse oportunas e de seu interesse.  

Assim, quando estamos todos interessados em ver restabelecidas as prerrogativas tradicionais 

do Poder Legislativo, nada mais coerente que venhamos a colocar a questão da precedência 
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das proposições, a fim de que as iniciadas nas Casas do Parlamento, porque destas a 

competência básica da produção do Direito legislado, tenham precedência sobre as 

apresentadas ulteriormente pelos órgãos dos demais poderes.  

Parecer:  
Prejudicada. 

 

EMENDA:00494 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 

Texto:  
Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:  

Suprimir a expressão "Primeiro-Ministro" dos seguintes pontos do anteprojeto:  

- inciso III do art. 5o.  

- inciso VII do art. 5o.  

- art. 6o., "caput".  

- art. 6o., § 2o.  

- art. 9o., inciso I e IV.  

- art. 10, inciso I.  

- art. 14, inciso I.  

- art. 23, § 1o.  

- onde mais aparecer.  

Substituir a expressão "Primeiro-Ministro" pela "Presidente da República" nos seguintes 

pontos do anteprojeto:  

- inciso VIII do art. 5o.  

- inciso II do art. 9o.  

- inciso VI do art. 10.  

Suprimir os incisos III e V do art. 9o. 

Justificativa: 

As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00557 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 

Texto:  
Acrescente-se ao final do Art. 22 a seguinte expressão: "... obedecidos os seguintes 

princípios", e os Incisos abaixo:  

I - Os Projetos de Leis ou Emendas à Constituição de iniciativa popular terão que ser  

subscritos por mais de 50.000 eleitores ou apresentados por entidades sindicais e outras  
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representativas da sociedade civil de âmbito nacional, com bases legalmente constituídas em 

todos os Estados brasileiros;  

II - A discussão e votação dos projetos referidos no inciso anterior serão concluídas no prazo 

máximo de 180 dias contados da sua apresentação à mesa, interrompido a contagem no 

recesso parlamentar. Decorrido esse prazo, o projeto constará obrigatoriamente da ordem do 

dia da primeira sessão ordinária, para votação sem discussão. 

Justificativa: 

Tratando-se de inovação absoluta no direito brasileiro, é indispensável que conste do texto 

constitucional, desde logo, uma certa definição mínima de parâmetros. Tudo o mais, de fato, 

poderá ficar para a legislação complementar. Mas não estes parâmetros básicos, inerentes a 

própria definição dos limites e contornos da inovação proposta. Assim procederam todas as 

Constituições modernas e democráticas que adotaram a “iniciativa popular” como por 

exemplo, as da Itália e Espanha.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00563 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 

Texto:  
Substitua-se, no Art. 23, a expressão "Presidente da República" por "Primeiro Ministro",  

fazendo-se as adaptações disso decorrentes nos parágrafos e artigos seguintes. 

Justificativa: 

No Sistema Parlamentarista não deve caber ao Presidente da República, e sim ao Primeiro 

Ministro, que é o Chefe do Governo, a iniciativa de Leis. Assim é, mesmo naqueles países, 

onde o “parlamentarismo” adotado não é, segue rigidamente o modelo clássico ou puro, como 

França e Portugal, por exemplo. Vejam-se os Artigos 39 da Constituição Francesa e Artigos 

170 e 200 da Portuguesa.  

Parecer:  
Aprovada parcialmente. 

 

EMENDA:00565 PREJUDICADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 

Texto:  
Dê-se ao art. 31 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  

"Art. 31 - É da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social.  

II - criem cargos, funções ou empregos em serviços existentes ou aumentem a sua 

remuneração;  
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III - fixem ou aumentem os efetivos das Forças Armadas." 

Justificativa: 

O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º 

desse Anteprojeto é valido, também, para justificar a presente Emenda.  

Parecer:  
Prejudicada. 

 

EMENDA:00596 PREJUDICADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
CARLOS VIRGÍLIO (PDS/CE) 

Texto:  
Dê-se ao art. 29 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  

"Art. 29 - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Federal ou do 

Senado da República, ao Presidente da República e aos Tribunais Federais com jurisdição em 

todo o território nacional.  

Parágrafo único - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da  

República e dos Tribunais Federais terão início na Câmara Federal, salvo o disposto no art. 

30." 

Justificativa: 

O raciocínio por nós exposto, quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º 

desse Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda.  

Parecer:  
Prejudicada. 

 

EMENDA:00699 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 

Texto:  
Dê-se a seguinte redação ao art. 22 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  

Art. 22. Lei complementar estabelecerá as condições para a iniciativa de propostas de 

emendas à Constituição, projetos de leis complementares e de leis ordinárias, inclusive sobre 

matéria orçamentária, pelas Assembleias Legislativas Estaduais, pelos cidadãos e por 

entidades da sociedade civil. 

Justificativa: 

Procuramos sugerir uma redação que mantenha coerência com os demais dispositivos do 

Anteprojeto, especialmente o art. 20 que define, claramente, com proposta a proposição que 

tenha por fim emendar a Constituição.  

Parecer:  
Rejeitada. 
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EMENDA:00753 PREJUDICADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 

Texto:  
A redação do art. 22 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo passa a ter a 

seguinte redação:  

"Art. 22. A iniciativa de projeto de emenda à Constituição, de lei complementar e ordinária, 

inclusive sobre matéria orçamentária caberá exclusivamente ao partido político, que o 

apresentará com a assinatura do parlamentar que o tiver defendido e aprovado no interior da 

agremiação". 

Justificativa: 

O objetivo da alteração ora proposta é o de fortalecer o partido político e valorizar a função 

legislativa.  

Não se pode entender a figura do parlamentar avulso, descomprometido com causa ou 

programa, como também não se pode admitir partido político sem programa a ser cumprido e 

sem proposta abrangente de organização da sociedade.  

Atualmente, representantes de um mesmo partido apresentam propostas divergentes ou 

antagônicas sobre um mesmo assunto. Ou um partido, como um todo, vota contra a proposta 

de um representante seu.  

O partido político deve afirmar o seu programa na prática legislativa, comprometendo-se com 

suas propostas e assumindo a sua defesa perante a Nação. O povo saberá, pela prática, o que 

cada partido propõe e pretende realizar no instante que tiver de escolher o Governo da Nação.  

Da mesma forma, a função legislativa será exercida e valorizada com o respeito e a 

solenidade que merece. 

Com a proposta ora formulada, o processo legislativo tem a sua discussão iniciada dentro do 

próprio partido político, de acordo com o seu programa. Aprovado internamente, será levado 

à consideração do Poder Legislativo. Será, então, proposta do Partido, mas garantindo-se o 

direito de autor ver o seu nome nele inscrito para todos os efeitos históricos.  

Parecer:  
Prejudicada. 

 

EMENDA:00756 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 

Texto:  
- Dê-se ao artigo 22 a seguinte redação:  

"Art. 22. Fica assegurado a iniciativa de projeto de emenda a Constituição, leis 

complementares e de leis ordinárias, às Assembleias Legislativas Estaduais, às Câmaras de 

Vereadores, aos cidadãos e às entidades da sociedade civil, sempre mediante proposta 

articulada e justificada.  
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Parágrafo único. Serão observados os seguintes princípios para o início do processo 

legislativo nas hipóteses previstas neste artigo:  

I - Nas Assembleias Legislativas deverá ser observada a votação de 2/3 de seus membros.  

II - As Câmaras de Vereadores serão em número não inferior a cinco e deverão representar ao 

menos 20% dos eleitores aptos a votar em seu respectivo Estado.  

III - Os cidadãos deverão contar com número não inferior ao quociente necessário para a 

eleição de um Parlamentar no último pleito realizado para a Câmara dos Deputados.  

IV - As entidades da sociedade civil deverão ser de âmbito nacional e reconhecidas em lei. 

Justificativa: 

A iniciativa de leis por parte de entidades e setores da sociedade é uma medida que contribui 

para a integração da sociedade no processo Legislativo. Abre o Congresso Nacional à 

participação popular, o que representa importante passo na construção da democracia.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00816 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 

Texto:  
Suprimir o § 1o. e seus incisos do artigo 23 do anteprojeto da Subcomissão do Poder 

Legislativo, suprimir também alínea a) do § 2o. do mesmo artigo. 

Justificativa: 

O texto suprimido, contraditoriamente aos objetivos da subcomissão e do anteprojeto, 

consagra uma limitação às prerrogativas do Congresso Nacional, ao atribuir competência 

privativa ao Presidente da República para iniciativa do processo legislativo em determinadas 

matérias. Esse poder em favor do Presidente da República paralisa a ação legislativa em 

situações urgentes, e submete o Congresso Nacional e a própria sociedade ao discricionarismo 

de uma única pessoa.  

Finalmente atribuir ao Presidente da República a exclusividade de iniciativa nestas matérias, 

contribui-se para criar de fato, espaço para negociações nem sempre no interesse do conjunto 

da sociedade. 

A competência do processo legislativo do Congresso Nacional deve ser ampla.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00859 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VASCO ALVES (PMDB/ES) 

Texto:  
Acrescente-se ao anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo o seguinte art.  
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21, renumerando-se os subsequentes:  

"Art. 21. É garantida a iniciativa popular na elaboração de emendas à esta Constituição, de 

Leis Complementares ou Ordinárias, na forma que a lei estabelecer." 

Justificativa: 

A participação democrática e direta da população em todas as instancias e esferas do Poder 

Público, só vem corroborar no sentido do avanço da organização democrática da população, 

possibilitando um coletivo de eleitores iniciar proposições, selando o compromisso do Poder 

Legislativo com a permanente defesa das causas populares.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:00966 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 

Texto:  
Inclua-se no caput do art. 23, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo e, além 

disso, acrescente-se ao mesmo artigo mais um parágrafo, tudo na forma seguinte:  

Art. 23 - Caput - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 

ou comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, 

aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional e por proposta popular, 

subscrita por 30.000 (trinta mil) eleitores.  

§ 3o. Os Estados e Municípios. No âmbito de sua competência legislativa, fixarão o número 

de eleitores necessários para a iniciativa de proposta popular. 

Justificativa: 

O atual sistema representativo, não poucas vezes, demora ou deixa de perceber aspirações 

populares significativas. É a via legislativa popular a maneira mais simples, exequível e 

legítima para se dar vazão, de maneira imediata, aos anseios da sociedade.  

Parecer:  
Rejeitada. 

 

EMENDA:01357 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
PAULO MACARINI (PMDB/SC) 

Texto:  
Suprima-se o § 2o. e letras a e b do artigo 23, do Relatório Final da Subcomissão do Poder 

Legislativo. 

Justificativa: 

Não devem existir restrições ao poder de legislar dos membros do Congresso nacional. 

Parecer:  
Rejeitada. 
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EMENDA:01404 REJEITADA 

Fase:  
E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOACI GÓES (PMDB/BA) 

Texto:  
Dê-se ao Caput do Art. 23 a seguinte redação:  

Art. 23 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados, ao Presidente da República e aos Tribunais Federais 

com jurisdição em todo o território nacional. 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

Parecer:  
Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 

EMENDA:00014 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 

Texto:  
EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  

- Suprimir a expressão "Primeiro Ministro" das seguintes partes do anteprojeto:  

- no art. 5o., incisos III e VII.  

- art. 6o., caput.  

- no art. 9o., incisos I e IV.  

- inciso I do art. 10o.  

- inciso I do art. 14o.  

- § 1o. do art. 20.  

- artigos 22 e 23.  

- artigo 26, § 1o.  

- artigo 26, caput.  

- inciso I do art. 38.  

- no artigo 25, inciso I  

- Substituir a expressão "Primeiro Ministro" pela expressão "Presidente da República", nas  

seguintes partes do anteprojeto:  

- inciso VIII, do art. 5o.  

- inciso II, do art. 9o.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 42  

 

- inciso VI do art. 9o.  

- inciso VI do art. 10.  

- artigo 24.  

- inciso XXI do art. 38o.  

- inciso XXII do art. 38o.  

- Suprima-se:  

- o inciso III do art. 9o.  

- o inciso V do art. 9o.  

- § único do art. 38. 

Justificativa: 

As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista.  

Parecer:  
Rejeitada. Contraria a filosofia do substitutivo. 

 

   EMENDA:00022 REJEITADA 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 

Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR  

Acrescente-se o seguinte artigo como art. 20,  

renumerando-se os demais:  

"Art. 20 - Fica assegurado a iniciativa de  

projeto de emenda a Constituição, leis  

complementares e de leis ordinárias, às  

Assembleias Legislativas Estaduais, às Câmaras de  

Vereadores, aos cidadãos e às entidades da  

sociedade civil, sempre mediante proposta  

articulada e justificada.  

Parágrafo único - Serão observados os  

seguintes princípio do processo legislativo nas  

hipóteses previstas neste artigo:  

I - Nas Assembleias legislativas deverá ser  

observada a votação de seus membros.  

II - As Câmaras de Vereadores serão em número  

não inferior a cinco e deverão representar ao  

menos 20% dos eleitores aptos a votar em seu  

respectivo Estado.  

III - Os cidadãos deverão contar com número  

não inferior ao quociente necessário para a  

eleição de um Parlamentar no último pleito  

realizado para a Câmara dos Deputados.  

IV - As entidades da sociedade civil deverão  

ser de âmbito nacional e reconhecidas por lei. 

Justificativa 
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A iniciativa de leis por parte de entidades e setores da sociedade é uma medida que contribui 

para a integração e participação da sociedade no processo legislativo. Abre o Congresso 

Nacional à participação popular, o que representa importante passo na construção da 

democracia. 

Parecer:   
   A matéria fica melhor atendida na forma da emenda 350218-0.  

Pela rejeição. 

 

EMENDA:00065 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 

Texto:  
Das atribuições do Poder Legislativo  

Suprima-se no Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, 

as seguintes expressões:  

Art. 5o. - ..................................  

VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  

VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como ..."  

Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  

Art. 9o. - ..................................  

I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  

IV - ... "ao Primeiro-Ministro e ..."  

VI - ... "através de moção ao Primeiro-Ministro ..."  

Art. 10. - ................................  

I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  

VI - ... "por proposta do Primeiro-Ministro ..."  

Art. 14. - ..................................  

I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  

Art. 20. - ................................  

§ 1o. - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro ..."  

Art. 22. - ... "ao Primeiro-Ministro ..."  

Art. 23. - ... "ouvido o Primeiro-Ministro ..."  

Art. 24. - ... "Primeiro-Ministro, ouvido o ..."  

Art. 25. - ..................................  

I - ... "ou do Primeiro-Ministro ..." ..................................................  

Art. 26. - ... "do Primeiro-Ministro ..."  

§ 1o. - ... "e o Primeiro-Ministro ..."  

Art. 38. - ..................................  

I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  

II - ... "elaborados pelo Conselho de Ministros."  

XXI - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho da República ..."  

XXIII - ... "ouvido o Conselho da República ..."  

Art. 112. - ... "devendo, no mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro ..." 

Justificativa: 
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Como fomos contrários à figura do Primeiro-Ministro estamos suprimindo em todos os 

artigos a sua existência.  

Parecer:  
Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 

 

EMENDA:00168 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprimam-se, do artigo 22, as expressões "ao Primeiro-Ministro". 

Justificativa: 

As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do 

Executivo, motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com 

relação às modificações destinadas ao citado Capítulo. 

Parecer:  
Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 

 

EMENDA:00169 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprimam-se, do artigo 23, as expressões "ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua 

solicitação". 

Justificativa: 

As emendas ora propostas resultam apresentadas ao Capitulo II que trata Do Executivo, 

motivo pelo qual as razões que as fundamentais são as mesmas expostas com relações às 

modificações destinadas ao citado Capítulo.  

Parecer:  
Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 

 

EMENDA:00170 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Substituam-se, no artigo 24, as expressões "ao Primeiro-Ministro, ouvido o Presidente da 

República ou por sua solicitação" por "ao Presidente da República". 
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Justificativa: 

As emendas ora propostas resultem daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do 

Executivo, motivo pelo qual as razões que as fundamentações são as mesmas expostas com 

relação às modificações destinadas ao citado Capítulo.  

Parecer:  
Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 

 

EMENDA:00218 APROVADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 

Texto:  
Inclua-se na seção VIII do Capítulo I do substitutivo:  

Art. - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos nos termos previstos 

nessa Constituição.  

Parágrafo único. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos 

Deputados, de projeto de lei devidamente articulado e subscrito por, no mínimo, 0,3% do 

eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 0,1% dos 

eleitores de cada um deles. 

Justificativa: 

A iniciativa legislativa popular constitui grande avanço no sentido da democracia 

participativa.  

Já no presente processo constituinte foi admitida a emenda popular que vem tendo grande 

repercussão junto à população, possibilitando sua participação direta no processo de 

elaboração constitucional.  

Cabe, portanto, institucionalizar a tese admitindo-se a na nova Constituição.  

Parecer:  
A iniciativa popular é um avanço desejável, no regime democrático.  

Pela aprovação. 

 

EMENDA:00369 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 

Texto:  
Emenda ao Substitutivo do Relator:  

Suprime os arts. 23, 24 e 25 do Substitutivo. 

Justificativa: 

Trata-se de restaurar as prerrogativas do Poder Legislativo.  

Parecer:  
Contrário. O equilíbrio de poderes exige algumas poucas limitações ao poder de iniciativa. 
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   EMENDA:00372 REJEITADA 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:   
   DJENAL GONÇALVES (PMDB/SE) 

Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Substitutivo da  

Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de  

Governo, no Capítulo referente ao Processo  

Legislativo, o seguinte dispositivo:  

"Art. A iniciativa das leis, cabe,  

supletivamente, aos Governos Estaduais, ao  

Conselho Nacional de Economia e Trabalho e ao povo.  

§ 1o. O Conselho nacional de Economia e  

Trabalho, a ser criado por lei, constituir-se-á em  

órgão auxiliar, de consulta, dos Poderes Executivo  

e Legislativo, e sua composição se dará por  

técnicos e representantes das categorias  

produtivas, em função de sua importância numérica  

e qualitativa.  

§ 2o. A discussão e votação dos projetos de  

iniciativa do Conselho Nacional de Economia e  

Trabalho e do povo terão início na Câmara dos  

Deputados." 

Justificativa 

Busca-se com a presente proposta ampliar o atual elenco daqueles a quem cabe a iniciativa das 

leis no processo legislativo brasileiro. 

Visa a mesma tornar mais democrática dita iniciativa ao conferir, diretamente, aos populares, 

desde que preenchidos certos requisitos, a exemplo do que já ocorre em países corno a 

Venezuela, Espanha e Itália.  

Destarte, a par da representação parlamentar, eleitores em número determinado, poderão 

apresentar projetos de seu peculiar interesse, medida bastante salutar em países que, como o 

Brasil, procuram uma maior desconcentração de riqueza, buscando leis de cunho social. 

Por outro lado, permitindo-se iniciativa ao Conselho Nacional de Economia e Trabalho, tal 

como acontece na Itália, tornada como modelo no particular, ensejar-se-á que aspectos 

econômicos ligados à produção e trabalho sejam equacionados por técnicos e interessados 

diretos para, ao depois, proposto o projeto, sejam levados ao referendum do Congresso Nacional 

de forma bem mais burilada. Escapa-se assim, de proposições descompromissadas com uma 

política econômica mais definida nessa área, proposições essas de cunho, em geral, nitidamente 

eleitoreiro. 

Parecer:   
   Contrário. A iniciativa de leis está bem regulada no anteprojeto. 

 

 

EMENDA:00516 APROVADA 
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Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 

Texto:  
Dê-se aos artigos 23 e 24, renumerando os demais, a seguinte redação:  

Art. 23 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República e aos 

Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional.  

§ 1o. - Cabe privativamente ao Presidente da República, ouvido o Primeiro-Ministro ou por 

sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a iniciativa de leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico e social;  

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos 

públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de 

militares para a inatividade;  

VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da União.  

§ 2o. - Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista;  

a) nos projetos cuja iniciativa seja da exclusiva competência do Presidente da República; ou  

b) nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados,  

do Senado Federal e dos Tribunais Federais. 

Justificativa: 

Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder 

Legislativo aprovado por unanimidade.  

Parecer:  
Em parte alterando-se para "por solicitação do Primeiro Ministro". Pela aprovação. 

 

EMENDA:00521 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JOSÉ JORGE (PFL/PE) 

Texto:  
Acrescente-se à Seção 'Do Processo Legislativo', o seguinte artigo:  

Art..... A iniciativa de projetos de emendas à Constituição de leis complementares e de leis  

ordinárias, inclusive sobre matéria orçamentária, pelas Assembleias Legislativas, estaduais, 

pelos cidadãos e por entidades da sociedade civil far-se-á na forma estabelecida em lei 

complementar. 

Justificativa: 

Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder 

Legislativo aprovado por unanimidade.  

Parecer:  
A matéria fica melhor atendida na forma da emenda 350218-0.  
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Pela rejeição. 

 

EMENDA:00672 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 

Texto:  
A redação do artigo 22 do Substitutivo do Sr. Relator passa a ser a seguinte:  

"Art. 22 - A iniciativa de projeto de emenda à Constituição, de Lei Complementar ou 

ordinária, inclusive sobre matéria orçamentária caberá exclusivamente a partido político, que 

o apresentará com a assinatura do parlamentar que o tiver definido no interior da agremiação, 

bem como ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores." 

Justificativa: 

O objetivo da alteração ora proposta é o de fortalecer o partido político e valorizar a função 

legislativa.  

Não se pode entender a figura do parlamentar avulso, descomprometido com causa ou 

programa, como também não se pode admitir partido político sem programa a ser cumprido e 

sem proposta abrangente de organização da sociedade.  

Atualmente, representantes de um mesmo partido apresentam propostas divergentes ou 

antagônicas sobre um mesmo assunto. Ou um partido, como um todo, vota contra a proposta 

de um representante seu.  

