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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. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

      I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

      II - do Presidente da República;  

      III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.  

      § 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 

estado de defesa ou de estado de sítio.  

      § 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 

respectivos membros.  

      § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

      § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

      I - a forma federativa de Estado;  

      II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

      III - a separação dos Poderes;  

      IV - os direitos e garantias individuais.  

      § 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 

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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não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00373 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS PARA EMENDA DA CONSTITUIÇÃO; SEJA PELO PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA; POR 1/3 DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E 1/3 DOS  
MEMBROS DO SENADO FEDERAL; OU POR 1/3 DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS  
DOS ESTADOS, MANIFESTANDO-SE CADA UMA DELAS PELA MAIORIA ABSOLUTA DE  
SEUS MEMBROS. 
 
   
   SUGESTÃO:00521 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÃO SOBRE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
   
   SUGESTÃO:00536 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO PODERÁ SER EMENDADA, ALÉM DE MEDIANTE  
PROPOSTAS DE MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL,  
BEM COMO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, POR PROPOSTAS DAS ASSEMBLEIAS  
LEGISLATIVAS QUE, APROVANDO-AS POR MAIORIA ABSOLUTA, ENCAMINHÁ-LAS-ÃO  
NO CONGRESSO PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO NA FORMA AQUI PREVISTA. 
   
   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:00587 DT REC:09/04/87 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO POSSA SER EMENDADA MEDIANTE PROPOSTA: I -  
DE 1/3 DOS MEMBROS DO SENADO FEDERAL, E 1/3 DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS  
DEPUTADOS; II - DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA; OU PELA MAIORIA ABSOLUTA  

                                                      
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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DAS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS DOS ESTADOS, MANIFESTANDO-SE CADA UMA  
DELAS PELA MAIORIA ABSOLUTA DE SEUS MEMBROS; III - DE 30 MIL  
ELEITORES. 
   
   SUGESTÃO:01047 DT REC:15/04/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO POSSAM PROMOVER  
PLEBISCITO SOBRE PROJETOS EM TRAMITAÇÃO E MATÉRIAS LEGISLATIVAS  
SANCIONADAS OU VETADAS; E QUE AS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ÀS  
CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS SÓ ENTREM EM VIGOR APÓS  
REFERENDUM POPULAR. 
   
   SUGESTÃO:01311 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO QUE O PROCESSO LEGISLATIVO COMPREENDA A  
ELABORAÇÃO DE: EMENDAS À CONSTITUIÇÃO, LEIS COMPLEMENTARES, LEIS  
ORDINÁRIAS, LEIS DELEGADAS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:01403 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE DISCUSSÃO, VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROPOSTA DE  
EMENDA À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01589 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISCIPLINEM A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:01824 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE OS CASOS DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO, NOS  
TERMOS QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02277 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE EMENDAS À  
CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:02405 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   WILSON CAMPOS (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO SEJAM ACEITAS PARA  
DISCUSSÃO APENAS QUANDO SUBSCRITAS POR UM TERÇO DOS MEMBROS DE CADA  
CASA DO CONGRESSO NACIONAL. 
   
   SUGESTÃO:02880 DT REC:30/03/87 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 5  
 

 

Entidade:   
   ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO 
LUIZ CARLOS SANTOS - PRESIDENTE 
MUNICÍPIO : SÃO PAULO CEP : 01000 UF : SP) 
Texto:   
   SUGERE SEJA FACULTADA ÀS ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS COMPETÊNCIA PARA  
EMENDAR O PROJETO DA CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:03906 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO PARA EMENDAS À  
CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:04120 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SOMENTE OS INTEGRANTES DO CONGRESSO NACIONAL POSSAM  
APRESENTAR EMENDAS À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:04410 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS QUE REGULEM AS CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO E  
DE APROVAÇÃO DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:04618 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO SEJA DISCUTIDA E  
VOTADA EM SESSÃO CONJUNTA DO CONGRESSO NACIONAL EM DOIS TURNOS, NA  
FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04719 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE O PROCESSO LEGISLATIVO REFERENTE A EMENDAS À  
CONSTITUIÇÃO, NA FORMA QUE ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:04961 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:05104 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE O PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DE EMENDAS À  
CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:05303 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   SÉRGIO SPADA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NÃO SEJA OBJETO DE DELIBERAÇÃO A PROPOSTA DE EMENDA À  
CONSTITUIÇÃO TENDENTE A ABOLIR A FEDERAÇÃO, A REPÚBLICA E O SISTEMA  
PARLAMENTAR DE GOVERNO. 
   
   SUGESTÃO:05389 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A APROVAÇÃO DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO DE  
INICIATIVA POPULAR OU DOS PODERES CONSTITUÍDOS. 
   
   SUGESTÃO:05792 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   FLORICENO PAIXÃO (PDT/RS) 
Texto:   
   SUGERE QUE A CONSTITUIÇÃO POSSA SER EMENDADA NAS CONDIÇÕES QUE  
ESPECIFICA. 
   
   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:06403 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE EMENDA À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:07049 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A APRECIAÇÃO E A VOTAÇÃO DE EMENDAS À  
CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:07056 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A TRAMITAÇÃO DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO. 
   
   SUGESTÃO:07177 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM VEDADAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO E ALTERAÇÕES NO CÓDIGO  
ELEITORAL UM ANO ANTES DA REALIZAÇÃO DE ELEIÇÕES, E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS. 
   
   SUGESTÃO:07212 DT REC:06/05/87 
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Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   SUGERE QUE AS PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, APROVADAS PELO  
LEGISLATIVO, SEJAM SUBMETIDAS A REFERENDO POPULAR, NO PRAZO QUE  
ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:07956 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE QUE, DURANTE A PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA, A COMISSÃO DE  
TEMAS CONSTITUCIONAIS DO CONGRESSO NACIONAL SE REÚNA PARA EXAMINAR AS  
PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, APRESENTADAS NA LEGISLATURA  
ANTERIOR. 
   
   SUGESTÃO:08081 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A GARANTIA DA CONSTITUIÇÃO, SUA REFORMA E  
EMENDAS. 
   
   SUGESTÃO:08084 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PROCESSO LEGISLATIVO TENHA POR OBJETO A ELABORAÇÃO DE  
EMENDAS À CONSTITUIÇÃO, LEIS COMPLEMENTARES, ORDINÁRIAS E DELEGADAS,  
DECRETOS-LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES. 
   
   SUGESTÃO:09975 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A REVISÃO QUINQUENAL DO TEXTO CONSTITUCIONAL E  
SOBRE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 6ª reunião da Subcomissão do Poder Legislativo IIIa, notas taquigráficas da Audiência 
Pública realizada em 30/04/1987. 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 . 
 
E na 5ª reunião da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas - IVc, realizada 
em 29/04/1987. 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 .  

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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 20  A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República.  

§ 1º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a 

Federação ou a República; os direitos, liberdades e garantias individuais; e o 

sufrágio universal, direto e secreto.  

§ 2º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou 

estado de alerta.  

§ 3º - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso 

Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 

votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  

§ 4º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

[...] 

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. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 14.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 20 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República.  

§ 1º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a 

Federação ou a República; os direitos, liberdades e garantias individuais; e o 

sufrágio universal, direto e secreto.  

§ 2º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de 

intervenção federal.  

§ 3º A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso 

Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 

votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  

§ 4º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

[...] 

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

complementares e ordinárias, inclusive sobre matéria orçamentária, pelas 

Assembleias Legislativas estaduais, pelos parti- dos políticos, pelos cidadãos e por 

entidades da sociedade civil, far-se-á na forma estabelecida em lei complementar. 

 

Consulte na 9ª reunião extraordinária, da Subcomissão do Poder Legislativo, a 

votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  
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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. 17 - A Constituição poderá ser reformada ou emendada, segundo as normas 

previstas neste Capítulo.  

§ 1º - A reforma visa a alterar a estrutura do Estado, a organização ou a 

competência dos poderes da soberania, a declaração de direitos e suas garantias e 

as normas previstas neste Capítulo.  

§ 2º - A emenda visa a alterar normas não compreendidas no parágrafo anterior.  

§ 3º - A Constituição não poderá ser reformada nem emendada na vigência de 

estado de sítio nem de estado de emergência. 