O partido político deve afirmar o seu programa na prática legislativa, comprometendo-se com 

suas propostas e assumindo a sua defesa perante a Nação. O povo saberá, pela pratica, o que 

cada partido propõe e pretende realizar no instante que tiver de escolher o Governo da Nação.  

Da mesma forma, a função legislativa será exercida e valorizada com o respeito e a 

solenidade que merece. 

Com a proposta ora formulada, o processo legislativo tem a sua discussão iniciada dentro do 

próprio partido político, de acordo com o seu programa. Aprovado internamente, será levado 

à consideração do Poder Legislativo. Será, então, proposta do Partido, mas garantindo-se o 

direito de autor ver o seu nome nele inscrito para todos os efeitos históricos.  

Parecer:  
Contrário. O poder da iniciativa individual deve ser preservado. 

 

EMENDA:00767 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
VILSON SOUZA (PMDB/SC) 

Texto:  
- Suprimir o artigo 24 e seus incisos do anteprojeto apresentado pelo ilustre Relator da 

Comissão: 

Justificativa: 
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O texto suprimido, contraditoriamente aos objetivos da subcomissão e do anteprojeto, 

consagra uma limitação às prerrogativas do Congresso Nacional, ao atribuir competência 

privativa ao Presidente da República para iniciativa do processo legislativo em determinadas 

matérias. Esse poder em favor do Presidente da República paralisa a ação legislativa em 

situações urgentes, e submete o Congresso Nacional e a própria sociedade ao discricionarismo 

de uma única pessoa.  

Finalmente atribuir ao Presidente da República a exclusividade de iniciativa nestas matérias, 

contribui-se para criar de fato, espaço para negociações nem sempre no interesse do conjunto 

da sociedade. 

A competência do processo legislativo do Congresso Nacional deve ser ampla.  

Parecer:  
Rejeitada. É muito pertinente que, sendo o Presidente o Chefe Supremo das Forças Armadas, 

seja-lhe dado o direito da iniciativa de lei que verse sobre os efetivos das mesmas. 

 

EMENDA:00789 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 

Texto:  
Suprima-se o art. 23 e revogam-se demais disposições em contrário. 

Justificativa: 

No parlamentarismo que defendemos, o Presidente da República deve exercer o comando das 

Forças Armadas, mas a iniciativa de lei que fixe ou modifique os seus efeitos, é competência 

dos órgãos do Governo, ou seja, do 1º Ministro, com manifestação do Congresso Nacional.  

Parecer:  
Rejeitada. Contrária à filosofia do projeto parlamentarista proposto pelo Substitutivo. 

 

EMENDA:00897 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
ITAMAR FRANCO (PL/MG) 

Texto:  
Suprimam-se os artigos 24 e 25 e dê-se ao artigo 23 a seguinte redação:  

Art. 23 - Cabe, privativamente, ao Presidente da República a iniciativa da proposta 

orçamentária. 

Justificativa: 

Em suas linhas gerais, os artigos 23, 24 e 25 mantêm a atual limitação de iniciativa 

parlamentar em matéria legislativa. O resultado verificado ao longo das últimas décadas, neste 

particular, não foi gradativamente, nada justificado a sua manutenção. 

Parecer:  
Contrário. O equilíbrio de poderes exige a manutenção, em alguns casos, da restrição de 

iniciativa. 
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EMENDA:00999 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 

Texto:  
Acrescente-se o seguinte Artigo na Seção VIII  

(Do Processo Legislativo):  

"Art. - Será admitida a iniciativa popular de projetos de Emenda à Constituição e de Leis 

Complementares e Ordinárias, na forma estabelecida em Lei Complementar, obedecidos os 

seguintes princípios:  

I - Subscrição por mais de 50.000 (cinquenta mil) eleitores ou por Entidades Sindicais e  

outras representativas da Sociedade Civil, desde que, em qualquer dos casos, tenham 

jurisdição Nacional e bases legalmente constituídas em pelo menos 15 (quinze) Estados 

brasileiros;  

II - Discussão e votação dos projetos dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

contados da sua apresentação, interrompida a contagem no recesso. 

Justificativa: 

A iniciativa popular vem sendo adotada nas principais Constituições modernas e democráticas 

como as da Itália, Espanha e Grécia. Nós já estamos adotando no Processo Constituinte. A 

sociedade brasileira começa a mobilizar-se para utilizar esse precioso instrumento da 

Democracia Participava Moderna, que encerra sobretudo, poderoso elemento de educação e 

conscientização política. A Subcomissão do Poder Legislativo o acolheu. Seria lamentável o 

retrocesso agora, na Comissão Temática.  

Parecer:  
A matéria fica melhor atendida na forma da emenda 350218-0.  

Pela rejeição. 

 

EMENDA:01031 REJEITADA 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

Autor:  
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 

Texto:  
Suprima-se, por conexos, os artigos 23, 14 e 25 do Substitutivo. 

Justificativa: 

Embora se deva assegurar ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro a competência 

para deflagrar o processo legislativo, através da iniciativa de leis, não se pode admitir que o 

façam em caráter de exclusividade, privativamente.  

A harmonia que deve existir entre os Poderes do Estado, aliada a instrumentos inseridos na 

própria Constituição, inclusive o poder de Veto, deverá conduzir a bom término o 

empreendimento de tarefas legislativas que objetivam a melhoria das condições impostas aos 
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indivíduos, sem que se precise limitar os poderes do Legislativo e transmudar para o 

Executivo atribuições que pela própria natureza devem permanecer ao Congresso Nacional.  

Parecer:  
Contrário. O equilíbrio de poderes torna necessária a restrição da iniciativa das leis, em alguns 

poucos casos. 

 

 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 

EMENDA:00079 NÃO INFORMADO 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 

Autor:  
MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 

Texto:  
Dá-se ao art. 57 a seguinte redação:  

Art. 57 - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos nos termos previstos 

nessa Constituição.  

§ único - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, 

de projeto de lei devidamente articulado e subscrito por mínimo 0,3% do eleitorado nacional, 

distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de 0,1% dos eleitores de cada um 

deles. 

Justificativa: 

A forma proposta no art. 57 do substitutivo carece de melhor explicitação. Ademais, sendo o 

parlamento nacional entendemos que o número de assinaturas necessárias para a propositura 

deva ser proporcional ao número de eleitores da nação.  

A forma proposta pelo substitutivo facilitaria a propositura em estados menos populosos e a 

dificultaria, em muito, nos estados de maior população.  

 

EMENDA:00438 NÃO INFORMADO 

Fase:  
G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 

Comissão:  
4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 

Autor:  
JOÃO PAULO (PT/MG) 

Texto:  
Dê-se nova redação ao Artigo 57.  

Artigo 57 - Por meio de iniciativa popular, 5% (cinco por cento) dos eleitores de um quinto 

das unidades da Federação podem apresentar projeto de lei sobre qualquer matéria. 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

 
 

___________________________________________________________________ 
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FASES J e K 

EMENDA:00827 REJEITADA 

Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprimam-se, do artigo 119, as expressões "ao Primeiro-Ministro". 

Justificativa: 

A emenda ora proposta resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, 

motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 

modificações destinadas ao citado Capítulo.  

Parecer:  
Pela rejeição, conforme a aduzida na emenda no. 00823-5. 

 

 

EMENDA:00828 REJEITADA 

Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprimam-se do parágrafo único do artigo 119, as expressões "ouvido o Primeiro-Ministro". 

Justificativa: 

A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 

motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relações ás 

modificações destinadas ao citado Capítulo.  

Parecer:  
Pela rejeição, conforme o aduzido na emenda no. 00823-5. 

 

 

EMENDA:02661 NÃO INFORMADO 

Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MENDES BOTELHO (PTB/SP) 

Texto:  
Emenda Modificativa:  

Modifica o Parágrafo Único do art. 120 (Subseção I, Seção VIII-Cap. I Título V)  

Art. 120 - ..................................  
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Parágrafo Único - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos 

Deputados, de projeto lei ou proposta de Emenda à Constituição devidamente articulada e 

subscrito por, no mínimo três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo 

menos cinco estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles 

ou por partido político, embora sem representação no Congresso Nacional, desde que 

registrado na forma de lei. 

Justificativa: 

O partido político deve ser um canal importante de reivindicações populares. Nada mais justo 

de que gozar da prerrogativa de apresentar projetos de lei ou emendas à Constituição.  

 

 

EMENDA:03394 NÃO INFORMADO 

Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 

Texto:  
Emenda Aditiva  

Dispositivo Emendado: Art. 119  

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 119 do anteprojeto:  

Art. 119 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores e ao Ministério Público. 

Justificativa: 

A presente Emenda visa conferir o real status que o Ministro Público assume junto aos 

Poderes da República.  

Negar-lhe a faculdade de iniciativa das leis é praticamente negar sua própria força e 

importância concorrentes.  

 

 

EMENDA:03561 APROVADA 

Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

Título V, Capítulo I, Seção VIII, Arts. 119 e 120  

TEXTO PROPOSTO  

Título V  

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  

Capítulo I  

Do Legislativo  

Seção VIII  
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Do Processo Legislativo  

Subseção II  

Disposições Gerais  

Art. 119 - ..................................  

Art. 120 - ..................................  

Art. 121 - .................................. 

Justificativa: 

Pretende-se alterar-se a isenção sistemática dos arts. 119 e 120, pelo texto original constantes 

da “Subseção I, Da Emenda à Constituição”, quando, em verdade, dever-se-iam encontrar sob 

a “Subcomissão II – Disposições Gerais”, eis que não só deixam de lado a matéria relativa a 

emendas ao texto constitucional, como ainda, nitidamente, guardam conexão com os 

dispositivos subsequentes.  

Parecer:  
A Emenda tem por objetivo, tão só, deslocar para a subseção "Disposições Gerais", os artigos 

119 e 120, situadas na Subseção I - "Da Emenda à Constituição".  

Pela aprovação. Esses dispositivos não dizem respeito, especificamente, a Emenda 

constitucional, pois que cuidam de iniciativas de leis em geral e que melhor ficariam na 

subseção "Disposições Gerais". 

 

 

EMENDA:04305 APROVADA 

Fase:  
K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NILSON GIBSON (PMDB/PE) 

Texto:  
Emenda modificativa ao anteprojeto do relator  

Desloquem-se os arts. 119 e 120 para a subseção II - Disposições Gerais, da Seção VIII do 

Processo Legislativo. 

Justificativa: 

Os dispositivos retromencionados nada têm a ver com emenda à Constituição, devendo, pois, 

ser arrecadados da Subseção I, que trata das alterações ao texto constitucional.  

Parecer:  
Pela aprovação, uma vez que os artigos referidos não dizem respeito à Proposta de Emenda à 

Constituição. 

 

 

EMENDA:05431 NÃO INFORMADO 

Fase:  
J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 

Texto:  
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Emenda Supressiva de partes do art. 116 e integral do art. 120, Seção VIII, Capítulo I do 

Título V do Anteprojeto do Relator.  

Art. 116 - ..................................  

IV - Suprima-se.  

§ 1o. - ....................................  

Art. 120 - Suprima-se.  

Parágrafo único - Suprima-se.  

Subseção II - Suprimido. 

Justificativa: 

Nenhuma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentando à Comissão 

de Sistematização.  

Procuramos, apenas, através da supressão, sistematizar o texto consigo próprio, e, com o texto 

aprovado pelas Comissões, enxugando-o da matéria não Constitucional.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00765 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprimam-se, do artigo 120, as expressões "ao Primeiro-Ministro". 

Justificativa: 

A emenda ora proposta resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 

motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 

modificações destinadas ao citado Capítulo.  

Parecer:  
Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:00766 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ MOURA (PFL/PE) 

Texto:  
Suprimam-se do parágrafo único do artigo 120, as expressões "ouvido o Primeiro-Ministro". 

Justificativa: 

A emenda proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 

motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 

modificações destinadas ao citado Capítulo.  
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Parecer:  
Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:02515 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MENDES BOTELHO (PTB/SP) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA:  

Modifica o parágrafo único do art. 121  

(Subseção II, Seção VIII, Capítulo I, Título V):  

Art. 121 - ..................................  

Parágrafo único. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos 

Deputados, de projeto lei ou proposta de Emenda à Constituição devidamente articulada e 

subscrito por, no mínimo três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo 

menos cinco estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles 

ou por partido político, embora sem representação no Congresso Nacional, desde que 

registrado na forma de lei. 

Justificativa: 

O partido político deve ser um canal importante de reivindicações populares. Nada mais justo 

de que gozar da prerrogativa de apresentar projetos de lei ou emendas à Constituição.  

Parecer:  
A inserção dos Partidos Políticos no texto do parágrafo único do art. 121 cria distorção na 

finalidade que se queira dar à livre iniciativa popular na elaboração das leis. Pretendemos 

suprimir o referido artigo.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:03201 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 

Texto:  
Emenda Aditiva  

Dispositivo Emendado: Art. 120  

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 120 do projeto:  

Art. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, ao 

Primeiro- Ministro, aos Tribunais Superiores e ao Ministério Público. 

Justificativa: 
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A presente Emenda visa a conferir o real status que o Ministério Público assume junto aos 

Poderes da República.  

Negar-lhe a facultada de iniciativa das leis é praticamente negar sua própria força e 

importância correntes.  

Parecer:  
A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam m parte, com o entendimento da 

Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  

Assim, pelo seu acolhimento parcial. 

 

 

EMENDA:05053 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 

Texto:  
Emenda Supressiva de partes do art. 117 e integral do art. 121, Seção VIII, Capítulo I do 

Título V do Anteprojeto do Relator.  

Art. 117 - ..................................  

IV - Suprima-se.  

§ 1o. - ....................................  

Art. 121 - Suprima-se.  

Parágrafo único - Suprima-se.  

Subseção II -  

Suprimido. 

Justificativa: 

Nenhuma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 

Sistematização.  

Procuramos, apenas, através da supressão, sistematizar o texto consigo próprio, e, com o texto 

aprovado pelas Comissões, enxugando-o da matéria não Constitucional.  

Parecer:  
As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da 

Comissão de Sistematização.  

Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 

 

 

EMENDA:06523 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA  

Acrescente-se ao artigo 120 do Projeto o seguinte parágrafo único:  
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"Parágrafo-único - A vigência de lei de origem parlamentar que aumente a despesa é 

condicionada à consignação no Orçamento Geral da União dos recursos indispensáveis à sua 

execução." 

Justificativa: 

A emenda objetiva: 

a) Ampliar o poder de iniciativa dos parlamentares; 

b) Induzir ao aprimoramento dos processos de planejamento e da execução da despesa 

pública; 

c) Não surpreender o Tesouro Nacional com novos encargos; 

d) Permitir, quando da apreciação do Orçamento e na medida dos recursos disponíveis, a 

adoção de critérios racionais no estabelecimento de prioridades.  

Parecer:  
Os objetivos da emenda conflitam com os critérios adotados pelo projeto.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:06816 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 

Texto:  
Substitua-se a redação do artigo 120 do Projeto de Constituição, acrescentando-lhe mais um 

parágrafo, nos seguintes termos:  

"Art. 120 - A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe aos Partidos Políticos, ao 

Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores.  

§ 1o. - Ao Partido Político caberá apresentar o projeto com a assinatura do parlamentar que o 

tiver defendido e aprovado no interior da agremiação.  

O atual parágrafo único do Projeto de Constituição passa a ser o § 2o." 

Justificativa: 

O objetivo da proposta é o de fortalecer o partido político e valorizar a função legislativa.  

Não se pode entender a figura do parlamentar avulso, descomprometido com a causa ou com 

programa partidário, com também não se pode admitir partido político sem programa a ser 

cumprido e sem proposta abrangente de organização da sociedade.  

Atualmente, parlamentares de um mesmo partido político têm apresentado propostas 

divergentes ou antagônicas sobre um mesmo assunto. Ou um partido, como um todo, vota 

contra a proposta de um representante seu.  

O partido deve afirmar o seu programa na prática legislativa, compreendendo-se com suas 

propostas e assumindo a sua defesa perante a Nação. O povo saberá, pela prática, o que cada 

partido propõe e pretende realizar no instante que tiver de escolher o Governo da Nação.  

Afinal, não são os tempos modernos tempos de Messias ou do Príncipe, de Machiavel. Um 

pensador político italiano já disse que o Príncipe moderno é o Partido Político.  

Ao mesmo tempo, com essa fórmula a função legislativa será exercida e valorizada com o 

respeito e a solenidade que merece.  

Com a proposta ora formulada, o processo legislativo terá a sua discussão iniciada dentro do 

próprio partido político, de acordo com o seu programa. Aprovado internamente, será levado 
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à consideração do Poder Legislativo. Será, então, proposta do Partido, mas garantindo-se o 

direito do autor de ver o seu nome nele inscrito para todos os efeitos históricos.  

Parecer:  
O texto da emenda reprime a iniciativa das leis pelos parlamentares, ao sujeitá-las à aprovação 

prévia dos partidos a que pertencerem.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:07571 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Dispositivo Alterado: II, § único do Art. 120.  

Suprima-se a expressão "e judiciária" do inciso II, do parágrafo único do Art. 120. 

Justificativa: 

Entendemos que a iniciativa para dispor sobre organização judiciária não deve caber, 

privativamente, ao Presidente da República, mas, outrossim, ao Congresso Nacional, nos 

termos previstos no Projeto. 

Parecer:  
Pelo não acolhimento. A matéria relativa à organização judiciária, em qualquer caso, deve ter 

origem no Poder Judiciário. Ou se dá a iniciativa da lei ao Poder Judiciário, ou se utiliza a 

tramitação, como ocorre atualmente, via Presidente da República. Conferir-se a iniciativa da 

lei ao Congresso Nacional é inconveniente por afetar o dispositivo do art. 3o. do Projeto de 

Constituição. 

 

 

EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
COSTA FERREIRA (PFL/MA) 

Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  

Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V - Da Organização dos Poderes e 

Sistema de Governo, pelo seguinte:  

TÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  

CAPÍTULO I  

DO PODER LEGISLATIVO  

[...]  

SUBSEÇÃO II  
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Disposições Gerais  

Art. 120. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, e aos 

Tribunais Superiores.  

Parágrafo único. Cabe privativamente ao Presidente da República, ressalvadas as exceções 

previstas nesta Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

II - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre servidores públicos da União seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 

inatividade;  

Art. 121. Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos nos termos previstos 

nesta Constituição.  

Parágrafo único. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara, de 

projeto de lei ou proposta de Emenda à Constituição devidamente articulado e subscrito por, 

no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional distribuídos em pelo menos cinco 

Estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles.  

[...] 

Justificativa: 

Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 

governo.  

Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 

Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso 

Nacional preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  

É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  

Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 

introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional 

brasileiro, no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e 

mais dotado de recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  

Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de 

Constituição, é mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  

Parecer:  
O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:07845 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
RITA CAMATA (PMDB/ES) 

Texto:  
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Na forma do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, encaminho a seguinte 

sugestão de norma para que venha a integrar o Projeto de Constituição, Título V, Capítulo I, 

Seção VIII, Subseção II:  

"Art. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados ou 

do Senado Federal, ao Presidente da República e aos Tribunais Federais com jurisdição em 

todo o território nacional.  

§ - a prerrogativa assegurada neste artigo estende-se às Mesas das Assembleias Legislativas 

de cada Estado, quanto a texto de Projeto de lei aprovado pela maioria de seus membros". 

Justificativa: 

A existência de ampla e concreta integração – seja entre populações ou Estados, seja entre 

estes e o Governo Central, seja ainda entre as Câmaras dos três níveis legislativos -, é seguro 

fator de enriquecimento e robustez do princípio federativo.  

A presente sugestão de norma, tal como está colocada sob o exame dos senhores 

Constituintes, visa a contribuir para o fortalecimento da Federação, visa maior intensidade na 

integração entre legislativos.  

Acrescente-se, por fim, que não é por outro motivo que as Constituições de numerosos países 

admitem a iniciativa das leis também aos Estados-membros. 

Cartas antigas, assim como Constituições modernas, exaltam a integração entre o Congresso 

Nacional e os Legislativos estaduais como determinante de um ordenamento legal mais justo 

e, democraticamente, mais sensível aos pleitos comunitários e afirmativamente próximo da 

sociedade a que se destina.  

Parecer:  
O pretendido pela emenda excede o autorizado pelo Projeto.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:09010 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 

Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: § Único, Art. 121  

Substitua-se a expressão "... três décimos por cento" constante do § único do art. 121 do 

Projeto de Constituição, pela expressão "... um décimo por cento" e suprima-se a expressão 

"... com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles", constante do 

mesmo dispositivo. 

Justificativa: 

Essa emenda objetiva facilitar a iniciativa popular legislativa, reduzindo as exigências 

mínimas para a sua apresentação.  

Parecer:  
Face à supressão do dispositivo, pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:09160 REJEITADA 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 62  

 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 

Texto:  
Dê-se ao art. 120 a redação seguinte:  

"Art. 120. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao Presidente da República, aos 

Tribunais Superiores e aos Partidos Políticos." 

Justificativa: 

O acréscimo referente aos partidos é necessário para compatibilizar o texto como o preceito 

inserto no inciso V do art. 29. Ao dispor sobre partidos políticos o Projeto lhes assegura o 

direito de iniciativa em matéria constitucional e legislativa. No entanto, tal direito está 

omitido no art. 120. 

Parecer:  
Pelo não acolhimento. Os Partidos Políticos não devem, a nosso ver, possuir prerrogativa 

constitucional para a iniciativa das leis complementares e ordinárias, porquanto não se 

incluem no contexto do disposto no artigo 3o. do Projeto. 