Art. 18 - A proposta de reforma da Constituição poderá ser apresentada:  

I - pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, por maioria dos seus 

membros;  

II - por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-

se, cada uma delas, pela maioria de seus membros;  

III - por meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo menos, mais da metade 

das unidades da Federação:  

Parágrafo único - Não será objeto de deliberação a proposta de reforma que 

revogue:  

a- a forma federativa de Estado;  

b- a forma republicana de governo;  

c- o voto direto, secreto, universal e periódico;  

d- a separação dos Poderes; e  

e- os direitos e garantias individuais. 

[...] 

Art. 20 - A proposta de reforma à Constituição será discutida e votada em duas 

sessões legislativas considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 

votações, o voto favorável de dois terços de cada Casa do Congresso Nacional e a 

ratificação de pelo menos dois terços das Assembleias Legislativas dos Estados, 

manifestando-se cada uma delas por maioria de dois terços de seus membros. 

[...] 

Art. 24 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  

II - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada 

uma delas pela maioria de seus membros;  

III - de Tribunal Superior, mediante maioria absoluta de seus membros;  

IV - de meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo menos, um terço das 

unidades da Federação. 

Art. 25 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão 

do Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de cento e oitenta 

dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto 

favorável da maioria absoluta de cada Casa e a ratificação de mais da metade das 

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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Assembleias Legislativas, por decisão da maioria absoluta de seus membros.  

§ 1º - Dispensar-se-ão o segundo turno e a ratificação pelas Assembleias 

Legislativas, quando a proposta for aprovada por quatro quintos de cada Casa do 

Congresso Nacional.  

§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, até noventa dias após a 

aprovação da proposta, meio por cento dos eleitores, de, pelo menos, cinco 

unidades da Federação podem requerer que a proposta aprovada seja submetida a 

"referendum" popular.  

§ 3º - A proposta referendada pelo povo será promulgada como Emenda à 

Constituição pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 

respectivo número de ordem. 

[...] 

Art. 27 - A Constituição não poderá ser reformada nem emendada até dois anos 

após sua promulgação, salvo se a decisão for tomada por quatro quintos dos 

membros do órgão proponente. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 17 - A Constituição poderá ser reformada ou emendada, segundo as normas 

previstas neste Capítulo.  

§ 1º - A reforma visa a alterar a estrutura do Estado, a organização ou a 

competência dos poderes da soberania, a declaração de direitos e suas garantias e 

as normas previstas neste Capítulo.  

§ 2º - A emenda visa a alterar normas não compreendidas no parágrafo anterior.  

§ 3º - A Constituição não poderá ser reformada nem emendada na vigência de 

estado de sítio nem de estado de emergência. 

Art. 18 - A proposta de reforma da Constituição poderá ser apresentada:  

I - pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, por maioria dos seus 

membros;  

II - por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-

se, cada uma delas, pela maioria de seus membros;  

III - por meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo menos, mais da metade 

das unidades da Federação:  

Parágrafo único - Não será objeto de deliberação a proposta de reforma que 

revogue:  

a - a forma federativa de Estado;  

b - a forma republicana de governo;  

c - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

d - a separação dos Poderes; e  

e - os direitos e garantias individuais. 

Art. 19 - Apresentada uma proposta de reforma, a ela serão anexadas as propostas 

de emenda em curso e aberto o prazo de trinta dias para recebimento de quaisquer 

outras.  

§ 1º - A proposta de reforma à Constituição será discutida e votada em duas 

sessões legislativas considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 

votações, o voto favorável de dois terços do Congresso Nacional e a ratificação de 

pelo menos dois terços das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se 

cada uma delas por maioria de dois terços de seus membros.  

§ 2º - A proposta ratificada pelas Assembleias Legislativas será submetida a 
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"referendum" dentro de cento e vinte dias a contar da publicação do resultado da 

votação das Assembleias.  

§ 3º - A proposta referendada pelo povo será promulgada pelas Mesas da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. 

[...] 

Art. 21 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  

II - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada 

uma delas pela maioria de seus membros;  

III - de Tribunal Superior, mediante maioria absoluta de seus membros;  

IV - de meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo menos, um terço das 

unidades da Federação. 

Art. 22 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão 

do Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de cento e oitenta 

dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto 

favorável da maioria absoluta de seus membros e a ratificação de mais da metade 

das Assembleias Legislativas, por decisão da maioria absoluta de seus membros. § 

1º - Dispensar-se-ão o segundo turno e a ratificação pelas Assembleias 

Legislativas, quando a proposta for aprovada por quatro quintos do Congresso 

Nacional.  