 

 

EMENDA:09674 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOÃO MENEZES (PFL/PA) 

Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 120  

Suprima-se a expressão "ao Primeiro-Ministro" do caput do artigo 120 do Projeto de 

Constituição. 

Justificativa: 

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado 

considerável parte do tempo das sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua 

complexidade e divergência de opiniões. 

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos 

conceitos políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve 

hiato ocorrido nos inícios da década de 60.  

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a 

sociedade nacional. 

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema 

de Gabinete. 

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de 

modificação substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão 

Especial de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias 
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após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, 

passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do 

Parlamentarismo, caso seja recomendável.  

Com isso, simplificar-se-ia o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo 

e de conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por 

conferir-lhe discussão específica.  

Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 

prejudicialidade da Emenda.  

Prejudicada. 

 

 

EMENDA:09675 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOÃO MENEZES (PFL/PA) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Dispositivo Emendado: Art. 120, parágrafo único Suprima-se a expressão "ouvido o Primeiro-

Ministro, ou por sua solicitação" do parágrafo único do artigo 120 do Projeto de Constituição. 

Justificativa: 

As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado 

considerável parte do tempo das sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua 

complexidade e divergência de opiniões. 

Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos 

conceitos políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve 

hiato ocorrido nos inícios da década de 60.  

Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a 

sociedade nacional. 

Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema 

de Gabinete. 

Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de 

modificação substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão 

Especial de Estudos para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias 

após a promulgação da Carta Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, 

passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do 

Parlamentarismo, caso seja recomendável.  

Com isso, simplificar-se-ia o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo 

e de conteúdo. Por outro lado, privilegia o capitulo relativo ao Sistema de Governo, por 

conferir-lhe discussão específica.  

Parecer:  
Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 

prejudicialidade da Emenda.  

Prejudicada. 
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EMENDA:11202 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA.  

O Parágrafo Único do art. 121 passa a ser § 1o. incluindo-se o seguinte § 2o.:  

§ 2o. - Os Projetos de Lei de iniciativa popular têm inscrição prioritária na ordem do dia da 

Câmara dos Deputados, e caso não tenham sido votados no término da Sessão Legislativa, 

consideram-se reinscritos, de pleno direito, na sessão seguinte, da mesma Legislatura, ou na 

primeira Sessão Legislativa subsequente. 

Justificativa: 

Sugestão já apresentada, inclusive com base em proposta formulada pelo Partido dos 

Trabalhadores, e que representamos para que o direito de iniciativa legislativa dos cidadãos 

não encontre barreiras outras a sua tramitação, com o consequente arquivamento das 

propostas, que estarão vivos até definitivamente aprovados ou rejeitados.  

Em plenário, no cadinho das renovadas energias da nacionalidade, que é a Assembleia 

Nacional Constituinte, a proposta será naturalmente depurada e aperfeiçoada, objetivando sua 

final inclusão no texto da Magna Carta.  

Parecer:  
Pelo não acolhimento. A matéria objeto da emenda, parece-nos, deva ser fixada para ser 

regulada no Regimento da Câmara Federal. 

 

 

EMENDA:11408 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 120  

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 120 do Projeto da Constituição:  

Art. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou Senado da República, ao Primeiro-Ministro, aos Tribunais 

Superiores e ao Ministério Público. 

Justificativa: 

A presente Emenda visa a reconhecer, explicitamente, o papel desempenhado pelo Ministério 

Público junto à vida institucional brasileira. Negar-lhe a faculdade de iniciativa das leis é 

praticamente negar sua própria força e importância concorrentes.  

Parecer:  
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O texto do projeto, no que respeita à iniciativa das leis complementares e ordinárias, está mais 

condizente com o disposto no art. 3o. Por isso, não podemos acolher a exclusão e inserção 

que a emenda provoca. 

 

 

EMENDA:11710 APROVADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 

Texto:  
Emenda Supressiva:  

Suprimam-se o artigo 121 e seu parágrafo único. 

Justificativa: 

Não convive a iniciativa do popular do processo Legislativo com o regime representativo.  

O preceito que se pretende suprimir é originário de tendências populistas não recomendáveis 

à seriedade de uma Carta Constitucional.  

Parecer:  
A iniciativa popular na elaboração das leis não deve ter a conotação demagógica que, 

lamentavelmente, o projeto suscitou  

Pelo acolhimento da emenda. 

 

 

EMENDA:13708 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO DELGADO (PT/MG) 

Texto:  
Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  

Acrescente-se, onde couber, os seguintes artigos; na Subseção II, da Seção VIII, do Capítulo 

I, do Título V:  

"Art. A iniciativa das leis complementares ou ordinárias cabe ao Presidente da República, a 

qualquer membro do Congresso Nacional, aos Tribunais Federais, ao Ministério Público, aos 

partidos políticos, ou o conjunto de cidadãos que corresponde a meio por cento do eleitorado 

nacional, nos termos previstos nesta Constituição.  

Art. A iniciativa das emendas constitucionais pertence:  

I - ao Presidente da República;  

II - a um terço dos membros do Congresso Nacional;  

III - a qualquer partido político; ou  

IV - ao conjunto de cidadãos que corresponda a um por cento do eleitorado nacional." 

Justificativa: 

Trata-se de disciplinar a iniciativa na proposição de emendas constitucionais e projetos de lei, 

enfatizando-se a consagração constitucional da iniciativa popular no processo legislativo.  
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Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substituto.  

Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:13773 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
Dê-se ao inciso I do parágrafo único do art. 120 a seguinte redação:  

"Art. 120 - ..........................  

Parágrafo único - .........................  

I - Criem cargos, funções ou empregos públicos, na Administração Direta, ou aumentem sua 

remuneração. 

Justificativa: 

A proposta visa a compatibilizar o art. 120, § único, inciso I, com o art. 303 do Projeto da 

Comissão de Sistematização pelas seguintes razões: 

Sujeitando-se a sociedade de economia mista à CLT e prevendo essa Consolidação que 

compete ao empregador o exercício do poder de comando (estrutura orgânica, lotação de 

pessoal, salários etc.), a criação de cargos e fixação de sua remuneração por qualquer outra 

forma que não dependa exclusivamente de exercício daquele poder de comando transgride o 

art. 303.  

A criação de cargos de fixação de salários por norma legal retira das empresas estatais toda a 

flexibilidade e eficácia que devem ter, como reclama a sociedade brasileira, na realização de 

seus objetivos.  

Parecer:  
A emenda aborda assunto ainda discutido a nível de Projeto, devendo o Substitutivo firmar 

posição definitiva sobre o tema. Pela prejudicalidade. 

 

 

EMENDA:15719 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 

Texto:  
Emenda Modificativa.  

Dê-se ao caput do art. 120 e seu parágrafo único a seguinte redação:  

"Art. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao Presidente e aos Tribunais 

Superiores.  
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Parágrafo único - Cabe privativamente ao Presidente da República, ressalvadas as exceções 

previstas nesta Constituição, a iniciativa de leis que:  

Justificativa: 

A presente emenda apenas suprime a expressão “Primeiro-Ministro” coerente, pois, com a 

nossa posição em defesa do presidencialismo. 

Parecer:  
Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 

Parlamentarista no Brasil.  

A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 

 

 

EMENDA:15736 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

"Suprima-se o parágrafo único do art. 120 do Projeto." 

Justificativa: 

O Projeto reincide no mesmo erro da Constituição vigente. Confere ao Presidente da 

República, titular do Poder Executivo, mais poderes do que ao Congresso Nacional, titular do 

Poder Legislativo, em termos de iniciativa de leis.  

Esse desiquilíbrio de competência para legislar tem sido a marca registrada do autoritarismo.  

É inconcebível que, num sistema democrático moderno, o Executivo possa mais do que o 

Legislativo, no campo da iniciativa das leis.  

Quando muito admitir-se-á que possa igual e, até mesmo, menos do que ele. Poder mais, 

como estabelece hoje o artigo 57 da Constituição vigente e sugere o parágrafo único do artigo 

120, é consagrar uma subalternidade que não restaura a competência decisória do Congresso 

Nacional.  

Por mais delicadas, complexas ou específicas que sejam as matérias sobre que se deva 

legislar, não se justifica a restrição imposta ao Poder Legislativo. Sempre importará 

desconfiança e suspeição, vale dizer, ausência de responsabilidade política. É exatamente por 

isso que o Poder Legislativo abastardou-se tanto sob a égide do autoritarismo.  

Se a hora é de reconstrução das instituições, devolva-se ao Poder Legislativo a plenitude da 

competência para legislar, suprimindo-se a reserva de competência que se pretende preservar. 

Não se alegue quaisquer objeções contra o restabelecimento do desequilíbrio institucional. 

Contra eventuais excessos, o Poder Executivo pode exercer o direito de veto. Ademais, 

mantido o “caput” do artigo 120, está preservada a competência concorrente, que a nenhum 

dos dois cerceia, em matéria de iniciativa de leis.  

Basta a competência concorrente. Supremacia do Poder Executivo sobre o Poder Legislativo, 

nesse campo especifico, é vezo autoritário que precisa ser arquivado.  

Parecer:  
As matérias dadas como privativas do Presidente da República e do Primeiro Ministro para a 

iniciativa de leis, de que trata o parágrafo único do art. 120, decorrem de exaustivas reflexões 

sobre a instituição da verdade orçamentária e a eliminação dos déficits públicos. Com efeito, 
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deixando-se ao livre alvedrio do Poder Legislativo a criação de cargos públicos, poderemos 

colocar o País numa situação perigosa de maximização do déficit público.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:15976 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MÁRIO MAIA (PDT/AC) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Dispositivo Emendado: Art. 120  

"Suprimir o termo "Primeiro-Ministro" no artigo e parágrafo. 

Justificativa: 

Refere-se ao regime parlamentarista de governo, como o qual não concordamos por julga-lo 

inadequado à realidade brasileira contemporânea. 

Parecer:  
Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 

Parlamentarista no Brasil.  

A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 

 

 

EMENDA:16122 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 

Texto:  
Emenda Supressiva.  

Dispositivo emendado: art. 120, parágrafo único.  

Suprima-se o parágrafo único do art. 120. 

Justificativa: 

O “caput” do artigo confere competência ao Presidente da República, entre outros, para dar 

início, “motu próprio”, ao processo legislativo.  

Embora se possa e deva assegurar ao Sr. Presidente da República a competência para 

deflagrar o processo legislativo, não se pode admitir que o faça em caráter de exclusividade, 

privativamente.  

A harmonia que deve existir entre os Poderes do Estado, aliada a instrumentos inseridos na 

própria Constituição, inclusive o poder de veto, deverá conduzir a bom termo o 

empreendimento de tarefas legislativas que objetivam a melhoria das condições impostas aos 

indivíduos, sem que precise limitar os poderes do Legislativo e transmudar para o Executivo 

atribuições que pela própria natureza devem permanecer ao Congresso Nacional de forma 

prioritária.  
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Parecer:  
As matérias dadas como privativas do Presidente da República e do Primeiro Ministro para a 

iniciativa de leis, de que trata o parágrafo único do art. 120, decorrem de exaustivas reflexões 

sobre a instituição da verdade orçamentária e a eliminação dos déficits públicos. Com efeito, 

deixando-se ao livre alvedrio do Poder Legislativo a criação de cargos públicos, poderemos 

colocar o País numa situação perigosa de maximização do déficit público.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:17066 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 

Texto:  
Emenda Substitutiva  

Dê-se ao parágrafo único do Artigo 120 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  

Art. 120 ....................................  

Parágrafo Único: Cabe privativamente ao Presidente da República, ressalvadas as exceções 

previstas nesta Constituição, a iniciativa das leis que:  

............................................  

Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  

Sala das Sessões, em 13, de agosto de 1987. 

Parecer:  
Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 

Parlamentarista no Brasil.  

A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 

 

 

EMENDA:17068 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Suprima-se no caput do Artigo 120 do Projeto de Constituição a pessoa do Primeiro-Ministro. 

Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  

Parecer:  
Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 

Parlamentarista no Brasil.  

A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
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EMENDA:17574 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO DELGADO (PT/MG) 

Texto:  
Emenda ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  

Dê-se nova redação ao Capítulo I ("Do Legislativo) do Título V:  

"CAPÍTULO I - DO LEGISLATIVO  

[...] 

Seção 3 - O Processo Legislativo  

Art. 118. A iniciativa das leis complementares ou ordinárias cabe ao Presidente da República, 

a qualquer membro do Congresso Nacional, aos Tribunais Federais, ao Ministério Público, 

aos partidos políticos, ou a conjunto de cidadãos que corresponde a meio por cento do 

eleitorado nacional, nos termos previstos nesta Constituição.  

Art. 119. É de competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa de leis:  

I - que fixem os efetivos das Forças Armadas;  

II - que criem cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas a iniciativa das leis de 

organização judiciária, e a competência exclusiva do Congresso Nacional, dos Tribunais 

Federais, e do Ministério Público.  

Art. 120. Os projetos de lei ou emendas que importem em aumento da despesa pública, não 

terão tramitação, quando deixarem de indicar as fontes de receita correspondentes ao aumento 

de despesa proposto.  

Art. 121. A aprovação das leis complementares dar-se-á pelo voto da maioria absoluta dos 

membros do Congresso Nacional.  

Art. 122. Após a aprovação final, a lei será promulgada pelo Presidente do Congresso 

Nacional, que determinará a sua publicação.  

Art. 123. As leis de anistia de crimes de violação das liberdades fundamentais, são submetidas 

a referendo popular, depois de aprovadas no Congresso Nacional.  

[...] 

Justificativa: 

Trata-se de consagrar constitucionalmente a figura de um Congresso Nacional com força e 

representatividade para assegurar a soberania dos interesses da sociedade brasileira na 

condução da vida pública e econômica do país.  

EMENDA ADITIVA 

Acrescenta-se no Capítulo III, do Título VIII, do Projeto de Constituição os seguintes 

dispositivos.  

ART. 332 – O mercado de valores mobiliários será estruturado em lei, de forma a promover a 

capitalização das empresas e o desenvolvimento ordenado das Bolsas de Valores.  

ART. 333 – A lei de mercado de valores mobiliários disporá sobre a organização, a 

competência regulamentar e disciplinar da Comissão de Valores mobiliários.  

Parágrafo Único – Aplicam-se ao Presidente aos Diretores da Comissão de Valores 

Mobiliários a duração do mandato, os requisitos e o processo de nomeação e demissão 

previstos para o presidente e diretores do Banco Central.  
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A capitalização das empresas e as atividades operacionais da bolsa de valores dependem, 

diretamente, da correta estruturação do mercado de valores mobiliários. Este, por sua vez, 

reclama um tratamento legal específico (lei ordinária), de maneira a possibilitar que a 

segurança e equilíbrio necessários sejam alcançados.  

Para tanto, é imperioso que a Lei fixe diretrizes objetivam no sentido de definir a organização, 

a competência regulamentar e disciplinar da Comissão de Valores Mobiliários CVM.  

Por fim, diante da relevância e volume dos negócios realizados no mercado mobiliário, faz-se 

imprescindível igualar o Presidente e Diretores da CVM com o Presidente e Diretores do 

Banco Central, para efeitos de requisitos e processo de nomeação e demissão. 

Parecer:  
A matéria objeto da emenda será reexaminada com vistas à formulação do Substitutivo, daí 

nosso parecer pela sua aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:17651 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 120  

Inclua-se no Art. 120, do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, o seguinte parágrafo  

Art. 120. ..................................  

§ 1o. ... (objeto de emenda modificativa anexa, alterando-o de parágrafo único para § 1o.):  

§ 2o. Cabe privativamente ao Presidente do Supremo Tribunal Federal a iniciativa das leis 

que:  

a) criem cargos, funções ou empregos públicos nos quadros dos Tribunais Federais e da 

Justiça Federal, ou que lhes aumentem a remuneração:  

b) disponham sobre organização judiciária da União:  

c) tratem de matéria orçamentária dos Tribunais Federais e da Justiça Federal, ouvido o 

Primeiro-Ministro ou por solicitação deste. 

Justificativa: 

Dar independência real ao Poder Judiciário para realizar a ideia mestra da independência e 

tripartição dos poderes, esse o objetivo da emenda proposta. Concomitantemente, para isso, 

retira-se da competência exclusiva do Presidente da República essa iniciativa, e, passa-se a 

atribuí-la ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa independência é básica e 

fundamental para a nova era do País.  

Parecer:  
O disposto no parágrafo único do art. 120, em relação às matérias abordadas na Emenda, se 

completa com as disposições do art. 192, item III, produzindo efeito idêntico e mais 

condizente com a tradição brasileira.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:17652 REJEITADA 
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Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 120, Parágrafo  

O Parágrafo Único do Art. 120 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a ter o número e a 

redação seguinte:  

Art. 120. ..................................  

§ ... - Cabe, privativamente, ao Presidente da República, ouvido o Primeiro-Ministro, ou por 

sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a indicativa das leis 

ordinárias que: 

Justificativa: 

A inclusão da palavra “ordinárias” no texto do parágrafo, tenha iniciativa exclusiva das leis 

complementares nas matérias elencadas no dispositivo, de modo a não atingir as prerrogativas 

do Congresso Nacional.  

Parecer:  
As vírgulas são desnecessárias onde foram colocadas pelo ilustre autor da Emenda, assim 

como consideramos imprópria a classificação das leis que poderá inibir a iniciativa 

presidencial em matérias relevantes e urgentes.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:17725 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MAURÍCIO FRUET (PMDB/PR) 

Texto:  
Dê-se, ao caput do artigo 120 e ao artigo 121, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  

Art. 120 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional e por 

proposta popular, nos termos previstos nesta Constituição.  

Art. 121 - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos, através de proposta 

popular de emendas à Constituição, leis complementares e leis ordinárias.  

Parágrafo 1o. - No caso de emendas à Constituição, a proposta deverá ser subscrita por três 

por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos 

de seis décimos por cento dos eleitores de cada um deles.  

Parágrafo 2o. - No caso de leis complementares e leis ordinárias, a proposta popular deverá 

ser subscrita por trinta mil eleitores.  

Parágrafo 3o. - Os Estados e Municípios, no âmbito de sua competência legislativa, fixarão o 

número de eleitores necessários para a iniciativa de proposta popular. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 73  

 

Justificativa: 

O atual sistema representativo, não poucas vezes, demora ou deixa de perceber, aspirações 

populares significativas. É a via legislativa popular a maneira mais simples, exequível e 

legítima para se dar vasão, de maneira imediata, aos anseios da sociedade.  

A forma como está dispondo o projeto é limitativa, porque não permite que um interesse 

localizado de trinta mil eleitores venha a se transformar em projeto de lei.  

A experiência das emendas populares a esta Assembleia Nacional Constituinte, autoriza a 

considerar o número de trinta mil eleitores; elevado, mas por isso mesmo, somente alcançável 

com respeitável organização e mobilização. Aumentá-lo seria inviabilizar este tipo de 

iniciativa legislativa.  

Parecer:  
As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  

Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:17784 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 

Texto:  
Inclua-se, após o Art. 120, o seguinte Art. 121 renumerando-se os subsequentes:  

Art. 121 - Projetos de Lei de iniciativa do Poder Legislativo de qualquer das Unidades da 

Federação, aprovados por maioria absoluta, terão curso legislativo regular, desde que 

obtenham parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Casa do Congresso 

Nacional onde se tenham apresentado. 

Justificativa: 

O objetivo da emenda é fortalecer a Federação, descentralizando o processo Legislativo, ao 

mesmo tempo que confere à Legislação federal maior eficácia no atendimento da 

problemática nacional, em País de tantas diversidades regionais de toda ordem, como no 

Brasil. Com parecer favorável da Comissão Permanente básica, a de Constituição e Justiça, 

adquire um pressuposto de aceitabilidade que cumpre seja submetido ao transito normal do 

processo Legislativo.  

Parecer:  
Pelo não acolhimento, portanto, em nosso Substitutivo, as Assembleias Legislativas das 

unidades da Federação só terão a prerrogativa de apresentar propostas de Emenda à 

Constituição.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:17966 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
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NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 

Texto:  
Dê-se ao artigo 120 do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  

Art. 120 - É da competência do Poder Legislativo em todos os seus níveis, legislar sobre 

qualquer matéria, inclusive financeira. 

Justificativa: 

Neste histórico e importante momento da vida nacional, o Poder Legislativo Federal, Estadual 

e Municipal, precisa resgatar suas prerrogativas e competências, legislando sobre qualquer 

matéria, inclusive financeira.  

Com a competência de legislar sobre todas as matérias seremos, em última análise, os 

responsáveis pelos acertos e erros da política econômica do governo. 

Hoje, somos responsabilizados, mas não podemos legislar sobre matéria financeira e 

orçamentária.  

Parecer:  
Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no Substitutivo, é o recomendável. 

Pelo acolhimento parcial. 

 

 

EMENDA:17990 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 120, inciso II  

O inciso II do Art. 120 do PROJETO DE CONSTITUIÇÃO, passa a ter a seguinte redação:  

"Art. 120 -..................................  

I - ........................................  

II - disponham sobre organização administrativa (...), matéria tributária, matéria orçamentária, 

serviços público e pessoal da administração dos Territórios." 

Justificativa: 

A supressão da palavra “e Judiciário” o texto original do Projeto visa, já apresentada emenda 

anexa, retirar do Presidente da República a competência exclusiva da iniciativa de leis que 

disponham sobre a organização Judiciária, atribuindo-a ao Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. Em razão da emenda anexa alterando o art. 120 necessário se faz a modificação do 

inciso II supra citado.  

Parecer:  
A inserção da organização judiciária no item II do art. 120 não elide a origem da iniciativa 

legal provir do próprio Poder Judiciário, como, aliás, está previsto nos arts. 191 e 192.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:18493 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PEDRO CANEDO (PFL/GO) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 120  

Inclua-se no Art. 120 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  

Art. 120 . ..................................  