§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, até noventa dias após a 

aprovação da proposta, três por cento dos eleitores, de, pelo menos, um terço das 

unidades da Federação podem requerer que a proposta aprovada seja submetida a 

"referendum" popular.  

§ 3º - A proposta referendada pelo povo será promulgada como Emenda à 

Constituição pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o 

respectivo número de ordem. 

[...] 

Art. 24 - A Constituição não poderá ser reformada nem emendada até dois anos 

após sua promulgação, salvo se a decisão for tomada por quatro quintos dos 

membros do órgão proponente. 

 

Consulte na 14ª reunião, da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e 

Emendas, a votação da redação final do Anteprojeto da Subcomissão.  

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

https://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: 25.  

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

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

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 10. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 21 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República.  

§ 1º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a 

Federação ou a República; os direitos, as liberdades e garantias individuais; e o 

sufrágio universal, direto e secreto. 

§ 2º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou 

de intervenção federal.  

§ 3º - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso 

Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 

votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  

§ 4º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 

[...] 

Art. 30 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim 

como a constante de proposta de emenda à Constituição, rejeitada ou havida por 

prejudicada, somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão 

legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das 

Casas. 

 

Consulte na 7ª reunião da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de 

Governo a votação do Substitutivo do relator. 

Publicação no DANC de 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2. 

Disponível em: https://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 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 52 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por voto favorável de um terço 

de seus membros;  

II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou 

de estado de defesa.  

https://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
https://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
https://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
https://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
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§ 2º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

a) - a forma federativa de Estado;  

b) - a forma republicana de governo;  

c) - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

d) - a separação dos Poderes; e  

e) - os direitos e garantias individuais. 

Art. 53 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão 

do Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, 

considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável 

de dois terços de seus membros. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 15. 

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

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 40 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por voto favorável de um terço 

de seus membros;  

II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de Estado de Sítio ou 

de Estado de Defesa.  

§ 2º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

a) - a forma federativa de Estado; 

b) - a forma republicana de governo;  

c) - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

d) - a separação dos Poderes; e  

e) - os direitos e garantias individuais. 

Art. 41 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão 

do Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, 

considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável 

de dois terços de seus membros. 

Art. 42 - A proposta de emenda rejeitada não pode ser apresentada na mesma 

sessão legislativa. 

 

Consulte nas 8ª e 9ª reuniões, da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições, a votação do Anteprojeto do Relator.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, 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 .  

 

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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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 117 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República.  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  

IV - de iniciativa popular nos termos previstos nesta Constituição.  

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, de 

estado de defesa ou de intervenção federal.  

§ 2º - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso 

Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se 

aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos 

membros de cada uma das Casas.  

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

a) a forma federativa de Estado;  

b) a forma republicana de governo;  

c) o voto direto, secreto, universal e periódico;  

d) a separação dos Poderes; e  

e) os direitos e garantias individuais. 

Art. 118. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 15. 

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 118 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federal ou do Senado da 

República;  

II - do Presidente da República.  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  

IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição.  

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, de 

estado de defesa ou de intervenção federal.  

§ 2º - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso 

Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se 

aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos 

membros de cada uma das Casas.  

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara Federal e 

do Senado da República, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

a) a forma federativa de Estado;  
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b) a forma republicana de governo;  

c) o voto direto, secreto, universal e periódico;  

d) a separação dos Poderes; e  

e) direitos e garantias individuais.  

Art. 119 A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 51. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 92 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federal ou do Senado da 

República;  

II - do Presidente da República.  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  

IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição.  

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, de 

estado de defesa ou de intervenção federal.  

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, com 

intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, nas 

votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara Federal e 

do Senado da República, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

I - a forma federativa de Estado;  

II - a forma republicana ou o sistema parlamentar de governo;  

III - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

IV - a separação dos Poderes; e  

V - os direitos e garantias individuais.  

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 64. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 70 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federal ou do Senado da 

República;  

II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros;  

IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição.  

§ 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, de 

estado de defesa ou de intervenção federal.  

§ 2º - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, 
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considerando-se aprovada quando obtiver, nas votações, dois terços dos votos dos 

membros de cada uma das Casas.  

§ 3º - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara Federal e 

do Senado da República, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

I - a forma federativa de Estado;  

II - a forma republicana ou o sistema parlamentar de governo;  

III - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

IV - a separação dos Poderes;  

V - os direitos e garantias individuais.  

§ 5º - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 85/87 (referente à emenda 24775) e nº 1417/87 

(referente à emenda 26616).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, p. 1694 e p. 1868.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 74. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se cada uma por um terço de seus membros;  

IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição.  

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, 

de estado de defesa ou de estado de sítio.  

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, 

considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos 

membros de cada uma das Casas.  

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

I - a forma federativa do Estado;  

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

III - a separação dos Poderes;  

IV - os direitos e garantias individuais.  

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 8. 

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

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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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 72. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 298, referente à emenda 01167.  A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 18/03/1988, a partir da p. 

8624. 

 

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

2º) 

Art. 62. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.  

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, 

de estado de defesa ou de estado de sítio.  

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, 

considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 

membros de cada uma das Casas.  

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

§  4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

I - a forma federativa de Estado;  

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

III - a separação dos Poderes;  

IV - os direitos e garantias individuais.  

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Discussão e votação: 

Requerimento de destaque nº 739, referente à emenda 00685. A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/8/1988, a partir da p. 

12957 

Requerimento de destaque nº 1537, referente à emenda 00594.  A emenda foi 

rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/8/1988, a partir da p. 

13002. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

                                                      
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/208anc18mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/297anc24ago1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.  

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, 

de estado de defesa ou de estado de sítio. 

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos 

votos dos respectivos membros.  

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

I - a forma federativa de Estado;  

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

III - a separação dos Poderes;  

IV - os direitos e garantias individuais.  

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Na Comissão de Redação foram feitas alterações no parágrafo 2º do dispositivo. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 39.  

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal;  

II - do Presidente da República;  

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.  

§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, 

de estado de defesa ou de estado de sítio.  

§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos 

votos dos respectivos membros.  

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  

I - a forma federativa de Estado;  

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;  

III - a separação dos Poderes;  

IV - os direitos e garantias individuais.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO – IIIA 
 
EMENDA:00035 PARCIALMENTE APROV 
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 § 2o. do art. 20 esta redação:  
"Art. 20. ..................................  
§ 2o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção  
federal." 
Justificativa: 
A legislação em vigor (Regulamentos Disciplinares) de cada Ministério Militar já prevê canais formais 
para a apresentação de ponderações e recursos face o esgotamento das medidas administrativas. 
Por outro lado, em decorrências das peculiaridades da atividade militar, considerando que os 
referidos Ministérios, as representações e petições de seus integrantes, diretamente ao Defensor 
Público, acarretarão severos prejuízos às normas de respeito à hierarquia e à disciplina militares. 
Parecer:   
   Aprovada em parte 
 
 
 EMENDA:00046 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 art. 20 do anteprojeto do relator a seguinte redação:  
"Art. 20. A Constituição poderá ser emendada mediante:  
I - proposta do Presidente da República;  
II - proposta subscrita por um dos membros de cada uma das Câmaras do Congresso Nacional; e  
III - moção subscrita pela maioria absoluta das Assembleias Legislativas de cinco Estados.  
§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, estado de alerta  

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

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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ou de intervenção federal.  
§ 2o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a República,  
a Federação, a carta de direitos fundamentais, o princípio democrático e o pluripartidarismo; que  
vise a alterar o processo de emenda, ou que acresça restrições de direito individual quanto ao  
estado de sítio ou ao estado de alerta.  
§ 3o. Em qualquer dos casos do caput, a proposta será discutida e votada, nominalmente, em  
sessão conjunta do Congresso Nacional, em turno único.  
§ 4o. Se aprovada a emenda por dois terços dos votos dos membros da Câmara dos Deputados e  
por dois terços dos votos dos membros do Senado Federal, será ela enviada à deliberação das  
Assembleias Legislativas.  
§ 5o. Ter-se-á por adotada a emenda que, nos dezoito meses seguintes à sua votação pelo  
Congresso Nacional, for aprovada por dois terços das Assembleias Legislativas, mediante voto  
nominal da maioria absoluta de cada uma delas.  
§ 6o. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgarão a emenda, a qual  
entrará em vigor na data de sua publicação.  
§ 7o. Ter-se-á por rejeitada a emenda que não atender aos requisitos do art. 5o. Não poderá ser  
ela renovada na mesma sessão legislativa do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Parece-nos dispensável a consulta popular prevista no art.30 do Anteprojeto “Da Garantia da 
Constituição, Reformas e Emendas”, haja vista que a futura Constituição está sendo elaborada por 
um colégio constituinte eleito pelo povo para tal fim e com ampla audiência da sociedade brasileira, 
desde os seus trabalhos inicias – a nível de subcomissão – até a fase final, em nível de Plenário. 
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) 
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 justificativa. 
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) 
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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 completar. 
Parecer:   
   Prejudicada tendo em vista a previsão de regulamentação mais detalhada na lei complementar no 
artigo 22. 
 