§ 1o.- ... (objeto de emenda modificativa anexa, alterando-o de parágrafo único para § 1o);  

§ 2o. Cabe privativamente ao Presidente do Supremo Tribunal Federal a iniciativa das leis 

que:  

a) criem cargos, funções ou empregos públicos nos quadros dos Tribunais Federais e da 

Justiça Federal, ou que lhes aumentem a remuneração;  

b) disponham sobre organização judiciária da União;  

c) tratem de matéria orçamentária dos Tribunais Federais e da Justiça Federal, ouvido o 

Primeiro-Ministro ou por solicitação deste. 

Justificativa: 

Dar independência real ao Poder Judiciário para realizar a ideia mestra da independência a 

tripartição dos poderes, esse o objetivo da emenda proposta. Concomitantemente, para isso, 

retira-se da competência exclusiva do Presidente da República essa iniciativa, e, passa-se 

atribuí-la ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa independência é básica e 

fundamental para nova era ao País. 

Parecer:  
O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:18497 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PEDRO CANEDO (PFL/GO) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO  

O inciso II do art. 120 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  

"Art. 120. ..................................  

I - ........................................  

II - disponham sobre organização administrativa (...) matéria tributária, matéria orçamentária, 

serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios." 

Justificativa: 

A supressão da palavra “e Judiciária” do texto original do Projeto visa, já apresentada emenda 

anexa, retirar do Presidente da República a competência exclusiva da iniciativa de leis que 

dispunham sobre a organização Judiciária, atribuindo-a ao Presidente do Supremo Tribunal 

Federal. Em razão da emenda anexa alterando o art. 120, necessário se faz a modificação de 

Inciso II supra citado.  
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Parecer:  
A inserção da organização judiciária no item II do art. 120 não elide a origem da iniciativa 

legal provir do próprio Poder Judiciário, como, aliás, está previsto nos arts. 191 e 192.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROV 

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 Assembléia Nacional  

Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE 

GOVERNO a seguinte redação:  

TÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  

CAPÍTULO I  

DO PODER LEGISLATIVO  

[...] 

SEÇÃO VIII  

DO PROCESSO LEGISLATIVO  

[...] 

Art. 63 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores.  

§ 1o. - Cabe privativamente ao Presidente da República, ouvido o Primeiro-Ministro, ou por 

sua solicitação, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

II - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 

inatividade;  

§ 2o. - Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos nos termos da lei 

complementar.  

[...] 

Justificativa: 

A redação ora proposta dos 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 à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados.  

(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto).  

Parecer:  
A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do 

Substitutivo.  
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Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:18920 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Dispositivo Emendado: Art. 120, § 2o.  

Dê-se ao art. 120, parágrafo único, inciso II, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  

"Art. 120. ..................................  

§ único - ...... ............................  

II - disponham sobre organização administrativa e judiciária; matéria orçamentária; serviços 

públicos e pessoal da administração dos territórios." 

Justificativa: 

Excluímos do art. 120, § único, inciso II, do Projeto de Constituição, a iniciativa das leis que 

disponham sobre matéria tributária, vez que nessa matéria devem ter igual competência os 

membros do Congresso Nacional.  

Parecer:  
A matéria tributária ficará, em nosso substitutivo, a cargo do Primeiro Ministro, que terá 

quanto a esse assunto a iniciativa exclusiva na apresentação de projetos de lei.  

Pela prejudicalidade. 

 

 

EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  

DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE 

REDAÇÃO:  

TÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  

CAPÍTULO I  

DO PODER LEGISLATIVO  

[...]  

SECÇÃO VII  

DO PROCESSO LEGISLATIVO  
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Art. 67 - O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis 

complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções.  

Parágrafo Único - Lei Complementar disporá sobre a técnica da elaboração, redação e 

alteração das leis.  

Art. 68 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço dos membros da  

Câmara ou Senado; de mais de metade das Assembleias Legislativas; de iniciativa popular, 

nos termos desta Constituição.  

§ 1o. - Não se aceitará proposta de emenda na vigência de estado de sítio, estado de defesa ou 

intervenção federal.  

§ 2o. - Discutida e votada em sessão conjunta, em dois turnos, com intervalo mínimo de  

noventa dias, aprovada se obtiver dois terços dos votos de cada Casa, em ambas as votações, a 

Emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado, com o 

respectivo número de ordem.  

§ 3o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a República, a 

Federação e o Parlamentarismo, o voto secreto, universal e periódico, a separação dos Poderes 

e os direitos sociais e individuais.  

§ 4o. - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser 

objeto de nova propositura na mesma sessão legislativa.  

§ 5º. - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão 

da Câmara e do Senado, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais 

Superiores.  

§ 6o. - Cabe, privativamente, ao Presidente da República, ouvido o Primeiro-Ministro ou por 

solicitação deste, ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, a iniciativa de leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos ou aumentem sua remuneração;  

II - disponham sobre a organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e 

pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre serviços públicos da União ou regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria de civis e reforma e transferência de militares para a inatividade.  

[...] 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

Parecer:  
A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do 

Substitutivo.  

Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:19429 REJEITADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 

Texto:  
Acrescentar ao art. 121, o parágrafo 2o., com a seguinte redação:  

§ 2o. - A emenda constitucional aprovada ou rejeitada que tenha recebido voto divergente de  
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dois quintos dos membros do Congresso Nacional poderá ser submetida a referendo popular 

se a medida for requerida por um quinto dos congressistas ou por um por cento dos eleitores,  

no prazo de cento e vinte dias, contados da votação. 

Justificativa: 

A Assembleia Nacional Constituinte, ao iniciar a norma de Iniciativa Popular em seu 

Regimento Interno, deu uma importante demonstração de sensibilidade pelos anseios de 

democratização que marcam o atual momento histórico brasileiro.  

Com esse instrumento, inteiramente novo em nossas normas jurídicas, ela enfrentou 

corajosamente as insuficiências e imperfeições de nossa democracia representativa. Ao 

mesmo tempo, criou condições para aumentar a corresponsabilidade de toda a sociedade na 

elaboração da nova Constituição e, portanto a própria legitimidade.  

A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desafio e busca consolidar ainda mais o 

avanço já realizado. O que se quer, agora, é que a Iniciativa Popular seja incorporada ao 

processo legislativo permanente, ou seja, ao processo comum da elaboração das leis, tanto no 

que se refere à legislação ordinária como às emendas que forem necessárias para o 

aperfeiçoamento progressivo da ordem constitucional. O que se quer, afinal, é aumentar o 

nível de participação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fiscalização 

dos atos que interferem na vida social, no controle da gestão dos recursos públicos e no que 

for preciso para assegurar a eficácia das normas constitucionais.  

Os subscritores desta Iniciativa contam também com a possibilidade de avanços reais em 

outros capítulos da Constituição, em especial no que se refere à garantia da independência do 

Poder Judiciário, à garantia das prerrogativas do Legislativo e a desconcentração do Poder 

Executivo, para que as formas e instrumentos de participação popular propostos possam 

atingir sua plena eficácia.  

As propostas aqui apresentadas foram elaboradas a partir de sugestões recolhidas junto à 

população, pelas entidades, e pessoas que se articularam, ao longo dos dois anos que 

precederam a atual fase do processo constituinte, espalhados por todo o País. Assumidas pelas 

entidades de nível nacional que se responsabilizariam pela coleta de assinaturas, contam 

também como o apoio de uma série de outras entidades, indicadas em anexo, que pertencem a 

diferentes níveis sociais e aos mais diversos setores de atividade.  

A presente iniciativa se restringiu, como não podia deixar de ser, unicamente a matérias da 

Constituição Federal. Mas seus subscritores consideram que suas propostas podem e devem 

ser retomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais, até o nível municipal, para 

que as aspirações democratizantes, de que são portadoras, empreguem toda a estrutura política 

do País.  

Propostas de participação popular, formas e instrumentos para exercê-la, têm origem no 

Plenários Pró-Participação Popular na Constituinte, nas diversas sugestões que recebemos, 

bem como no trabalho que realizamos quando Relator da Subcomissão da Garantia da 

Constituição, Reforma e Emendas.  

Parecer:  
Pelo não acolhimento, tendo em vista nosso objetivo precípuo de evitar a morosidade e 

delonga na tramitação de matérias legislativas, em função de artifícios pouco recomendáveis 

como o que preconiza a Emenda. 

 

 

EMENDA:19453 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JORGE HAGE (PMDB/BA) 

Texto:  
No parágrafo único do art. 120 do Projeto de Constituição apresentado pela Comissão de 

Sistematização,  

a) suprima-se o inciso IV;  

b) acrescente-se parágrafo, que será o segundo com a redação que abaixo se dá;  

c) substituam-se os incisos I e II pelas disposições que a seguir oferecem.  

Art. 120 - ..................................  

§ 1o. - ....................................  

I - criem cargos, funções ou empregos em serviços existentes, ou lhes aumentem a 

remuneração;  

II - disponham sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios, seus serviços 

públicos e matéria tributária e orçamentária a eles pertinente;  

III - ......................................  

§ 2o. - Quando não sejam de iniciativa do Poder Executivo, os projetos de lei que alteram o 

número de cargos públicos, aumentem a despesa ou afetem a receita, somente serão 

aprovados pelo voto da maioria absoluta em cada uma das Casas do Congresso. 

Justificativa: 

Com a emenda, mais não se propõe do que a retomada da tradição do constitucionalismo 

brasileiro sob a República, somente interrompida com a Carta do Estado Novo e no período 

de poder ditatorial iniciado em 1964.  

Retirar-se do Poder Legislativo em termos absolutos, a iniciativa de leis que criem cargos, 

funções e empregos, mesmo para serviços ainda não existentes, é vedar-lhe toda possibilidade 

de propor a instituição de novos serviços, que não podem existir sem uma base de recursos 

humanos.  

Nem é razoável que ao Legislativo se subtraia o poder de propor leis que disponham sobre o 

regime jurídico dos servidores públicos da União, os dos Territórios inclusive.  

A cogitação de que, eventualmente, implicando maior despesa, possam tais leis perturbar a 

administração que o Poder Executivo tem a seu cargo – pretexto para a ablação de funções do 

Congresso pelos regimes tirânicos é especiosa. Resguardo contra a remota hipótese de 

ocorrência de tais inconvenientes bem se pode estabelecer, por via de exigência de especial 

maioria para aprovação, como se faz no parágrafo segundo, cujo acréscimo se propõe.  

Parecer:  
As questões relacionadas com o sistema de Governo, em face das discussões que ainda se 

processam, será definida após a elaboração do substitutivo.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:19570 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
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Texto:  
Dê-se ao art. 121 e respectivo parágrafo único a seguinte redação.  

Art. 121 - É assegurado o direito de iniciativa Legislativa popular, que se exercerá pela 

apresentação, à Câmara dos Deputados, de proposta subscrita por, no mínimo, três décimos 

por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos 

de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles. 

Justificativa: 

Fusão de dois dispositivos, com simplificação formal.  

Parecer:  
Pelo não acolhimento, portanto, em nosso Substitutivo, as Assembleias Legislativas das 

unidades da Federação só terão a prerrogativa de apresentar propostas de Emenda à 

Constituição.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:19584 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 

Texto:  
Suprima-se o inciso IV do Parágrafo Único do Art. 120. 

Justificativa: 

A matéria acha-se disciplinada na parte que trata da competência do Presidente da República 

e do Primeiro Ministro.  

Parecer:  
A questão do Sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será 

definida após a elaboração do Substitutivo.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:19586 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 

Texto:  
Emenda N.  

Inclua-se, sob o n. 120, renumerados os demais, o seguinte dispositivo:  

Art. 120 - Os Atos Complementares notados por esta Assembleia Nacional Constituinte 

integram a Constituição Federal, mas podem ser alterados, mediante voto da maioria absoluta 

de cada uma das Casas do Congresso Nacional. 

Justificativa: 

Referimo-nos, em diversas emendas, a Ato Complementar.  
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Pensamos que seria solução ideal do problema de se aproveitar a imensa massa de ideias 

novas e válidas resultante da criatividade liderada dos constituintes. Há no Projeto um grande 

número de propostas que não podem nem ser desperdiçadas nem integrar o texto da 

Constituição. Que fazer com elas? Integrá-las, é claro, em corpos de textos legais destacados 

da Constituição, e que, embora a integrem, possam ser alterados de forma mais fácil, ou seja, 

por metade mais um dos votos dos membros das duas Casas do Congresso Nacional. 

Os Atos Complementares devem ser elaborados a tempo de serem promulgados juntamente 

com a nova Constituição.  

Parecer:  
Achamos que os Atos Complementares constituem matéria para ser elaborada e aprovada 

após a promulgação da Constituição.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:19628 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Dispositivo Emendado art. 120  

Suprima-se o termo Primeiro-Ministro do Art. 120 e seu parágrafo único. 

Justificativa: 

Não há porque constar atribuições de iniciativa de leis pelo Primeiro Ministro vez que prevê-

se a sua inexistência.  

Parecer:  
A questão do Sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será 

definida após a elaboração do Substitutivo.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:19992 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 120  

Inclua-se no Art. 120 do Projeto de Constituição o seguinte Parágrafo:  

Art. 120 - ..................................  

§ 1o. - ...... (objeto de emenda modificativa anexa, alterando-o de parágrafo único para § 1o.);  
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§ 2o. - Cabe privativamente ao Presidente do Supremo Tribunal Federal a inciativa das Leis 

que:  

a) - Criem cargos, funções ou empregos públicos nos quadros Tribunais Federais e da Justiça 

Federal; ou que lhes aumentem a remuneração;  

b) - Disponham sobre organização judiciária da União:  

c) - Tratem de matéria orçamentária dos Tribunais Federais e da Justiça Federal, ouvido o 

Primeiro-Ministro ou solicitação deste. 

Justificativa: 

Dar independência real ao Poder Judiciário para realizar a ideia mostra da independência e 

tripartição dos poderes, esse o objetivo da emenda proposta.  

Concomitantemente, para isso, retira-se da competência exclusiva do Presidente da República 

essa iniciativa, e, passa-se a atribui-la ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa 

importância é básica e fundamental para nova era ao País.  

Parecer:  
O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  

Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:20027 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 

Texto:  
Substitua-se o art. 120 pelo seguinte:  

Art. 120 - O processo de elaboração legislativa incluirá a participação da Câmara e do 

Senado. A proposição iniciada em uma das Câmaras será revisada pela outra que, a aceitando, 

a enviará à sanção. Se a emendar, voltará à Casa de origem para apreciação das emendas. 

Rejeitadas as emendas da Câmara revisora, o projeto será enviado à sanção do Presidente, na 

forma original. Aprovadas, serão as mesmas incorporadas à proposição original e submetidas 

à sanção do Presidente. 

Justificativa: 

A emenda tem por objetivo sintetizar, num só artigo, toda a sistemática de elaboração 

legislativa para a legislação complementar e a legislação ordinária.  

Parecer:  
Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 

prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:20205 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
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Texto:  
Modifica a redação do parágrafo único do art. 121 e acrescenta três outros parágrafos.  

Art. 121 - Fica assegurado o direito da iniciativa legislativa aos cidadãos nos termos previstos 

nesta Constituição.  

§ 1o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de 

Projeto de Lei ou Proposta de Emenda à Constituição devidamente articulado e subscrito por, 

no mínimo, um décimo por cento, no primeiro caso, e três décimos por cento, no segundo, do 

eleitorado nacional, distribuídos proporcionalmente em pelo menos cinco Estados;  

§ 2o. - Apresentada a proposta o Congresso a discutirá e votará em caráter prioritário, no 

prazo máximo de cento e oitenta dias;  

§ 3o. - Decorrido este prazo, o projeto vai automaticamente à votação;  

§ 4o. - Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto estará 

reinscrito para a votação na sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão da 

legislatura subsequente. 

Justificativa: 

A Assembleia Nacional Constituinte, ao iniciar a norma de Iniciativa Popular em seu 

Regimento Interno, deu uma importante demonstração de sensibilidade pelos anseios da 

democratização que marcam o atual momento histórico brasileiro.  

Com esse instrumento, internamente em nossas normas jurídicas, ela enfrentou corajosamente 

as insuficiências e imperfeições de nossa democracia representativa. Ao mesmo tempo, criou 

condições para aumentar a corresponsabilidade de toda a sociedade na elaboração da nova 

Constituição e, portanto a sua própria legitimidade.  

A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desafio e busca consolidar ainda mais o 

avanço da realização. O que se quer, agora, é que a Iniciativa Popular seja incorporada ao 

processo legislativo permanente, ou seja, ao processo comum da elaboração das leis, tanto no 

que se refere à legislação ordinária como às emendas que forem necessárias para o 

aperfeiçoamento progressivo da ordem constitucional. O que se quer, afinal, é aumentar o 

nível de participação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fiscalização 

dos atos que interferem na vida social, no controle da gestão dos recursos públicos e no que 

for preciso para assegurar a eficácia das normas constitucionais.  

Os subscritores desta Iniciativa contam também com a possibilidade de avanços reais em 

outros capítulos da Constituição, em especial no que se refere à garantia da inoperância do 

Poder Judiciário, a garantia das prerrogativas do Legislativo e a desconcentração do Poder 

Executivo, para que as formas e instrumentos de participação popular propostos possam 

atingir sua plena eficácia.  

As propostas aqui apresentadas foram elaboradas a partir de sugestões recolhidas junto à 

população, pelas entidades, e pessoas que se articulam, ao longo dos dois anos que 

precederam a atual fase do processo constituinte, em Plenários e Movimentação e 

Participação na Constituinte, espalhados por todo o País. Assumidas pelas entidades de nível 

nacional que se responsabilizariam pela coleta de assinaturas, contam também com o apoio de 

uma série de outras entidades, indicadas em anexo, que pertencem a diferentes níveis 

assistenciais e aos mais diversos setores de atividade.  

A presente Iniciativa se restringiu, como não pode deixar de ser, unicamente a matérias da 

Constituição Federal. Mas seus subscritores consideram que suas propostas podem e devem 

ser retomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais, até o nível municipal, para 

que as aspirações democratizantes, de que são portadoras, impregnem toda a estrutura política 

do País.  
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Propostas de participação popular, formas e instrumentos para exercê-la, têm origem nos 

Plenários Pró-Participação Popular na Constituinte, nas diversas sugestões que recebemos, 

bem como no trabalho que realizamos quando Relator da Subcomissão da Garantida 

Constituição, Reforma e Emendas.  

Parecer:  
O Projeto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  

Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:20356 PREJUDICADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do Art. 120 do Projeto de Constituição da 

Comissão de Sistematização:  

"Art. 120 - .......................... 

§ 1o. - Cabe privativamente ao Primeiro Ministro a iniciativa de leis que:  

I - disponham sobre planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico;  

II - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

V - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos 

públicos, estabilidade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transferência de 

militares para a inatividade;  

VI - disponham sobre as propostas orçamentárias da União. 

Justificativa: 

As atribuições referidas neste § 1º e respectivos itens do Art. 120 e remetidas ao Primeiro 

Ministro, abrangem poderes e deveres.  

A relação não é taxativa, visto que há outros deveres e poderes, ali não mencionados, mas que 

por efeitos de outras regras constitucionais e já que se chegou ao consenso da modificação do 

sistema de governo, adotando-se o parlamentarismo misto, se inserem mais propriamente nas 

atribuições do Primeiro Ministro, e não do Presidente da República.  

Parecer:  
A questão do sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será 

definida após a elaboração do substitutivo.  

Pela prejudicialidade. 

 

 

EMENDA:20705 APROVADA 

Fase:  
M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
EMENDA POPULAR (/) 

Texto:  
EMENDA No. POPULAR  

1. Inclui, onde couber, no Capítulo I (Dos Direitos Individuais), do Título II (Dos Direitos e 

Liberdades Fundamentais), o seguinte:  

"Art. - Qualquer cidadão, sindicato, partido político ou outra entidade associativa 

regularmente instituída tem direito à informação sobre os atos do governo e das entidades 

controladas pelo poder público, relativos à gestão dos interesses coletivos, na forma 

estabelecida em lei.  

Parágrafo único - As informações requeridas serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

crime de responsabilidade."  

2. Inclui, onde couber, no Capítulo III (Dos Direitos Coletivos), Título II (Dos Direitos e  

Liberdades Fundamentais), o seguinte:  

"Art. - Os sindicatos, as associações profissionais e as demais entidades associativas 

regularmente instituídas são parte legítima para pleitear ou defender os direitos e os 

interesses, coletivos ou individuais, de seus filiados, em qualquer instância judicial ou 

administrativa.  

Art. - O planejamento da atividade do governo, nas etapas de elaboração dos planos e de seu 

acompanhamento e controle, terá a participação dos representantes da comunidade."  

3. Inclui, onde couber, no Capítulo V (Da Soberania Popular), Título II (Dos Direitos e 

Liberdades Fundamentais), o seguinte:  

"Art. - As leis e atos federais, relativos aos direitos do homem, às liberdades sociais dos 

trabalhadores e às condições mesológicas do país, serão submetidos a referendo popular, 

sempre que isto seja requerido por um número de eleitores igual a meio por cento do 

eleitorado nacional.  

Parágrafo Único - As leis orçamentárias e tributárias não serão submetidas a referendo 

popular."  

4. Inclui, onde couber, no Capítulo I (Disposições Gerais), Título III (Das Garantias 

Constitucionais), o seguinte:  

"Art. - Qualquer entidade associativa, regularmente instituída, é parte legítima para propor 

ação de desconstituição ou proibição de atos praticados, ou que possam vir a ser praticados, 

por pessoa de direito público ou privado, quando tais atos, embora formalmente regulares, 

lesam o patrimônio público, os bens de uso comum do povo, os bens de reconhecido valor 

artístico, estético ou histórico, os interesses legítimos dos consumidores, a natureza e o 

equilíbrio ecológico, os meios de vida dos indígenas, a saúde pública, a administração da 

justiça e os direitos humanos.  