   
   EMENDA:00097 REJEITADA 
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:   
   Substitua-se ao final do § 1o., do art. 20, a expressão "o sufrágio universal direto e secreto",  
pela expressão "o caráter universal, direto e secreto do sufrágio para os cargos postos para  
provimento em eleição popular". 
Justificativa: 
Da forma que se encontra redigido o Parágrafo poderia ele ser considerado como impeditivo, no 
futuro, de qualquer evolução derivada da adoção do Sistema Parlamentarista na união dos estados 
ou dos municípios, no tocante as eleições de determinados cargos pela via Parlamentar, assim como, 
em outras áreas. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00171 PREJUDICADA 
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:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 20 a seguinte redação:  
"Art. 20. ..................................  
§ 1o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação  
ou a República ou quaisquer dos direitos e garantias expressamente previstos, ou decorrentes  
do regime e dos princípios adotados, tal como aqueles que asseguram as liberdades individuais e  
o sufrágio universal, direto e secreto." 
Justificativa: 
A presente emenda tem por objetivo ampliar o núcleo imutável do texto constitucional, declarando 
insuscetíveis de emenda não só os dispositivos tutelares da forma de estado e de governo mas 
também todos aqueles que encerrem princípios assecuratórios de direitos ou garantias individuais. 
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Parecer:   
   Prejudicada, por estar incluída no anteprojeto 
 
   
   EMENDA:00190 REJEITADA 
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:   
   Substitua-se a expressão "dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas", contida  
no § 3o. do art. 20 do anteprojeto pela expressão "três quintos dos votos dos membros do Congresso  
Nacional". 
Justificativa: 
A redução do quórum qualificado para aprovação de emendas constitucionais dos atuais dois terços, 
para três quintos, é uma forma de se democratizar a hipótese de alteração da Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
 
   EMENDA:00236 REJEITADA 
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 ao § 2o. do art. 20 a seguinte expressão final "bem como de intervenção federal". 
Justificativa: 
Assim como o estado de sítio, a intervenção federal deve ser motivo impeditivo para que uma 
emenda à Constituição possa ser apreciada. A intervenção é fato grave na vida federativa e o bom 
senso recomenda que não se vote uma emenda constitucional debaixo desse clima de tensão ou de 
perplexidade. Ademais, até que ponto uma intervenção federal poderia motivar, positiva ou 
negativamente, os membros da bancada do Estado ou Estados que estivessem limitados em sua 
autonomia? 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00247 PREJUDICADA 
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:   
   Acrescente-se ao art. 20:  
"Art. 20. ..................................  
III - de mais da metade dos membros das Assembleias Legislativas dos Estados." 
Justificativa: 
Entendemos devem ser readmitidas no processo revisor da Carta Magna as Assembleias Legislativas 
dos Estados, como parte legítima para exercer o poder de emenda. Readmitidas, é a expressão 
correta, porquanto a Constituição de 1946, no § 1º do art.17 já atribuía à maioria absoluta das 
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Assembleias Legislativas a instauração do procedimento reformador, faculdade mantida pelo Ato 
Institucional nº 2/65 e pela Constituição de 1967, mas suprimida pela Emenda Constitucional nº 1/69. 
Assim, por considerarmos oportuna e procedente a reivindicação que nos foi formulada pela União 
Parlamentar Interestadual, através de seu Presidente, Deputado Estadual Luís Alberto Martins de 
Oliveira, estamos reapresentando a referida sugestão, através da presente emeda, para o qual 
esperamos o apoio dos nobres Constituintes. 
 Parecer:   
   Prejudicada, por já estar incluído no artigo 22. 
 