Art. - Qualquer cidadão é parte legítima para propor diretamente ação de 

inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público."  

5. Inclui, onde couber, na Subseção I (Da Emenda à Constituição), Seção VIII (Do Processo 

Legislativo), Capítulo I (Do Legislativo), Título V (Da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo), o seguinte:  

"Art. - A emenda constitucional aprovada, que tenha recebido voto contrário de dois quintos 

dos membros do Congresso Nacional, e a emenda constitucional rejeitada, que tenha recebido 

voto favorável de dois quintos dos membros do Congresso Nacional, pode ser submetida a 

referendo popular, se esta medida for requerida por um quinto dos congressistas ou por um 

cento dos eleitores, no prazo de cento e vinte dias, contados de sua aprovação.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 87  

 

Parágrafo único - No caso de emendas aprovadas, decorrido o prazo estabelecido neste artigo, 

e não apresentado o requerimento, a emenda entrará em vigor."  

6. Inclui, onde couber, na Subseção II (Disposições Gerais), Seção VIII (Do Processo 

Legislativo), Capítulo I (Do Legislativo), Título V (Da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo), o seguinte:  

"Art. - Fica também assegurada a iniciativa popular no processo de emenda da Constituição, 

mediante proposta subscrita por um número mínimo de eleitores igual a um por cento do 

eleitorado nacional.  

Art. - Fica assegurada a iniciativa popular da lei, no processo legislativo, mediante proposta 

subscrita por setenta mil eleitores no mínimo.  

§ 1o. - Apresentada a proposta, o Congresso a discutirá e votará em caráter prioritário, no 

prazo máximo de cento e oitenta dias.  

§ 2o. - Decorrido este prazo, o projeto vai automaticamente à votação.  

§ 3o. - Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto estará 

reinscrito para a votação na sessão seguinte da mesma legislatura, ou na primeira sessão da 

legislatura subsequente.  

7. Inclui, onde couber, no Capítulo V (Do Ministério Público), do Título V (Da Organização 

dos Poderes e Sistema de Governo), o seguinte:  

"Art. - Na falta da lei, para tornar eficaz uma norma constitucional, o Ministério Público ou 

qualquer interessado pode requerer ao Judiciário que determine a aplicação direta da norma, 

ou, se for o caso, a sua regulamentação pelo Poder Legislativo.  

Parágrafo Único - A decisão favorável do Judiciário tem força de coisa julgada, a partir de sua 

publicação." 

Justificativa: 

A Assembleia Nacional Constituinte, ao incluir a norma de Iniciativa Popular em seu 

Regimento Interno, deu uma importante demonstração de sensibilidade pelos anseios de 

democratização que marcam o atual momento histórico brasileiro.  

Com esse instrumento, inteiramente novo em nossas normas jurídicas, ela enfrentou 

corajosamente as insuficiências e imperfeições de nossa democracia representativa. Ao 

mesmo tempo, criou condições para aumentar a corresponsabilidade de toda a sociedade na 

elaboração da nova Constituição e, portanto a as própria legitimidade.  

A presente proposta pretende enfrentar o mesmo desafio e busca consolidar ainda mais o 

avanço já realizado. O que se quer, agora, é que a Iniciativa Popular seja incorporada ao 

processo legislativo permanente, ou seja, ao processo comum da elaboração das leis, tanto no 

que se refere à legislação ordinária como às emendas que forem necessárias para o 

aperfeiçoamento progressivo da ordem constitucional. O que se quer, afinal, é aumentar o 

nível de participação direta da sociedade nas decisões de interesse coletivo, na fiscalização 

dos atos que interferem na vida social, no controle da gestão dos recursos públicos e no que 

for preciso para assegurar a eficácia das normas constitucionais.  

Os subscritores desta Iniciativa contam também com a possibilidade de avanços reais em 

outros capítulos da Constituição, em especial no que se refere à garantia da independência do 

Poder Judiciário, à garantia das prerrogativas do Legislativo e a desconcentração do Poder 

Executivo, para que as formas e instrumentos de participação popular propostos possam 

atingir sua plena eficácia.  

As propostas aqui apresentadas foram elaboradas a partir de sugestões recolhidas junto à 

população, pelas entidades, e pessoas que se articularam, ao longo dos dois anos que 

precederam a atual fase do processo constituinte, espalhados por todo o País. Assumidas pelas 

entidades de nível nacional que se responsabilizariam pela coleta de assinaturas, contam 
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também como o apoio de uma série de outras entidades, indicadas em anexo, que pertencem a 

diferentes níveis sociais e aos mais diversos setores de atividade.  

A presente Iniciativa se restringiu, como não podia deixar de ser, unicamente a matérias da 

Constituição Federal. Mas seus subscritores consideram que suas propostas podem e devem 

ser retomadas quando da elaboração das Constituições Estaduais, até o nível municipal, para 

que as aspirações democratizantes, de que são portadoras, empreguem toda a estrutura política 

do País.  

AUTOR: SOSÉ SOBRINHO E OUTROS (303.538 subscritores) 

ENTIDADES RESPONSAVEIS: 

- COMISSÃO BRASILEIRA JUSTIÇA E PAZ – RJ; 

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA – RJ, e  

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 

CONSTITUINTE (ABAP) – SP.  

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 

EMENDA POPULAR Nº PE – 21, 1987. 

“Cria formas e instrumentos de participação popular”  

Subscrita por 303.538 eleitores e apresentada por três entidades associativas, busca a presente 

emenda popular, na futura Constituição, as formas e os instrumentos de participação popular 

na vida política do País.  

Competindo a este Colegiado, nesta fase dos trabalhos, analisar a proposta apenas em seus 

aspectos formais, e considerando que essa, segundo informações da Secretaria, atende às 

exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno, para sua regular tramitação, meu 

parecer é no sentido de que a Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº 

00021-0, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria.  

Parecer:  
Com o propósito manifesto e múltiplo de incorporar, de forma permanente, a iniciativa 

popular legislativo e de aumentar o nível de participação direta da sociedade nas decisões de 

interesse coletivo, na fiscalização dos atos governamentais, no controle da gestão dos recursos 

públicos, além de objetivar avanços no que se refere à garantia de independência do Poder 

Judiciário e das prerrogativas do Poder Legislativo e à desconcentração do Poder Executivo, a 

PE-21 reúne, na verdade, várias emendas que interferem em capítulos distintos do Projeto de 

Constituição, sem a necessária correlação temática exigida por dispositivo regimental 

pertinente aos trabalhos da ANC. Sem embargo de desatender a esse requisito técnico, 

passaremos a apreciar os diferentes aspectos contemplados na série de artigos que integra a 

Proposta em comento, subdividida em sete itens.  

No ITEM 01, pretende-se estabelecer o direito à informação sobre os atos do Poder Público, 

garantia esta que, sob outra roupagem mais ampla, já se acha consagrada na alínea "a" do item 

IX do art. 12 do Projeto.  

Logo, manifestamo-nos por sua PREJUDICIALIDADE.  

No ITEM 02, busca-se primeiramente legitimar as entidades associativas para o patrocínio, 

judicial ou administrativo, de direitos individuais ou coletivos de seus filiados, o que, em 

relação às associações, ficou estatuído na alínea "h" do inciso II do art. 17 do Projeto e, no 

tocante aos sindicatos, na alínea "e" do inciso IV do mesmo artigo. Em consequência, 

pronunciamo-nos também no sentido da PREJUDICIALIDADE do primeiro artigo do item 2 

da PE-21.  

Quanto ao artigo subsequente, quer-se assegurar, como direito fundamental do cidadão, a 

participação de representantes da comunidade na elaboração, acompanhamento e controle dos 

planos governamentais. Ora, em primeiro lugar, mencionada garantia desnatura o sentido 
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teleológico e conceptual do que seja direito humanos fundamental, além de que contrasta com 

o regime representativo que a mesma Constituição adota (art. 2o., CAPUT, e seu inciso V do 

Projeto), em função do qual a participação popular se efetiva basicamente através de seus 

mandatários eleitos; destoa também do sistema de controle interno e externo disciplinado na 

Seção IX do Capítulo I do Título V do mesmo Projeto. Sobretudo, porém, a providência em 

comento se acha entronizada, em melhor moldura normativa, no inciso II do art. 6o. do 

Projeto de Constituição.  

Por essas razões, concluímos pela PREJUDICIALIDADE da segunda parte do item 2 da PE-

21.  

ITEM 03: Objetiva-se introduzir o mecanismo do referendo popular, sempre que requerido 

por meio por cento do eleitorado nacional, às leis e atos federais relativos aos direitos do 

homem, às "liberdades" sociais dos trabalhadores e às condições mesológicas do País, 

excluídas apenas as leis orçamentárias e tributárias.  

Em primeiro lugar, há larga imprecisão técnica entre o CAPUT e o parágrafo único do artigo 

proposto, uma vez que o "caput" delimita as matérias passíveis de referendo popular e o 

parágrafo único exclui outras duas dessa consulta. O processo legislativo concebido nos 

termos do Projeto admitiu a iniciativa popular, mas não prevê o referendo popular 

intercorrente. A solução alvitrada na PE-21, nesse particular, emperraria grandemente o 

processo jurígeno, obstaculando a imediatidade que se faz imprescindível, na grande maioria 

dos casos, a proposições relativas aos direitos sociais. Acrescente-se a vastidão temática do 

que sejam "direitos do homem", "direitos sociais dos trabalhadores" e "condições mesológicas 

do País" para inibir a ação do Estado até que se conheça o resultado do veredito popular. 

Retirar-se-ia, sobretudo aos atos administrativos, sua intrínseca eficácia, que ficaria 

postergada com reflexos imprevisíveis e danosos sobre a condução da política de governo e o 

interesse público. Ademais, nada obsta que, em se tratando de temas polêmicos ou quando 

haja profunda divisão de opiniões entre correntes partidárias, se deixe a palavra final à própria 

sociedade. Essa providência, contudo, poderá constar do próprio projeto de lei, como 

condição de sua vigência, por uma sábia e equilibrada decisão do Legislador, em cada caso 

concreto. O que se afigura inconveniente é fixar, A PRIORI, o referendo popular como 

requisito de eficácia para atos administrativos e editos legais, mesmo com aparente 

delimitação do seu campo de abrangência.  

Pela REJEIÇÃO, pois, do item 3.  

ITEM 04: Nesse tópico, com dois artigos também, a PE-21 quer por um lado legitimar 

associações para proporem ação judicial semelhante à ação popular, porém de âmbito mais 

amplo, alcançado atos lesivos a bens culturais, aos consumidores, ao meio-ambiente, às 

comunidades indígenas e outros bens individuais ou coletivos relevantes.  

Todavia, o art. 37 do Projeto abriga, sob os cânones da tradicional ação popular, propósitos 

equivalentes, dentro de institutos processuais bastante consolidados. Em consequência, pela 

PREJUDICIALIDADE desse primeiro artigo do item 4.  

No segundo artigo, a PE-21 contempla outra medida que ficou igualmente expressa no art. 40 

do Projeto, sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Diante disso, somos também pela 

PREJUDICIALIDADE do segundo artigo do item 4 da PE-21.  

ITEM 05: Sob o tópico em questão, a PE-21 preconiza fórmula para submeter ao referendo 

popular as propostas de emenda à Constituição, nas condições que especifica, mediante 

requerimento de um quinto dos congressistas ou um por cento dos eleitores.  

Os mesmos argumentos trazidos na apreciação do item 3 podem ser para aqui transpostos, 

MUTATIS MUTANDIS, evidenciando sua inconveniência ao emperrar o processo jurígeno 

constitucional e tornar, de certa forma, inócuo o sistema representativo. PELA REJEIÇÃO.  
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ITEM 06: Os dispositivos aqui sugeridos pela PE-21 vêm fixar critério para a iniciativa 

popular, tanto para a propositura de emenda à Constituição quanto para o processo legislativo 

ordinário, divergindo principalmente na questão de percentuais ou quantitativos de 

subscritores populares, em relação à norma contida no parágrafo único do art. 121 do Projeto. 

Não se vislumbra razão de valia ou prevalecente para infirmar a mensuração constante do 

Projeto e acolher os parâmetros da PE-21. PELA REJEIÇÃO.  

ITEM 07: A regra cogitada no item 7 da PE-21 vem munir o Ministério Público ou qualquer 

interessado da faculdade de postular do Poder Judiciário, inexistindo lei para tornar eficaz 

QUALQUER NORMA CONSTITUCIONAL, que determine a aplicação direta da norma ou, 

se for o caso, a sua regulamentação pelo Poder Legislativo.  

Ora, a esse respeito, o que o Projeto cautelosa e ponderadamente acolheu foi o novel instituto 

do mandato de injunção (art. 36), para viabilizar o exercício de direitos e liberdades 

constitucionais e outras prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania do povo e à 

cidadania - já explicitados no próprio texto da Lei Maior. Estender seu alcance a quaisquer 

dispositivos constitucionais, inclusive a preceitos programáticos ou de competência 

indelegável, afigura-se uma aberração, inconciliável com o sistema constitucional perfilhado 

no Projeto e nossa tradição republicana, por conflitar abertamente com o princípio da 

independência entre os Poderes e da indelegabilidade de suas competências respectivas. Eis 

que a tanto equivaleria obter uma provisão judicial como sucedâneo da lei regularmente 

votada pelo Legislativo, como julgar-se uma demanda em caso concreto através de decreto 

legislativo ou edito legal. PELA REJEIÇÃO. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:20916 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 

Texto:  
Emenda Supressiva  

Suprima-se o § 2o do art. 93. 

Justificativa: 

Durante a elaboração da Constituição nada mais justo do que a participação popular, porém 

como medida permanente para elaboração das leis não se justifica pois constitui uma 

diminuição das atribuições dos legisladores, legítimos representantes do povo.  

Parecer:  
O autor da Emenda intenta suprimir do Substitutivo a iniciativa popular de apresentar projetos 

de lei e emendar a Constituição. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:20919 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
FELIPE MENDES (PDS/PI) 

Texto:  
Acrescente-se à alínea "a" do inciso II do § 1o. do art. 93 a expressão "ou extinção":  

"Art. 93. ..................................  

§ 1o. São da iniciativa privativa:  

II - do Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre:  

a) criação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumentem a sua remuneração." 

Justificativa: 

A extinção de cargos é, analogamente, competência de quem pode cria-los. No atual quadro 

da administração pública do Brasil, seria saudável se houvesse extinção de cargos, e não sua 

criação.  

Deve-se, ainda, guardar consonância com o disposto no inciso XI do Art. 130. 

Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:20931 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 

Texto:  
Dê-se ao artigo 93 e ao seu parágrafo 2o. a seguinte redação:  

"Art. 93. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, aos Tribunais Federais com 

jurisdição em todo o território nacional e às entidades sindicais e representativas da sociedade 

civil.  

§ 1o. ......................................  

I - ........................................  

II - ........................................  

a) ..........................................  

............................................  

d) ..........................................  

§ 2o. No caso de iniciativa de entidades referidas na parte final deste artigo, a proposição 

deverá conter o mínimo de vinte mil assinaturas de eleitores identificados, facultando-se aos 

seus representantes, devidamente qualificados, o direito de defendê-la perante as Comissões 

Técnicas." 

Justificativa: 

O direito popular de inciativa das leis é princípio contemplado nas constituições de diferentes 

nações democráticas. Para citar apenas um exemplo, é exercitado na Espanha com fulcro no 

artigo 87, número 3, com resultados satisfatórios.  
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Segundo esse dispositivo, as formas de exercício e os quesitos da iniciativa popular para a 

apresentação de projetos de lei, devidamente regulamentados, exigem o mínimo de 

quinhentas mil assinaturas identificadas, não se aceitando apenas proposições sobre matérias 

próprias de lei orgânica, tributárias, de direito internacional e de prerrogativa de graça.  

No Brasil, como é sabido, esse canal de acesso ao Parlamento faltava às entidades 

representativas dos diversos setores da sociedade, que têm uma atuação cada vez mais 

significativa na construção de instituições democráticas modernizadas. Estou convencido, por 

isso, de que é necessário fortalecer o seu poder de iniciativa e, assim, tornar mais estável o 

processo político e mais distanciada a possibilidade de seu retrocesso.  

Conforme proposto, a concessão do direito de iniciativa das leis não esvazia as competências 

congressuais, uma vez que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados retêm a prerrogativa 

de discutir e votar as proposições sugeridas pelos seus membros, comissões, pelo Executivo, 

Judiciário, e já agora também pela sociedade organizada, que o Congresso representa.  

Portanto, o Congresso Nacional mantém o poder final de discutir rejeitar ou aprovar o projeto 

de lei, qualquer que seja a sua iniciativa. Inaugura-se uma etapa de efetiva liberdade de acesso 

popular aos seus representantes e permite-se que as entidades representativas do corpo social 

discutam e defendam suas ideias perante as comissões técnicas, abrindo-se ao povo 

finalmente as portas de sua Casa.  

Registre-se, por fim, em abono da presente sugestão de norma, que o direito popular à 

iniciativa do processo legislativo, além de ser, como há pouco demonstrado, principio 

universalmente aceito, atende à justa expectativa da sociedade civil, ávida de participar mais 

ativamente da consolidação da democracia, que se vai edificar a partir do maior grau de 

sensibilidade dos que vierem a esta Assembleia para corporificar na nova Lei Maior as 

verdadeiras e procedentes aspirações dos brasileiros.  

Parecer:  
A Emenda deve ser parcialmente aprovada por conter aspectos que se harmonizam com o 

entendimento da Comissão de Sistematização. Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:21158 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 

Texto:  
Suprima-se a alínea "d", do inciso II, do § 1o., do artigo 93. 

Justificativa: 

A supressão proposta encontra duplo fundamento: 

a) Quanto à organização dos diversos Ministérios Públicos, sejam aqueles mantidos pela 

União, sejam os mantidos pelos Estados, a matéria foi tratada na seção própria, onde 

se prevê, corretamente, a iniciativa para os respectivos Procuradores Gerais (cf. art. 

179, § 4º do Substitutivo).  

b) Quanto à lei sobre normas básicas para a organização dos Ministérios Públicos dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios, a regra contém lapso sistemático, tendo em 

vista que o Substitutivo – na Seção em que cuida especificamente do Ministério 

Público – não prevê lei como tal conteúdo.  
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Parecer:  
Improcede a supressão da alínea referida na proposição, pelo fato de tratar-se de competência 

para a iniciativa de leis de organização do Ministério Público e Defensorias.  

Deve, na realidade, a sua iniciativa ficar com o Primeiro-Ministro.  

Pela rejeição da Emenda. 

 

 

EMENDA:21252 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 

Texto:  
Dê-se ao Inciso I do § 1o. do art. 93 a seguinte redação:  

Art. 93. ................................  

§ 1o. .................................... 

I) as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. 

Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe! 

Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:21561 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 

Texto:  
Emenda Supressiva/Modificativa:  

Suprima-se da letra b do inciso II, § 1o. do art. 93 do Substitutivo a expressão "e judiciário", 

ficando o dispositivo assim redigido:  

"b) organização administrativa, matérias tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 

da administração dos Territórios;".  

Altere-se a redação da letra d, inciso II do art. 139 do Substitutivo, que passa a ter a seguinte 

redação:  

"d) lei que disponha sobre a organização e a divisão judiciárias". 

Justificativa: 

Louve-se a preocupação do Ilustre Relator, Constituinte Bernardo Cabral, sem atribuir ao 

Poder Judiciário competência para organizar sua secretaria e seus serviços, exercitando 

efetivamente as incumbências que lhes são próprias, tirando do papel a autonomia e a 

independência e colocando-as na prática. 
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Entretanto, de nada adianta, as autoridades administrativa e financeira, que podem atribuir a 

independência ao Poder Judiciário, se não lhe afetar a competência para ter a iniciativa do 

processo Legislativo de matéria que vai tornar efetiva essa nova versão do Poder Judiciário.  

É muito claro que o Legislativo terá a participação na elaboração legislativa, pois onde será a 

matéria discutida e votada, cabendo ao Executivo o poder de veto e de sanção.  

Ora, se o assunto é da mais significativa importância para o Judiciário, parece inadequado 

tirá-lo da discussão da matéria, sob pena de se pretender das a ele a independência dentro de 

modelo traçado, sem que tenha tido contribuição alguma para a sua confecção.  

A emenda é uma contribuição para aperfeiçoar o projeto e representa uma preocupação com o 

isolamento que se pretende dar ao Judiciário, tratando-se também de uma advertência para 

que a matéria seja cuidadosamente examinada.  

Parecer:  
Pela rejeição, por estar em desacordo com o novo Substitutivo do Relator. 

 

 

EMENDA:21778 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
HENRIQUE CÓRDOVA (PDS/SC) 

Texto:  
Suprima-se do Artigo 93, § 1o., "II", letra "b", a palavra "judiciária". 

Justificativa: 

A iniciativa de matéria sobre a organização judiciária, quando se pretende aumentar a esfera 

de independência do Poder Judiciário, a ele deve competir.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:21946 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
OSVALDO MACEDO (PMDB/PR) 

Texto:  
Substitua-se a redação do artigo 93 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, 

acrescentando-lhe mais um parágrafo, nos seguintes termos, a ser numerado como § 1o., 

renumerando-se o atual § 1o e seguintes:  

"Art. 93 - A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe aos Partidos Políticos, ao 

Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e aos Tribunais Superiores.  

- 1o. - Ao Partido Político caberá apresentar o projeto com a assinatura do parlamentar que o 

tiver defendido e aprovado no interior da agremiação. 