   
   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." 
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 diretos e os legítimos representantes, em instancia 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:00249 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 § 1o., do art. 20, a seguinte redação:  
"Art. 20. ..................................  
§ 1o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação,  
a República ou o Sistema Parlamentar de Governo, os direitos, liberdades e garantias individuais; e  
o sufrágio universal, direto e secreto." 
Justificativa: 
Uma vez implantado o Parlamentarismo como resultante da decisão soberana da Assembleia 
Nacional Constituinte, entendemos que tal mudança de rumos em nossos princípios constitucionais 
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não poderá ficar à mercê de casuísmos, como os responsáveis pela prematura abolição da 
experiência tentada em 1961, através da Emenda nº 4 à Constituição de 1946. 
Não queremos o Parlamentarismo apenas como um paliativo para os males que nos afligem, 
preconizado por muitos exclusivamente nos momentos de crise, mas como uma instituição 
duradoura, que nasça sob signo da perenidade e que sirva para um longo período de estabilidade 
institucional. 
Assim, para resguardar o Sistema Parlamentar de Governo como instituição permanente, sentimo-
nos à vontade ao oferecer a presente Emenda ao exame dos nobres Constituintes, sugerindo a 
inclusão, no futuro texto constitucional, de dispositivo proibindo qualquer reforma da Carta Magna que 
implique na abolição do SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO, assim como da existência da 
REPÚBLICA e da FEDERAÇÃO. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00261 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 20 do anteprojeto a seguinte redação:  
"§ 3o. A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos  
seus membros." 
Justificativa: 
As alterações da Constituição representam uma continuidade do processo constituinte quando o 
sistema bicameral cede à deliberação conjunta. Sendo assim, nada justificaria que as mudanças 
constitucionais subsequentes se processassem por critérios diversos. Doutra parte, o “quórum” de 
dois terços se justifica pela necessidade de se conferir estabilidade ao texto constitucional. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00269 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:   
   Dê-se ao § 2o. ao art. 20 esta redação:  
"Art. 20. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, estado de  
alerta ou de intervenção federal." 
Justificativa: 
Deve-se prever a impossibilidade de emenda constitucional também quando alguma unidade 
federativa estiver sob intervenção federal. Isso reflete um clima de insegurança que não aconselha 
esse tipo de procedimento. Para que uma mudança de texto constitucional seja plenamente válida, 
deve o País estar em absoluta calma. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00298 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propomos a supressão do inciso I do art. 19 e do art. 20 do anteprojeto do Poder Legislativo,  
assim como, a alteração consequente do art. 22, no que couber.  
Em nosso entendimento, a emenda constitucional não integra o processo legislativo,  
como, fora da técnica, consta da Constituição de 1969 e o anteprojeto promete continuar.  
A confusão entre o processo constituinte e o processo legislativo só é admissível nas  
Constituições elásticas, não sendo o caso da tradição do Brasil nem da maioria das  
Constituições no mundo contemporâneo. Parece-nos, também, que não seria evolução  
equiparar-se as normas constitucionais às normas legais comuns, sem detrimento para a nova  
Constituição, que se pretende ser duradoura e estável.  
Tal confusão técnica ensejou que o Presidente da República emendasse a Constituição, no uso das  
atribuições de legislar, que possuía, durante o recesso do Congresso Nacional.  
Parece-nos ser o caso de acabar com o exercício do autoritarismo, responsável, este,  
pela desvalorização das normas constitucionais, transferindo-se a emenda constitucional,  
exatamente nos bens lançados, termos propostos no anteprojeto, tal como o fazia a Constituição de  
1946, numa parte específica do texto constitucional e separada do processo legislativo,  
assim como do Poder Legislativo, no exercício, aliás, de atribuição pertencente à Subcomissão de  
Garantia da Constituição, Reforma e Emendas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Prejudicada, devendo esta compatibilização ser realizada na Comissão de Sistematização. 