Justificativa: 
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O objetivo da proposta é o de fortalecer o partido político e valorizar a função legislativa.  

Não se pode entender a figura do parlamentar avulso, descomprometido com a causa ou com 

programa partidário, como também não se pode admitir partido político sem programa a ser 

cumprido e sem proposta abrangente de organização da sociedade.  

Atualmente, parlamentares de um mesmo partido político têm apresentado propostas 

divergentes ou antagônicas sobre um mesmo assunto. Ou um partido, como, um todo, vota 

contra a proposta de um representante seu.  

O partido político deve afirmar o seu programa na prática legislativa, comprometendo-se com 

suas propostas e assumindo a sua defesa perante a Nação. O povo saberá, pela prática, o que 

cada partido propõe e pretende realizar no instante que tiver de escolher o Governo da Nação.  

Afinal, não são os tempos modernos de Messias ou do Príncipe, de Machiavel. Um pensador 

político italiano já disse que o Príncipe moderno é o Partido Político.  

Ao mesmo tempo, com essa fórmula a função legislativa será exercida com o respeito e a 

solenidade que merece.  

Com a proposta ora formulada, o processo legislativo terá a sua discussão iniciada dentro do 

próprio partido político, de acordo com o seu programa.  

Aprovado internamente, será levado à consideração do Poder Legislativo. Será, então, 

proposta do partido, mas garantindo-se o direito do autor de ver o seu nome nele inscrito para 

todos os efeitos históricos.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:22666 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO MACARINI (PMDB/SC) 

Texto:  
Acrescente-se ao Inciso II do Art. 93, a letra e:  

e) os efetivos das Forças Armadas. 

Justificativa: 

No regime parlamentarista deve ser prorrogada do Primeiro Ministro a iniciativa de leis que 

disponham sobre o efetivo das Forças Armadas. Aliás ao Primeiro cabe prover todos os 

cargos da administração federal.  

Parecer:  
A Emenda propõe o acréscimo de inciso ao art. 93, incluindo como de iniciativa privativa do 

Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre os efetivos das Forças Armadas.  

Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição. 

 

 

EMENDA:22894 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO MACARINI (PMDB/SC) 

Texto:  
Suprime  

Inciso I do § 1o. do art. 93. 

Justificativa: 

Estas prerrogativas são do Primeiro Ministro no registro no regime parlamentarista.  

Aliás ao Primeiro Ministro cabe prover todos os cargos da administração federal.  

Parecer:  
Propõe a emenda a supressão do inciso I, do parágrafo 1o. do art. 93, tirando do Presidente da 

República a iniciativa privativa de leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas.  

Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição. 

 

 

EMENDA:22980 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JESUS TAJRA (PFL/PI) 

Texto:  
EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  

Dê-se ao artigo 93 § 2o. a seguinte redação:  

Art. 93 ............................... 

§1o. ................................... 

§2o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara Federal, de projeto 

de lei ou proposta de emenda à Constituição devidamente articulado por no mínimo três 

entidades de direito privado, e subscrito por, no mínimo cinco por cento do eleitorado 

nacional, distribuídos em, pelo menos, cinquenta e um por cento dos Estados, com não menos 

de dois por cento dos eleitores de cada um deles. 

Justificativa: 

A iniciativa popular, nos casos previstos no dispositivo em foco, deve ser mais ampla e 

articulada por entidades de representatividade nacional ou popular, visando a expressar, com 

maior abrangência, a vontade do povo distribuídos na maioria dos Estados brasileiros. Como 

está no Substitutivo, a vontade popular fica limitada a apenas cinco Estados e com 

expressividade eleitoral significante. Na Suíça, a proporção entre signatários de projetos de lei 

e a população é muito maior pois lá se exigem pelo menos, 500.000 assinantes para uma 

população com cerca de três milhões de habitantes.  

Parecer:  
A Emenda em exame propõe a elevação do número de subscritores populares para 

apresentação de projeto de lei.  

A redação proposta, além de elevar o número de subscritores para a participação popular, 

tornou o texto de difícil entendimento.  

Pela rejeição da emenda. 
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EMENDA:23049 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MÁRIO MAIA (PDT/AC) 

Texto:  
Supressiva  

Suprime-se o item II do § 1o. do Art. 93, tornando suas alíneas "a", "b", "c", e "d", integrantes 

do item I. 

Justificativa: 

Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade 

brasileira.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:23781 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA  

Acrescente-se à redação do § 1o. do Artigo 93 do Substitutivo do Relator ao Projeto de 

Constituição a expressão: "do Presidente da República." 

Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:23782 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 

Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  
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Suprima-se os itens I e II, do § 1o. do Artigo 93, do Substitutivo do Relator ao Projeto  de 

Constituição. 

Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:23788 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 

Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  

Suprima-se da redação do "caput" do artigo 93, do Substitutivo do Relator ao Projeto de 

Constituição, a expressão: "ao Primeiro--Ministro. 

Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  

Parecer:  
A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali Alves de Souza, colide com o 

Sistema Parlamentarista de Governo, pelo que somos por sua rejeição. 

 

 

EMENDA:23819 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 

Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  

1 - Suprimam-se, no art. 93, as expressões:  

"... e aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição".  

2 - Em consequência, suprima-se, também, o § 2o. do mesmo art. 93. 

Justificativa: 

Não convive a iniciativa popular do processo legislativo com o regime representativo. O 

preceito tem origem em tendências “populistas” não recomendáveis à elaboração da Carta 

Constitucional.  

Parecer:  
Tem em vista a Emenda suprimir a iniciativa popular prevista no artigo 93.  

Não vemos por que alijar a participação do povo, através de iniciativa direta, no processo de 

elaboração legislativa, o que constitui, aliás, uma tendência obrigada em Constituições 

modernas, a exemplo do que ocorre na Espanha.  
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Somos, pois, pela rejeição da Emenda. 

 

 

EMENDA:24170 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 93  

Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 93 do Projeto de Constituição:  

Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou Senado da República, ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores, ao Ministério Público e aos cidadãos, na forma 

prevista nesta Constituição. 

Justificativa: 

A presente Emenda visa a reconhecer, explicitamente, o papel desempenhado pelo Ministério 

Público junto à vida institucional brasileira. Negar-lhe a faculdade de iniciativa das leis é 

praticamente negar sua própria força e importância concorrentes.  

A inclusão do Primeiro Ministro somente fará sentido se não for acolhida Emenda por mim 

apresentada restaurando o Sistema Presidencialista.  

Parecer:  
A Emenda visa a estender a inciativa do processo legislativo ao Ministério Público. A 

competência sugerida não se concilia com as atribuições normais, tradicionais do Ministério 

Público. A iniciativa das leis deve ficar restrita, ademais, aos membros de Poder com a única 

exceção das medidas propostas por grupo expressivo de cidadãos, como "iniciativa popular". 

 

 

EMENDA:24223 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MILTON REIS (PMDB/MG) 

Texto:  
Emenda Aditiva  

Dispositivo Emendado: Artigo 93 - Inciso II  

Adicione-se ao inciso II, do Art. 93, a alínea e), com a seguinte redação:  

Art. 93 - ..................................  

II - ........................................  

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e Órgãos da Administração Pública. 

Justificativa: 

A presente emenda, eminentemente necessária, visa a tornar coerente a competência do 

Primeiro-Ministro de exercer a direção superior da Administração Federal, prevista no Art. 
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130 do projeto em exame, com a iniciativa de criação, estruturação e atribuições dos 

Ministérios e Órgãos da Administração Pública.  

O projeto estabelece como atribuição do Congresso dispor dobre o assunto, sem ressalvas. 

(inciso XI do Art. 76).  

A iniciativa das leis que venham regular os Ministérios e os órgãos da Administração Pública 

deve ficar com quem tem o dever de responder perante o Congresso Nacional e à Nação pela 

Chefia do governo.  

Parecer:  
Tem em vista a Emenda incluir no elenco das leis cuja iniciativa é de ser privativa do 

Primeiro Ministro, a "criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da 

administração pública".  

Se, de fato, a responsabilidade pelo bom desempenho da administração pública a encargo do 

Executivo é do Primeiro-Ministro, evidencia-se lógico que as leis que possam implicar na boa 

ou má execução dos correspondentes misteres não podem senão ser propostas pelo Chefe do 

Governo. Assim, afigura-se oportuna a sugestão constante da presente emenda. 

 

 

EMENDA:24319 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
GEOVANI BORGES (PFL/AP) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 93  

O "caput" do art. 93 seu § 1o., passam a ter a seguinte redação eliminando-se os incisos:  

"Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao Presidente da República, aos 

Tribunais Superiores e aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  

§ 1o. - São de iniciativa privada do Presidente da República, as leis que fixem ou modifiquem 

os efetivos das Forças Armadas e as que disponham sobre:  

a) - ........................................ 

Justificativa: 

As modificações pretendidas pela presente emenda, justificam-se em face a necessidade de 

adequação como outras emendas apresentadas, favoráveis ao sistema presidencialista de 

governo.  

Parecer:  
Propondo a modificação do § 1o. do art. 93 é objetivo da Emenda retirar a competência 

privativa do Primeiro Ministro para dar o impulso inicial ao processo legislativo.  

A apresentação da Emenda decorre da razão de optar o seu autor pelo sistema presidencialista 

de Governo. O Projeto encampa, ao revés, a opção pelo parlamentarismo, razão pela qual 

deve persistir a competência que, pela presente emenda, se pretende eliminar. 

 

 

EMENDA:24776 REJEITADA 

Fase:  
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O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
CUNHA BUENO (PDS/SP) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

Suprima-se no § 2o. do artigo 93 a expressão "devidamente articulado" passando a redação do 

dispositivo a ser a seguinte:  

"§ 2o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação a Câmara Federal de projeto 

de lei ou proposta de emenda à Constituição subscrita por, no mínimo, três décimos por cento 

do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com não menos de um 

décimo por cento dos eleitores de cada um deles". 

Justificativa: 

A expressão “devidamente articulado” é detalhe de natureza formal que não deve constituir 

exigência eliminatória à acolhida da proposição.  

Parecer:  
A exigência, apesar de formal, tem o objetivo de submeter as iniciativas populares a um 

mínimo de coerência na sua apresentação. 

 

 

EMENDA:24877 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 

Texto:  
Substitua-se o art. 93 pelo seguinte.  

Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da 

Câmara ou do Senado, desde que aprovado previamente pelo Colégio de Líderes, a qualquer 

de suas Comissões, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, aos Tribunais 

Superiores e aos cidadãos, na forma prevista por esta Constituição. 

Justificativa: 

O objetivo de emenda é sujeitar o poder de iniciativa dos parlamentares, a uma aprovação 

prévia do Colégio de Líderes, com forma de evitar a tramitação de projetos sem qualquer 

viabilidade política ou jurídica. Assim como a proliferação de projetos de fins idênticos ou 

similares, medida indispensável para desafogar o processo de decisão política do Congresso. 

Medida similar já vigorou na Câmara do Império, quando os projetos eram submetidos a uma 

apreciação preliminar de sua conveniência. Não há como não encarar essa realidade que 

tornará mais produtivo o trabalho legislativo de ambas as Câmaras.  

Parecer:  
A submissão dos parlamentares à vontade dos seus líderes, em matéria de iniciativa 

legislativa, diminuiria, de modo inconcebível, o poder de representação que lhes é atribuído 

pelo voto popular. A proliferação de projetos inúteis ou repetitivos pode ser evitada com 

medidas regimentais muito menos drásticas, desde que observados à risca pela Mesa de cada 

Casa. 
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EMENDA:25029 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 

Texto:  
Emenda (aditiva) Título V - Capítulo I Seção VIII Subseção II  

Inclua-se, no "caput" do art. 93, entre as expressões "aos Tribunais Superiores" e "aos 

cidadãos na forma prevista nesta Constituição", a seguinte expressão: "aos Partidos Políticos". 

Justificativa: 

O Projeto anterior assegurava, no inciso V do seu art. 29, esse direito aos Partidos Políticos. 

Lamentavelmente, tal prerrogativa desapareceu no atual Substitutivo. A emenda pretende 

renovar a ideia. O Substitutivo consagra o parlamentarismo, sistema que fortalece os Partidos. 

Por isso, devem tais entidades estar alinhadas entre as que podem deflagrar o processo 

legislativo.  

Parecer:  
Visa a Emenda assegurar aos partidos políticos a competência de iniciativa do processo 

legislativo.  

Não vemos razão para tanto, especialmente tendo em vista que as agremiações partidárias, de 

regra, já estão representadas nas Casas Legislativas e, obviamente, sendo de seu interesse a 

aprovação de determinada lei o respectivo objetivo poderá ser impulsionado através da 

iniciativa de seus filiados detentores de mandato legislativo. Por outro lado, a extensão aos 

partidos políticos da competência para dar início ao processo legislativo contemplaria, 

imerecidamente, as agremiações partidárias que nem sequer lograram fazer-se representar 

numa ou noutra Casa Legislativa.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:26699 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 

Texto:  
Emenda Modificativa  

Dê-se à subseção II, da Seção VIII do Cap. I do Título V DISPOSIÇÕES GERAIS, a seguinte 

estrutura, renumerando-se os seus artigos, a partir do 93 para 85.  

"Art. 85 - A iniciativa das Leis Complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado da República, aos Tribunais Superiores e 

aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  

§ 1o. - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham:  

I - sobre os efetivos das Forças Armadas;  
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II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 

aumentem a sua renumeração;  

III - organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 

públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

IV - servidores públicos da União, sem regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  

V - a organização do Ministério Público da União e dos Territórios  

§ 2o. - mantido  

Art. 94 - suprima-se  

Parágrafo Único - suprima-se  

Art. 95 - suprima-se  

I - suprima-se  

II - suprima-se  

Art. 96 - suprima-se  

§ 1o. - suprima-se  

§ 2o. - suprima-se  

§ 3o. - suprima-se  

§ 4o. - suprima-se  

§ 50. - suprima-se  

Art. 97 - suprima-se  

§ 1o. - suprima-se  

§ 2o. - suprima-se - 3o. - suprima-se  

Art. 86 - dar a redação do artigo 98 do substitutivo.  

Art. 87 - Aprovado o projeto, a Mesa da Casa onde for concluída a votação o enviará ao 

Presidente da República, que aquiescendo o sancionará. § 1o. - mantida a redação do § 1o. do 

art. 99 do substitutivo.  

§ 2o. mantida redação do - 2o. do art. 99 do substitutivo.  

§ 3o. - mantida redação do - 3o. do art. 99 do substitutivo  

§ 4o. - mantida redação do - 4o. do art 99 do substitutivo.  

§ 5o. - mantida redação do - 5o. do art. 99 do substitutivo.  

Art. 88 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado somente poderá 

constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 

absoluta dos membros de qualquer das Casas.  

Art. 89 - As leis delegadas pelo Presidente da República, comissão do Congresso Nacional ou 

de qualquer de suas Casas.  

Parágrafo Único - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado da República, a matéria reservada 

à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a Carreira e a garantia de seus 

membros;  

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

Art. 90 - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 

Justificativa: 

1. Excluímos todas referências ao parlamentarismo.  

2. Suprimimos dispositivos que, a nosso entendimento, não regulam matéria 

constitucional e, sim, regimental das Casas do Poder Legislativo.  
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3. No inciso V, do artigo 85, suprimimos a expressão “para a organização do Ministério 

Público dos Estados, do Distrito Federal” por entendermos que ela fere o princípio da 

autonomia das unidades federadas.  

Parecer:  
Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 

sistemática adotada pelo Substitutivo.  

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 

 

 

EMENDA:26893 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
COSTA FERREIRA (PFL/MA) 

Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  

Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V  

Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  

TÍTULO V  

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  

CAPÍTULO I  

DO PODER LEGISLATIVO  

[...]  

SUBSEÇÃO II  

Disposições Gerais  

Art. 120. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, e aos 

Tribunais Superiores.  

Parágrafo único. Cabe privativamente ao Presidente da República, ressalvados as exceções 

previstas nesta Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - Criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração.  

II - disponham sobre a organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre servidores públicos da União seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a 

inatividade;  

Art. 121. Fica assegurado o direito de iniciativa legislativa aos cidadãos nos termos previstos 

nesta Constituição.  

Parágrafo único. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara, de 

projeto de lei ou proposta de Emenda à Constituição devidamente articulado e subscrito por, 

no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional distribuídos em pelo menos cinco 

Estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles.  

[...] 

Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 105  

 

Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 

governo.  

Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 

Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso 

Nacional preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  

É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  

Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 

introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional 

brasileiro, no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e 

mais dotado de recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  

Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de 

Constituição, é mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  

Parecer:  
As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 

Substitutivo.  

Pela aprovação parcial. 

 

 

EMENDA:27443 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA:  

O Título V - da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, em seu Capítulo I - do 

Legislativo, será modificado com as seguintes redações:  

[...]  

Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, aos 

Tribunais Superiores e aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  

I - São de iniciativa privativa do Presidente da República:  

a) as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas;  

b) - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquicas ou 

aumentem a sua remuneração;  

c) - organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 

públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

d) - servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  

e) - a organização do Ministério Público da União e sobre normas básicas para a organização 

do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios;  

§ 1o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados de 

projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição devidamente articulado e subscrito por, 

no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco 

Estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles.  
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[...] 

Justificativa: 

Por uma questão de semântica, poder-se-ia admitir as expressões Câmara Federal e Senado da 

República. Entretanto, não vislumbramos nas raízes que se incorporaram com as 

transformações do nosso povo brasileiro, motivo para tal alteração. 

Desde o Império que o Poder Legislativo se compõe de Câmara dos Deputados e Câmara de 

Senadores ou Senado. Foi na segunda Carta da nossa República que surgiu o Poder 

Legislativo com as duas Casas de Leis: Câmara de Deputados e Senado Federal. Há mais de 

meio século que o Parlamento vem sendo defendido sob tais denominações. Apesar de 

mudanças sociais, do crescimento econômico, da grandiosidade dos caminhos que o Brasil 

tende a palmilhar, nossa ênfase de Constituinte é a de prevalecimento das arraigadas 

nomenclaturas do Poder Legislativo: Câmara dos Deputados e Senado Federal.  

Robustecendo as funções congressuais, restabelecendo a tradição de pulmão do povo 

brasileiro, algumas modificações mereceram, de nossa parte, atenção especial, pois o Poder 

Executivo para nós é o Presidencialismo, com um Congresso forte e participe das decisões 

nacionais.  

Não trazemos ínsito em nosso caráter a possibilidade de ver um Presidente eleito por milhares 

cidadãos, oculto sob a sombra de um Ministro, que embora possua peso político, não recebeu 

o resplendor da eleição Presidencial. Nosso povo necessita de transformações básicas. 

Minimização da fome. Erradicação do analfabetismo. Mercado de trabalho satisfatório, e, 

oxalá, não perdoaria os Constituintes que encetaram mais uma luta de Poder do que uma 

batalha de anseio popular.  

Justificam, portanto, as modificações de natureza adaptáveis à Emenda integral que 

postulamos em prol do Presidencialismo, em que o Chefe da Nação Brasileira, detendo o 

Poder de Governar será auxiliado pelos Conselhos de Ministros e de Estados, consultados 

quando mister.  

Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:27572 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 

Texto:  
EMENDA SUBSTITUTIVA  

Dispositivo Emendado: § 2o., Art. 93  

Substitua-se a expressão"... três décimos por cento" constante do § 2o. do Art. 93 do Projeto 

de Constituição, pela expressão"... um décimo por cento" e suprima-se a expressão"... com 

não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles", constante do mesmo 

dispositivo. 

Justificativa: 

Essa emenda objetiva facilitar a iniciativa popular legislativa, reduzindo as exigências 

mínimas para a sua apresentação.  
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Parecer:  
A Emenda objetiva criar maiores facilidades para a iniciativa legislativa popular. Reduz de 

três décimos por cento para um décimo por cento do eleitorado nacional como exigência de 

subscrição de proposta de Emenda à Constituição ou de projeto de lei. Deve ser rejeitada, 

porquanto o percentual indicado no Substitutivo confere maior representatividade das 

propostas. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:27857 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 

Texto:  
Suprima-se o § 1o. do artigo 93, convertendo-se em parágrafo único o § 2o. do referido artigo 

do Substitutivo ao Projeto de Constituição. 

Justificativa: 

Não existe qualquer razão em abono da outorga de exclusividade ao Executivo para ter a 

iniciativa de qualquer tipo de lei.  

Se ele não concordar com a lei, que a vete. E se o veto for derrubado é porque a lei deveria 

mesmo ser editada.  

A grande representatividade do Povo está no Congresso. Nenhum brasileiro consciente 

concordará em que se limite, por qualquer forma, o seu poder de legislar.  

Parecer:  
A emenda pretende suprimir a competência privativa do Presidente da República e do 

Primeiro Ministro relativa à iniciativa das leis. Deve ser rejeitada por contrariar nossa tradição 

constitucional e envolver questão do sistema de governo cuja definição se efetivará após a 

elaboração do substitutivo.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:28132 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB/SP) 

Texto:  
Acrescente-se ao Artigo 93, em seu § 1o., o seguinte item:  

e - Lei Complementar de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre a organização 

da Procuradoria-Geral da União e estabelecerá sua representação nos órgãos competentes de 

fiscalização e imposição de multas administrativas. 

Justificativa: 

A execução de multas administrativas por setores regionais da Procuradoria Geral da União, 

nos próprios órgãos de fiscalização e imposição das mesmas, garantirá a agilidade do 
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processo judicial e, como consequência, por um lado, o aumento da arrecadação sem a 

defasagem inflacionaria da morda, e por outro lado, o respeito da ação fiscal, pelo 

cumprimento da exigência legal, que ocasionou na punição e na cobrança rápida e objetiva da 

multa consequente.  

Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:28249 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
RICARDO IZAR (PFL/SP) 

Texto:  
Suprima-se o § 2o., do Art. 93. 

Justificativa: 

Se o regime democrático baseia-se essencialmente na representação do povo através dos 

parlamentares, é claro que o § 2º deve ser suprimido.  

A manutenção do mesmo abriga o regime de representatividade parlamentar, acolhido na 

tradição do direito político brasileiro, para a organização do País.  

De fato, dar-se à iniciativa popular direito de emendar a Constituição, ao lado das outras de 

reforma da Lei Maior é verdadeiro contrassenso, porque se o legislador é eleito para 

representar o povo, também se dá a este o direito de abolir na Carta Magna.  

Se se permite a exceção da participação legislativa do povo, por uma vez, por que não se lhe 

dará esse direito permanentemente e poupar-se à nação gastos enormes com eleições 

periódicas, fazendo de toda a atividade de legislativo um exercício contínuo do povo? 

Parecer:  
O autor da Emenda intenta suprimir do Substitutivo a iniciativa popular de apresentar projetos 

de lei e emendar a Constituição. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:29249 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

O art. 93 do Substitutivo do Relator, passará a ter a seguinte redação:  

"Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao Presidente da República, aos 

Tribunais Superiores e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição". 

Justificativa: 
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No sistema presidencialista não existe o cargo de Primeiro Ministro.  

Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:30013 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
GASTONE RIGHI (PTB/SP) 

Texto:  
Emenda Substitutiva.  

Substitua-se a redação do item II, do § 1o. do art. 93, por:  

Art. 93......................................  

§ 1o. São de iniciativa privativa:  

I - ........................................  

II - do Primeiro-ministro, as leis que, na forma prevista nesta Constituição, disponham sobre:  

a) o plano plurianual;  

b) as diretrizes orçamentárias; e  

c) os orçamentos anuais da União. 

Justificativa: 

Não é admissível que a Assembleia Constituinte não devolva as prerrogativas parlamentares, 

nem mesmo a mais fundamental de todas que é a inciativa das leis. A redação dada pelo 

substitutivo reserva a iniciativa das leis mais importantes, privativamente ao Poder Executivo; 

não se concebe tal castração do Legislativo.  

Fundamentar a vedação, aos membros de qualquer das Casas do Congresso, da iniciativa de 

leis, sobre as matérias constantes das letras “a”, “b”, “c” e “d”, do item II, ora emendado, 

como um meio de evitar os excessos demagógicos ou populistas, é negar o fundamento do 

parlamentarismo que se pretende implantar e que é baseado na confiança que o Primeiro-

Ministro e o Conselho de Ministros devem merecer da Câmara Federal. 

Para esse controle a Constituição já prevê o instrumento próprio que é o poder de veto a ser 

exercido pelo Presidente da República.  

Se o executivo detém a confiança do parlamento, ao qual deve ser submetida a apreciação do 

veto, é evidente que qualquer aberração legislativa não prosperará.  

O que é inadmissível é cercear ao Legislativo a sua finalidade precípua: a iniciativa das Leis.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:30032 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
RICARDO FIUZA (PFL/PE) 

Texto:  
Título V  

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  

Capítulo I  

Do Poder Legislativo  

[...] 

Subseção III  

Do Processo Legislativo  

Art. A iniciativa do processo de elaboração das leis compete:  

I - na esfera do Poder Legislativo, a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados 

ou do Senado Federal;  

II - na esfera do Poder Executivo ao Presidente da República;  

III - na esfera do Poder Judiciário, aos Tribunais Superiores com jurisdição em todo o 

território nacional;  

Art. Cabe, privativamente, ao Presidente da República, ressalvadas as exceções previstas 

nesta Constituição, a iniciativa das leis que:  

I - criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração;  

II - disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  

III - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

IV - disponham sobre servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para 

inatividade.  

[...] 

Justificativa: 

Emenda sem justificação.  

Parecer:  
Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  

O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  

Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:32544 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

Alínea "d", inciso II, § 1o.- Art. 93  

A Alínea "d" do inciso II, do § 1o. do Art. 93 do Projeto de Constituição-Substitutivo do  

Relator, fica com a seguinte redação:  

"Art. 93.....................................  

§ 1o. - São de iniciativa privativa:  
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I - ........................................  

II - do Presidente da República:  

a -..........................................  

b -..........................................  

c -..........................................  

d - a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e sobre normas 

básicas para a organização do Ministério Público e Defensoria Pública dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios." 

Justificativa: 

Esta Emenda visa reparar o esquecimento quando da elaboração do Substitutivo do Relator, 

que ao dispor sobre as DISPOSIÇÕES GERAIS, omitiu sobre quem tem competência para a 

iniciativa da Lei Complementar que organiza a DEFENSORIA PÚBLICA da União, dos 

Estados e dos Territórios.  

Trata-se apenas de adequação do texto Constitucional à realidade do Projeto, uma vez que ao 

Presidente cabe, privativamente, a iniciativa de Lei Complementar para o Ministério Público 

e, por analogia, e ele também cabe a iniciativa de Lei Complementar que regulará a 

DEFENSORIA PÚBLICA . 

Parecer:  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:32676 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 

Texto:  
Dê-se ao § 2o. do art. 93 a seguinte redação:  

Art. 93 - ............................. 

§ 2o. - A inciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de:  

a) proposta de Emenda à Constituição, devidamente articulada e subscrita por, no mínimo, 

três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco Estados, com 

não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles;  

b) projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinquenta mil eleitores. 

Justificativa: 

A iniciativa popular é medida do maior sentido democrático e deve, efetivamente, constar do 

texto da futura Lei Maior. Todavia, não é razoável exigir-se o mesmo número de assinantes 

para uma emenda constitucional e para um projeto de lei. Assim, esta emenda busca distinguir 

as duas faculdades para que, efetivamente, possamos contar com a iniciativa popular dentro 

da elaboração legislativa.  

Parecer:  
A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:33120 REJEITADA 
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Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ARTUR DA TÁVOLA (PMDB/RJ) 

Texto:  
Emenda Aditiva  

Inclua-se no Artigo 93, Parágrafo 1o., Inciso II, letra d:  

"Letra d") a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e sobre 

normas básicas para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios. 

Justificativa: 

A emenda tem por objetivo corrigir a omissão de termo da “DEFENSORIA PÚLBICA” na 

redação supracitada. 

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:33121 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ARNALDO MORAES (PMDB/PA) 

Texto:  
Emenda Aditiva  

Inclua-se no Artigo 93, Parágrafo 1o., Inciso II, letra d:  

"Letra d") a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e sobre 

normas básicas para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios. 

Justificativa: 

A emenda tem por objetivo corrigir a omissão do termo da “DEFENSORIA PÚBLICA” na 

redação supracitada.  

Parecer:  
Aprovada nos termos do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:33553 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 

Texto:  
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Acrescente-se § 3o. ao artigo 93 do Substitutivo:  

"Art. 93 - ......................... 

§ 3o. - Os Ministros de Estado poderão comparecer às sessões do Senado e da Câmara a fim 

de participar dos debates de projetos de interesse de sua Pasta, mas sem direito a voto." 

Justificativa: 

A emenda tem por objetivo corrigir a comissão de termo da “DEFENSORIA PÚBLICA” na 

redação supracitada.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:33684 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  

Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  

CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  

[...] 

Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara Federal ou do Senado da República, ao Presidente da República, aos 

Tribunais Superiores e aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  

§ 1o. ......................................  

I - do Presidente da República, as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas e que disponham sobre:  

[...] 

Justificativa: 

As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de 

outra emenda.  

Suprimem-se, também, alguns dispositivos inadequados e incluem-se outros.  

A presente emenda adita e complementa outra emenda já apresentada sobre a Câmara dos 

Deputados e Senado Federal.  

Parecer:  
A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do Substitutivo.  

O seu conteúdo, em linhas gerais, estão neste texto.  

Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:33858 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
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9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 

Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 93, § 1o.  

Suprima-se o § 1o. do art. 93. 

Justificativa: 

O “caput” do artigo confere competência ao Presidente da República, e ao Primeiro Ministro, 

entre outros, para dar início, “motu próprio”, ao processo legislativo.  

Embora se possa e deva assegurar ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro Ministro a 

competência para deflagrar o processo legislativo, não se pode admitir que o façam em caráter 

de exclusividade, privativamente.  

A harmonia que deve existir entre os Poderes do Estado, aliada a instrumentos inseridos na 

própria Constituição, inclusive o poder de Veto, deverá conduzir a bom termo o 

empreendimento de tarefas legislativas que objetivem a melhoria das condições impostas aos 

indivíduos, sem que se precise limitar os poderes do Legislativo e transmudar para o 

Executivo atribuições que pela própria natureza devem pertencer ao Congresso Nacional de 

forma prioritária e são, por isso mesmo, indelegáveis.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:33861 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 

Texto:  
EMENDA SUPRESSIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO  

Suprima-se do § 6o. do art. 99 a referência ao parágrafo 1o. do art. 93 (equivocadamente 

citado como art. 94, que porém não possui tal parágrafo). 

Justificativa: 

A proposta vincula-se a outra, apresentada relativamente ao § 1º do art. 93, pugnando-se por 

sua supressão.  

Parecer:  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:33926 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
CID CARVALHO (PMDB/MA) 

Texto:  
EMENDA MODIFICATIVA  

DISPOSITIVO EMENDADO: alínea b do inciso II do § 1o. do art. 93 do Projeto.  

EMENDA  

Dê-se ao dispositivo emendado a seguinte redação.  

"b) organização judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da 

administração dos Territórios". 

Justificativa: 

A matéria de organização administrativa, de cada um dos Poderes, não se deve constituir em 

reserva de lei. Trata-se de preservar o princípio da auto-organização dos Poderes do Estado, 

assecuratório da sua autonomia.  

Parecer:  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

 

   EMENDA:33984 PARCIALMENTE APROVADA 

Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 

Autor:   
   ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 

Texto:   
   Emenda de Sistematização e Redação  

Modifique-se e redistribua-se, com nova  

redação, a matérias constantes dos Títulos I, II e  

III, do Substitutivo, com a renumeração dos  

artigos a partir do 6o. e mantido como Capítulo  

IV, do Título III, o atual Capítulo II, do mesmo  

Título, nos termos seguintes:  

"Título I  

Dos Princípios Fundamentais  

[...] 

Seção III  

Da Participação Popular Direta  

Art. 31. - Fica assegurado o direito de  

participação direta dos cidadãos na vida política  

e governamental, mediante a iniciativa  

legislativa, o referendo, além de outras formas  

participativas previstas nesta Constituição.  

§ 1o. - A iniciativa legislativa popular pode  

ser exercida pela apresentação, à Câmara Federal,  

de projeto de lei, devidamente articulado e  

subscrito por no mínimo três décimos por cento do  

eleitorado nacional, distribuídas em pelo menos  

cinco Estados, com não menos de um décimo por  

cento dos eleitores de cada um deles, observado o  
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disposto nos §§ 2o. a 5o., do art. 96.  

§ 2o. - A iniciativa popular de proposta de  

emendas à Constituição, devidamente articulada e  

subscrita por no mínimo meio por cento do  

eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos  

cinco Estados, com não menos de dois décimos dos  

eleitores de cada um deles, a qual terá as  

limitações e a tramitação prevista no art. 92.  

§ 3o. - A emenda constitucional aprovada, que  

tenha recebido voto contrário de dois quintos dos  

membros do Congresso nacional, e emenda  

constitucional rejeitada, que tenha recebido voto  

favorável de dois quintos dos membros do Congresso  

Nacional, poderão ser submetidas a referendo  

popular, se requerido por um quinto dos  

congressistas ou por um por cento dos eleitores,  

no prazo de cento e vinte dias, contados de sua  

aprovação ou rejeição. Decorrido esse prazo, a  

emenda aprovada entrará em vigor, e a rejeitada  

será arquivada.  

§ 4o. - As leis e atos federais, relativos  

aos direitos fundamentais, às condições  

mesológicas do País, serão submetidos a referendo  

popular, sempre que isso for requerido por um  

número de meio por cento do eleitorado nacional.  

Não se submeterão a referendo as leis aprovadoras  

de planos, orçamentárias, tributárias, de  

organização judiciária, salvo se visarem a  

extinção do Tribunal Constitucional, ou as  

concessivas de anistia.  

§ 5o. - Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral  

executar o referendo.  

§ 6o. - É assegurada a participação de  

representantes da comunidade no planejamento da  

ação governamental, nas etapas de elaboração dos  

planos e de acompanhamento e controle de sua  

execução.  

§ 7o. - Qualquer cidadão, partido político ou  

entidade associativa regularmente constituída tem  

direito à informação sobre os atos do governo, na  

administração direta ou indireta, relativos à  

gestão dos interesses coletivos na forma  

estabelecida na lei.  

§ 8o. - É assegurado a todos o direito de  

obter certidões requeridas às repartições públicas  

para a defesa de direitos ou esclarecimentos de situações.  

§ 9o. - É assegurado a qualquer pessoa o  

direito de petição aos Poderes Públicos em defesa  
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de direito ou contra ilegalidade ou abuso de  

poder, independendo esse ato do pagamento de taxas  

ou emolumentos e de garantia de instância.  

[...] 

Justificativa 

1. O art. 1º, do Substitutivo é profundamente tautológico, ao dizer que o "Brasil é uma Nação 

fundada na comunhão dos brasileiros, irmanados num povo que visa a construir uma 

sociedade livre, justa e solidária." Ora, a palavra Nação já significa comunhão nacional (cf . 

Carré de Malberg, Contribution a la Théorie Génerale de l'État. t  I, p. 16) . Por isso é que se 

diz que "Nação é um grupo de indivíduos que se sentem unidos pela origem comum, pelos 

interesses comuns e, principalmente, por ideais e aspirações comuns" Falar em nação já é 

falar em comunhão de nacionais. Assim, "comunhão de brasileiros" já é, em si, a tradução de 

"Nação brasileira". Nação é também um povo irmanado. Agora, o que é sem sentido, é falar 

em "comunhão de brasileiros, irmanados num povo", até porque dá ideia de que são coisas 

diferentes: "brasileiro" e "povo". Depois, vem o objetivo de construir uma "sociedade ... 

solidária".  Ora, se se afirma que o Brasil é uma Nação, parece fora de dúvida que nisso já se 

afirma também a exigência de uma sociedade solidária. E mais, "comunhão de brasileiros'' 

também já traduz a ideia de sociedade solidária.  O texto é, na verdade, repetição tautológica 

de expressões essencialmente idênticas, e o que é pior redutoras, como se o Brasil só fosse 

isso. Na verdade, o Brasil não é só "nação". É um País (conjunto de povo e território). É 

pátria. É um Estado Federal, isto é, o conjunto de população, território e governo 

independente. A nação nada mais é do que a substância humana do Estado. A nação, assim, 

não é mais do que um aspecto do Brasil. Então, porque não traduzir logo no art. 1º da 

Constituição esse complexo de elementos que constitui o Brasil, inclusive o seu nome 

político: República Federativa do Brasil, no qual se encontram sintetizados o elemento 

histórico ("Brasil"), a nação, o Estado, a forma de Estado ("República Federativa"), a forma 

de governo ("República"), acrescentando-se a natureza do regime adotado ("Estado 

Democrático de Direito") e seus objetivos e fundamentos. Com isso, dispensa-se o art. 2º, 

que, aliás, já está traduzido, no que tange aos elementos da Federação no art. 28, e no que 

tange ao regime representativo, no parágrafo único, do art. 1º, mantido na proposta de emenda 

supra. 

2. A emende proposta não é substitutiva, porque não altera, salvo em aspectos secundários, a 

substância do Substitutivo do Relator. Ela vise reorganizar o texto. É que o art. 6º, do 

Substitutivo reuniu 50 parágrafos em que existem direitos econômicos e sociais, 

desordenadamente arrolados. Ele veio do Projeto "Hércules" que teve a preocupação de 

apresentar um texto com reduzido número de artigos, para o que usou método de subordinar a 

artigos matérias diversas em forma de parágrafo, como se isso diminuísse o tamanho da 

Constituição. 

A proposta apresentada aqui é, pois, uma tentativa de reordenar sistematicamente o texto. 

3. O Substitutivo abre um título (o III) para as Garantias Constitucionais, nele só inclui 

algumas garantias, exatamente aquelas que a doutrina denomina "Remédios Constitucionais". 

As demais garantias, contudo, foram alistadas no § 6º, como direitos individuais. São 

garantias individuais, como as garantias de estabilidade jurídica, as de acesso à Justiça, e as 

garantias penais, que a doutrina denomina "Direito de Segurança". Ora, não é de boa técnica 

abrir Título para um tema constitucional, mas nele só incluir uma parte, deixando a outra fora. 

A proposta reorganiza a matéria, dando destaque aos direitos à vida, à igualdade, à liberdade e 

à propriedade em seções próprias, o que valoriza esses direitos fundamentais, assim como ao 
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chamado Direito à Segurança, que é direito-garantia, pelo que se lhe deu um capítulo próprio 

no título das garantias constitucionais. 

4. Reestruturou-se, também, o Capítulo IV, do Título II, como a rubrica Da Cidadania, mais 

amplo do que Direitos Políticos do substitutivo, porque abrange estes, o direito de 

participação popular e partidos políticos, cada qual com uma seção própria. Importa observar 

a seção sobre a participação popular que acolhe o essencial da proposta popular sobre esse 

tema. Dá formulação ao referendo que no Substitutivo do Relator está referido na 

competência exclusiva do Congresso Nacional e na competência privada do 

Presidente de República, mas não encontra formulado adequadamente em outro lugar. 

Observe-se também que a nova redação elimina o texto do caput do art. 13, do Substitutivo, 

que define os direitos políticos, indicando os institutos que entram nesse conceito, mas o faz 

inadequadamente, primeiro porque não tem qualquer sentido normativo, pois esse é um 

conceito doutrinário que deve ficar para a doutrina. 

Não é definição normativa. Segundo porque o conceito dado é parcial, pois não abrange 

muitos outros direitos tidos como político, basta lembrar que o direito de criar partido 

político, e direito de filiar-se a partido político, etc. São direitos políticos e não estão incluídos 

no conceito do art. 13. Se ele não tem valor normativo, o melhor é eliminá-lo do texto da 

Constituição. 

Parecer:   

   Dos nobres Deputados ANTÔNIO MARIZ e NELSON FRIEDRICH, com  o apoiamento 

de outros cinco Constituintes, é a emenda em referência, que os autores justificam não como 

uma emenda substitutiva, "porque não altera , salvo em aspectos secundários, a substância do 

Substitutivo do Relator". Seu objetivo é "reorganizar o texto", sistematizando-o.  

O Relator apreciou o exaustivo trabalho e, na elaboração de seu novo Substitutivo, levará na 

devida conta o plano da reestruturação oferecido.  

Pela aprovação parcial. 

 

EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROV 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 

Texto:  
De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembléia Nacional 

Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se fizerem 

necessárias, no Substitutivo do Relator:  

Título V  

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  

Capítulo I  

Do Legislativo  

[...]  

Subseção II  

Disposições Gerais  
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Art. 93 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores e aos cidadãos na forma prevista nesta 

Constituição.  

§ 1o. - São de iniciativa privativa:  

I - do Presidente da República, as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas;  

II - do Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre:  

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Direta e autárquica ou 

aumentem a sua remuneração;  

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 

e pessoal da administração dos Territórios;  

c) servidores públicos da União, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade.  

d) a organização do Ministério Público da União e sobre normas básicas para a organização 

do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.  

§ 2o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara dos Deputados, de 

Projeto de Lei ou proposta de Emenda à Constituição devidamente articulado e subscrito por, 

no mínimo, três décimos por cento do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos cinco 

Estados, com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada um deles.  

[...] 

Justificativa: 

As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de 

mérito do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de 

seus signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e 

acordos efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  

Parecer:  
O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 

apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 

disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  

Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 

mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por 

esse grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, 

uma vez atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 

 

 

EMENDA:34370 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 

Texto:  
1) Dê-se à alínea "a" do item II do § 1o. do art. 93 a seguinte redação.  

Art. 93 - ........................ 

a) Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 

aumento a sua remuneração, observado o disposto no parágrafo único do art. 224. 
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Justificativa: 

Trata-se, apenas, de deixar explícito o que já se encontra implícito no Substitutivo, em seu 

Art. 224, parágrafo único.  

Indubitavelmente o disposto no Art. 224, em seu parágrafo único, aplica-se, diretamente, ao 

Poder Executivo. Porém, tendo-se em vista que nos demais Poderes essa vinculação encontra-

se prevista no dispositivo que diz respeito à criação de cargos, julgamos que, por necessidade 

de coerência sistemática do texto, o mesmo deva ocorrer com relação ao Executivo.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:34380 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 

Texto:  
Suprima-se dos artigos abaixo mencionados a expressão "Primeiro Ministro".  

Art. 83, inciso I,  

Art. 83, inciso VI,  

Art. 93, "caput",  

Art. 93, inciso II,  

Art. 94, "caput",  

Art. 95, inciso I,  

Art. 96, "caput",  

Art. 96, § 1o,  

Art. 101, "caput",  

Art. 104, inciso I,  

Art. 115, inciso XIX,  

Art. 118, inciso IV,  

Art. 119 § 2o,  

Art. 120, inciso IV,  

Art. 132, inciso II,  

Art. 148, inciso I, alíneas "a" e "i",  

Art. 149, inciso II,  

Art. 182, "caput". 

Justificativa: 

Decorrência de nossa emenda sobre a retirada do texto do Substitutivo do regime 

parlamentarista.  

Parecer:  

Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 

sistemática adotada pelo Substitutivo.  

Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
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EMENDA:34405 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 

Texto:  
Emenda Aditiva  

Dispositivo Emendado: Artigos 93 - § 1o. - Inciso II  

Título V  

Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  

Capítulo I  

Do Legislativo  

Seção VIII  

Do Processo Legislativo  

Subseção II  

Disposições Gerais  

Acrescente-se ao inciso II, do § 1o., do art. 93, do Substitutivo do Relator, as alíneas "e" e "f":  

Art. 93 - .................... 

e) planos nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico;  

f) propostas orçamentárias da União. 

Justificativa: 

As atribuições referidas no § 1º e respectivo inciso II, remetidas ao Primeiro Ministro, 

abrangem poderes e deveres.  

A relação não é taxativa, visto que há outros poderes e deveres aí não mencionados.  

Já que se chegou, entretanto, ao consenso da modificação do Sistema de Governo, adotando-

se o parlamentarismo, acreditamos que deva se incluir como de iniciativa privativa do 

Primeiro Ministro as leis que disponham sobre os planos nacionais ou regionais de 

desenvolvimento econômico e as propostas orçamentárias da União.  

Parecer:  
A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão 

de Sistematização. Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:34572 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 

Texto:  
EMENDA ADITIVA  

Inclua-se no artigo 93, parágrafo 1o., inciso II, letra D:  

"D) a organização do Ministério Público e da DEFENSORIA PÚBLICA da União e sobre 

normas básicas para a organização do Ministério Público e da DEFENSORIA PÚBLICA dos 

Estados, do Distrito Federal e Territórios. 
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Justificativa: 

A emenda tem por objetivo corrigir a omissão do termo da “DEFENSORIA PÚBLICA” na 

redação supracitada.  

Parecer:  
Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:34678 APROVADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 

Texto:  
Dispositivo emendado: art. 93, item II, letra d  

Substitua-se a expressão básica pela expressão gerais. 

Justificativa: 

Redação aprimorada.  

Parecer:  
Pela aprovação na forma do Substitutivo. 

 

 

EMENDA:34679 REJEITADA 

Fase:  
O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 

Texto:  
Dispositivo emendado: art. 93 caput  

Inclua-se a expressão ao Procurador Geral do Ministério Público, logo após a expressão aos 

Tribunais Superiores. 

Justificativa: 

Adequação com o item III do art. 180. 

Parecer:  
Improcedente, nos termos do Substitutivo do Relator.  

Pela rejeição, que melhor disciplina a matéria. 

 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00967 REJEITADA 

Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 

Texto:  
Emenda modificativa  

Ao art. 75, seja dada a redação seguinte:  

Art. 75. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Governo, aos Tribunais 

Superiores e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição.  

Em decorrência da presente emenda e caso venha a ser aprovada, promovam-se as 

modificações e alterações seguintes (§ 2o. do Art. 22, do Regimento Interno, da Assembleia 

Nacional Constituinte);  

1) Ao § 1o., e seus incisos I e II, do art. 75, seja dada a seguinte redação:  

Art. 75. ....................  

§ 1o. São de iniciativa privativa do Governo, as leis que disponham sobre:  

a) fixação ou modificação dos efetivos das Forças Armadas;  

b) criação de cargos, funções ou empregos públicos, na administração direta e autárquica, e 

aumento de sua remuneração;  

c) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 

e pessoal da administração dos Territórios;  

d) servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria, reforma e transferência de militares para a inatividade;  

e) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas gerais para a 

organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios;  

f) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos de administração pública.  

2) Ao art. 76, caput, seja dada a redação seguinte:  

Art. 76. Em caso de relevância e urgência, o Governo poderá adotar medidas provisórias com 

força de lei, devendo submetê-las, de imediato, para conversão, ao Congresso Nacional, que, 

estando em recesso, será convocado, extraordinariamente, para se reunir no prazo de cinco 

dias.  

3) Ao inciso I, do Art. 77, seja dada a redação seguinte:  

Art. 77. ......................  

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governo, ressalvado o disposto nos §§ 3o. e 4o., do 

art. 195.  

II - ........................  

4) Ao art. 78, e seu § 1o., seja dada a redação seguinte:  

Art. 78 - A discussão e votação dos Projetos de Lei de iniciativa do Governo e dos Tribunais 

Superiores terão início na Câmara dos Deputados.  

§ 1o. O Governo poderá solicitar urgência para apreciação de projeto de sua iniciativa.  

§ 2o. ....................... 

Justificativa: 

Na distribuição da competência, é importante que a iniciativa das leis fique com o Governo. 

Elas interessam muito de perto, ao desempenho da administração.  

Parecer:  
Propondo alteração ao artigo 75, pretende o ilustre Constituinte conferir ao governo, a 

iniciativa de leis, uma vez que elas interessam muito de perto ao desempenho da 
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administração. Por isso sugere ele se substitua a expressão "ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro" por "ao Governo". E, nos termos do § 2o. do artigo 22 do Regimento 

Interno da Assembleia Nacional Constituinte, propõe alterações aos itens I e II e § 1o. do 

artigo 75, ao artigo 76, ao item I do artigo 77 e ao artigo 78 e seu § 1o.  

Inobstante os elevados propósitos do seu digno autor, a Emenda deve ser rejeitada, uma vez 

que a competência deve ser bem definida e certa e determinada a autoridade que a exerce.  

O governo, diz o artigo 101, é exercido pelo Primeiro-Ministro e pelos integrantes do 

Conselho de Ministros. Só o Chefe de Governo deve ter a iniciativa de leis. Aliás, o Projeto, 

no artigo 75, item II, enumera diversas matérias cujas leis são de iniciativa privativa do Chefe 

de Governo.  

Nesse campo, as competências do Presidente da República e do Primeiro-Ministro estão bem 

colocadas e não merecem reparo algum.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:01646 REJEITADA 

Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ELIÉZER MOREIRA (PFL/MA) 

Texto:  
Emenda Modificativa  

Dar ao Art. 75, § 1o. a seguinte redação:  

Art. 75........................  

§ 1o. - São de iniciativa privativa do Presidente da República:  

a) as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;  

b) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 

aumentem a sua remuneração;  

c) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 

e pessoal da administração dos Territórios;  

d) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  

e) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas gerais para a 

organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Territórios;  

f) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública. 

Justificativa: 

É condizente com o sistema presidencialista parlamentarizado.  

Parecer:  
Sob o argumento de ser condizente com o sistema presidencialista parlamentarizado, o nobre 

Constituinte inclui na iniciativa privativa do Presidente da República toda a matéria que o 

Projeto reserva, também privativamente, ao primeiro Ministro no item II do §-1o. do art. 75.  

Uma vez que não optamos pelo sistema proposto, a Emenda deve ser rejeitada. De fato, há 

determinadas matérias, cuja iniciativa de leis deve competir ao Chefe de Governo.  

Pela rejeição. 
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EMENDA:01717 REJEITADA 

Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 

Texto:  
Dispositivo Emendado: Artigo 75  

Emenda Aditiva  

Inclua-se no artigo 75 o seguinte parágrafo, renumerando-se os demais:  

§ 1o. - O Congresso Nacional fixará o número máximo de proposições que cada Congressista 

poderá apresentar por sessão legislativa. 

Justificativa: 

Atualmente somos 559 Congressistas, número este que será periodicamente aumentado na 

proporção do crescimento da população nacional (art. 56, § 2º, e 57, § 1º do Projeto).  

Se o Congresso limitar a iniciativa dos seus membros a apenas seis proposições em cada 

sessão legislativas será atingido o total de pelo menos 3.354 por ano.  

Adicionamos a esse total os projetos originários dos demais poderes, o número pelo menos 

duplicará, tendo em vista que o Poder Executivo sempre apesentou quantidade maior do 

próprio Legislativo.  

Embora tal superioridade haja decorrido, nos últimos 24 anos, do sistema autoritário de 

governo, não é provável que a proporção seja substancialmente afetada.  

Torna-se, assim, imprescindível que o próprio Poder Legislativo se autolimite no que 

concerne ao exercício da atividade de legislar, não só para produzir diplomas de melhor 

qualidade, resultantes de apuradas análises e ponderações, como para melhor desempenar a 

importante atribuição de fiscalizar os demais Poderes, especialmente os órgãos da 

administração direta e indireta.  

Parecer:  
Visa-se, com a presente Emenda a acrescentar § 1o. ao artigo 75, com renumeração dos 

demais, para determinar que o Congresso Nacional fixe o número máximo de proposições que 

cada Congressista poderá apresentar na sessão legislativa.  

Preocupa-se, com razão, o ilustre Constituinte com o número excessivamente alto de 

proposições de iniciativa dos Congressistas, acrescido dos inúmeros Projetos encaminhados 

pelo Executivo, atualmente o autor de mais da metade de proposições apreciadas pelo 

Legislativo. Diz ele ser imprescindível que o próprio "Legislativo se autolimite no que 

concerne ao exercício da atividade Legislativa, não só para produzir diplomas de melhor 

qualidade, resultantes de apuradas análises e ponderações, como para melhor desempenhar a 

importante atribuição de fiscalizar os demais Poderes, especialmente os órgãos da 

administração direta e indireta".  

Embora compreenda e respeite as razões invocadas pelo ilustrado Constituinte, delas discordo 

radicalmente. A função típica, clássica do Poder Legislativo é legislar. Pretender que esse 

Poder se autolimite no exercício de sua função primordial em favor do Executivo é, "data 

vênia" diminuir suas prerrogativas, é cassar seus direitos inalienáveis, é abdicar da função 

para a qual foi eleito.  

A má qualidade das leis não está na falta de limitação ao poder de iniciativa do Parlamentar, 

mas na falta de conscientização do seu importante papel de representante do povo na 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 126  

 

elaboração das normas de convivência social e, porque não dizer, na falta de responsabilidade 

que leva Congressistas, por mero interesse eleitoreiro, a apresentar Projetos inviáveis e que só 

servem para tumultuar a atividade Legislativa. Quando o Parlamentar se tornar consciente de 

sua responsabilidade, teremos um Legislativo forte e atuante e consequentemente, boas leis e 

excelente fiscalização.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:01896 APROVADA 

Fase:  
S - Emendas de Plenário - 2P 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOÃO HERRMANN NETO (PMDB/SP) 

Texto:  
Dar ao art. 75 § 2o. a seguinte redação:  

"Art. 75 - ..................................  

§ 2o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de 

projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição devidamente articulados e subscritos por 

no mínimo 1% (um por cento) do eleitorado nacional, distribuídos pelo menos em 5 (cinco) 

Estados, com não menos de 0,3 (zero vírgula três) por cento dos eleitores de cada um deles." 

Justificativa: 

A Constituição Espanhola exige 500.000 eleitores. O nosso universo eleitoral é bem maior. 

Não se pode vulgarizar medida deste relevo. A exigência de 1% não é elevada, 

compreendendo no Brasil cerca de 600.000 assinaturas, o que se revelou não se demasia, 

como se verificou da apresentação de emendas populares na Constituinte, que chegaram a ter 

um milhão de assinaturas.  

Parecer:  
Sob o argumento de que não se pode vulgarizar medida de tão grande relevo, o ilustre 

Constituinte João Hermann Neto propõe se altere o percentual previsto no § 2o. do artigo 75, 

a fim de que se exija que a iniciativa popular de projeto de lei ou de proposta de emenda 

constitucional seja subscrita por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído 

em, pelo menos, cinco Estados com não menos de um décimo por cento dos eleitores de cada 

um deles. Acrescenta ele que a Espanha exige quinhentos mil eleitores, e que o percentual de 

um por cento no Brasil equivaleria hoje a seiscentos mil eleitores - o que não se revela 

excessivo, como se pode verificar da apresentação de emendas populares na fase constituinte, 

quando algumas delas alcançaram um milhão de assinaturas.  

A proposição é altamente salutar e os argumentos de seu autor são os mesmos que me levam a 

propor sua aprovação.  

Pela aprovação. 

 

 

   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 

Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 

Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 

Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de 

Sistematização, a seguinte redação. 

TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 

CAPÍTULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I 

DO CONGRESSO NACIONAL 

[...] 

SUBSEÇÃO II 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 73. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou 

Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado federal, ao Presidente da República, ao 

Primeiro-Ministro, aos Tribunais Superiores, na forma prevista nesta Constituição. 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa: 

I – do Presidente da República as leis que fixam ou modifiquem os efetivos das Forças 

Armadas. 

II – do Primeiro-Ministro as leis que disponham sobre: 

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 

aumentem a sua remuneração. 

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos 

e pessoal da administração dos Territórios. 

c) Servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, 

estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. 

d) Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e normas gerais para 

a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Territórios. 

e) Criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública. 

[...] 
 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 
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40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 
       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 

     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 

     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
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     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 

     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 

     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem 
relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de 
emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso 
País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da 
Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
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I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
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FASE U 

EMENDA:00585 REJEITADA 

Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JOSÉ QUEIROZ (PFL/SE) 

Texto:  
Suprimam-se do Parágrafo 2o. do Artigo 63 do Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, as seguintes:  

"distribuído pelo menos em cinco Estados, com não menos de zero vírgula três por cento dos 

eleitores de cada um deles."  

Dando ao Parágrafo 2o. do Artigo 63 do Projeto de Constituição (B) 2o. Turno, a seguinte redação:  

"Art. 63 - ........................  

§ 2o. - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto 

de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional." 

Justificativa: 

Emenda sem justificação. 

Parecer:  
As expressões que a emenda quer suprimir do art. 63, § 2o., do Projeto visam a assegurar caráter 

nacional à iniciativa popular, impede possa partir de setores localizados e, consequentemente, 

dificultam a utilização do instituto como máscara para interesses particulares.  

Pela rejeição. 

 

 

EMENDA:01663 REJEITADA 

Fase:  
U - Emendas - 2T - ao Projeto B 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
CARLOS CARDINAL (PDT/RS) 

Texto:  
Suprima-se no § 1o. do art. 63 a palavra "privativa". 

Justificativa: 

A supressão desta expressão possibilitará ao Congresso exercer a competência concorrente com o 

Executivo nas matérias tratadas nos incisos e alíneas do § 1º do art. 63.  

Parecer:  
Com a supressão da palavra "privativa", no § 1o. do art. 63, passaria o Congresso a poder iniciar o 

processo legislativo em matérias necessariamente e diretamente afetas à autoridade e ao comando do 

Presidente da República: a fixação e a modificação dos efetivos das Forças Armadas, a criação de 

cargos, empregos ou funções na administração direta e autárquica, o aumento de sua remuneração, 

etc. É patente a inconveniência da ampliação pretendida.  

Pela rejeição. 
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FASE W 

EMENDA:00434 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
SIGMARINGA SEIXAS (PSDB/DF) 

Texto:  
Suprima-se, do art. 61, do § 1o., II, d, as expressões "do Ministério Público e" e "do Ministério 

Público e". 

Justificativa: 

O caput do art. 61 confere ao Procurador Geral da República e ao Ministério Público a iniciativa das 

leis complementares e ordinárias.  

O § 5º do art. 128, por sua vez, atribui aos Procuradores-Gerais da União e dos Estados – o 

Procurador-Geral da República e os Procuradores-Gerais da Justiça, respectivamente – a iniciativa 

das leis complementares dispondo sobre “a organização, as atribuições e o estatuto de cada 

Ministério Público”.  

Na alínea d, do inciso II, do § 1º, do art. 61, entretanto, está prevista, como de iniciativa privativa do 

Presidente da República, as leis que disponham sobre “a organização” do Ministério Público e da 

Defensoria Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  

Sendo flagrante a contradição acima identificada, no tocante à iniciativa das leis concernentes ao 

Ministério Público, impõe-se resolvê-la, mediante as supressões propostas, a fim de que se 

harmonize a alínea d, do inciso II, do § 1º do art. 61 com o disposto no caput do mesmo artigo, bem 

como no § 5º do art. 128.  

Com as supressões propostas, a referida alínea ficaria assim redigida: 

“A organização da Defensoria Pública da União e normas gerais para a organização da Defensoria 

Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.  

 

 

EMENDA:00565 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 

Texto:  
Manter o texto da redação do vencido no 2o. Turno. 

Justificativa: 

As alterações de mérito fogem da competência da Comissão de Redação.  

 

 

EMENDA:00645 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:  
ANTONIO MARIZ (PMDB/PB) 

Texto:  
Dê-se ao artigo 61, § 1o., II, d, a seguinte redação:  

"Art. 61  

............................................  

§ 1o. - são da iniciativa privativa do Presidente da República as leis que .....  

II - disponham sobre ..................  

d) - organização da Defensoria Pública da União e normas gerais de organização do Ministério 

Público dos Estados e das Defensorias Públicas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". 

Justificativa: 

O parágrafo 5º do artigo 128 faculta a iniciativa das leis complementares estabelecedoras da 

organização, das atribuições e do estatuto de cada Ministério Público – inclusive o da União – aos 

seus respectivos Procuradores-Gerais. O artigo 127, § 2º diz que “ ao Ministério Público é 

assegurada autonomia funcional e administrativa. De acordo com o artigo 129, I “d”, o Ministério 

Público do Distrito Federal e Territórios esta compreendido no Ministério Público da União”.  

Em confronto com tais previsões, o artigo 61, § 1º, II “d” confere ao Presidente da República a 

competência privativa para a iniciativa de leis “que disponham sobre a organização do Ministério 

Público e da Defensoria Pública da União e normas gerais para a organização do Ministério Público e 

da Defensoria dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”.  

A disposição de competência de iniciativa de lei é excludente, sendo imperativo estabelecer qual a 

que vai prevalecer. A sugestão é de que permaneça a iniciativa do Procurador-Geral da União, o que 

se coaduna com a independência e autonomia conferida à Instituição.  

 

 

EMENDA:00695 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 

Texto:  
Restabeleça-se a redação aprovada em 2o. Turno.  

"Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da República, aos Tribunais Superiores 

e aos cidadãos, na forma prevista nesta Constituição." 

Justificativa: 

A redação apresenta pela Comissão altera o sentido do que foi aprovado pelo Plenário.  

 

 

EMENDA:00740 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
PAES LANDIM (PFL/PI) 

Texto:  
Suprima-se as expressões "Procurador-Geral da República" e "Ministério Público" do art. 61. 

Justificativa: 
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Não se encontrava no Projeto “B” e nem no Projeto “A” a referência ao Procurador-Geral da 

República e Ministério Público.  

Claro, no texto constitucional o Procurador-Geral da República e o Ministério Público tem 

competência específica no que lhe dizem respeito.  

A iniciativa popular, inovação introduzida na atual Constituição já supre a iniciativa legislativa do 

Procurador-Geral da República e Ministério Público que o Relator resolveu incluir no texto.  

 

 

EMENDA:00765 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 

Texto:  
"Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, às Comissões de qualquer das Casas e às do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Tribunal de 

Contas da União, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição." 

Justificativa: 

A presente Emenda visa não só retirar a alusão ao Ministério Público mas também especificar que a 

iniciativa das leis obedece à “forma” prevista na Constituição e a respectiva competência só se 

exerce nos casos previstos na Lei Maior. 

Quanto à eliminação do Ministério Público dentre as entidades ou pessoas elencadas no dispositivo 

como detentores da competência para a iniciativa das leis, de convir que, consoante se pode extrair 

da Seção que trata do Ministério Público, a competência em causa está reservada apenas ao 

Procurador-Geral da República, como Chefe, que o é, do Ministério Público da União.  

A equívoca alusão, pois, ao MP, no art. 61, poderia gerar dúvida sobre se aos Procuradores-Gerais de 

cada Ministério Público, que compõe o da União estaria reservada igual competência, o que poderia 

gerar o caos assim se viesse a entender, pela falta de uma orientação a nortear a organização do MP 

da União.  

Por fim, o texto se torna mais claro especificando que a competência de que trata é de ser exercitada 

não só com obediência à forma constitucionalmente prevista, mas atendendo a se restringindo, pois, 

às hipóteses especificadas na Lei Maior.  

Esclarecer o texto, aliás, que a iniciativa das leis deve atender “aos casos” previstos na Constituição, 

faz-se mister para que tanto reste induvidoso, adotando-se, para o art. 61, o mesmo critério seguido 

na redação do item III do art. 84, que estabelece competir ao Presidente da República “iniciar o 

processo legislativo na forma e NOS CASOS previstos nesta Constituição.  

 

 

EMENDA:00766 EM ANALISE 

Fase:  
W - Proposta de Redação 

Comissão:  
9 - Comissão de Sistematização 

Autor:  
JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 

Texto:  
"d) organização da Defensoria Pública da União e normas gerais para a organização do Ministério 

Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios". 
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Justificativa: 

Afigura-se-nos que, embora o § 1º do artigo aluda a “leis...”, essas leis, no que se refiram à alínea 

“d”, somente no parágrafo único do art. 134. Em razão de tanto, não se propõe, à guisa de 

compatibilização do texto, a eliminação da alínea, por ano redundar sua presença no § 1º do artigo 

em contradição com o disposto no parágrafo único retro-apontado. Mas sua modificação se impõe, 

para compatibiliza-la com o parágrafo 5º do art. 128, que dá, aos Procuradores-Gerais dos 

Ministérios Públicos da União e dos Estados, competência para iniciar o processo legislativo quanto 

às “leis complementares” relacionadas com a “organização” dos respectivos Ministérios Públicos. De 

concluir, por óbvio, que a Constituição dá autonomia administrativa aos MPs e defere aos 

respectivos Procuradores-Gerais competência para iniciar o processo legislativo relacionado com as 

leis de sua organização, razão por que não se explica a competência privativa referida na alínea “d” 

do art. 61, com relação à mesma matéria, como do Presidente da República.  
 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 61 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.  

 