 
SUBCOMISSÃO DE GARANTIA DA CONSTITUIÇÃO, REFORMAS E EMENDAS – IVC 
 
EMENDA:00002 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e 
Emendas.  
"Art. 25 ....................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, até noventa dias após a aprovação da  
proposta, dez por cento dos eleitores, de pelo  
menos dois terços das Unidades da Federação, podem requerer que a proposta aprovada seja 
submetida a "referendum" popular." 
Justificativa: 
 Como consta no Anteprojeto, torna-se extremamente fácil obter-se que a proposta seja submetida a 
“referendum” popular, não representando esse desejo (o de submeter a “referendum”) um anseio de 
uma parte significativa (numericamente) do eleitorado brasileiro. 
Alguém ou alguma instituição interessada, facilmente obteria o número exigido para o requerimento. 
Bastaria deslocar-se para os Estados de Rondônia, Acre, Sergipe e os Territórios de Roraima e do 
Amapá, quando precisaria, em média, de 2.000 eleitorados em cada, ou seja, um total de 10.000 
eleitores, quantidade essa inferior ao número de eleitores necessários para apresentar proposta para 
a Constituição que estamos elaborando. 
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Parecer:   
   Altera redação do § 2o. do artigo 25.  
Propõe que o "referendum" à emenda seja requerido por dez por cento dos eleitores em, pelo menos, 
dois terços das unidades da Federação.  
Na verdade, o Anteprojeto facilita extremamente a participação popular. Entretanto, como, também, 
prevê a ratificação anterior pelas Assembleias, parece-me que se pode, realmente, ampliar o 
percentual, mas não para dez por cento.  
Penso que três por cento dos eleitores em, pelo menos, um terço das unidades da Federação, 
representam insatisfação de considerável parte dos cidadãos, capaz de justificar seja a emenda, 
alteração menos importante que a reforma, submetida à decisão de todo o corpo, de cidadãos.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   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 justificativa. 
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.  
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. 
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   EMENDA:00012 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 25 do capítulo III deste anteprojeto, a seguinte redação:  
"Art. 25. A proposta de Emenda à Constituição, será discutida e votada em Sessão do  
Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver dois terços dos votos  
favoráveis de cada Casa e a ratificação de mais da metade das Assembleias Legislativas, por 
decisão de dois terços dos seus membros." 
Justificativa: 
Sr. Presidente desta Subcomissão, acredito que uma Constituição para ter longevidade precisa ser 
protegida através do instituto da rigidez e para tal, sua reforma e emenda somente deve ser permitida 
com a votação de dois terços e para a emenda maioria absoluta, poderemos abrir um precedente que 
faça a Constituição ficar vulnerável aos açoites das modificações, pois a maioria absoluta é muito 
mais fácil de ser alterada. 
Parecer:   
   A Emenda de autoria do Constituinte Costa Ferreira, da nova redação ao artigo 25.  
Exige "quórum" de 2/3 dos membros das Assembleias Legislativas dos Estados para ratificação.  
Suprime exigência de intervalo de cento e oitenta dias para os dois turnos.  
Suprime §§ 1o. a 3o.  
Pela orientação adotada no Anteprojeto de distinguir reformas e emendas, o "quórum" de aprovação 
em cada um, deve necessariamente, ser diverso. Parece-nos que a preocupação do ilustre 
Constituinte em garantir rigidez à Constituição está atendida em virtude dos mecanismos 
introduzidos, inclusive o que estabelece intervalo de cento e oitenta dias entre os dois turnos e, 
também, a participação, das unidades federadas, por suas Assembleias, e dos cidadãos, por 
"referendum".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Dispõe sobre a participação dos Municípios e Câmaras Municipais na reforma constitucional.  
Acrescente-se ao artigo 3o. os seguintes itens:  
"IV - de mais da metade das Associações dos Municípios brasileiros, manifestando-se cada uma  
dela pela maioria de seus membros;  
V - de mais da metade das Associações de Vereadores do Brasil, manifestando-se cada uma  
delas pela maioria de seus membros." 
Justificativa: 
Não me parece justo excluir as Câmaras Municipais e os Municípios brasileiros do rol de entidades 
com poderes para emendar a Constituição. Se as Assembleias Legislativas, os Partidos Políticos, 
bem como parcelas da população brasileira podem emendar natural que as Câmaras Municipais e 
Municípios, através de suas respectivas Associações, também o façam. 
Espero, por tudo isso, que esta Emenda seja acolhida e, afinal, seja aprovada pelo parecer do nobre 
relator e do soberano Plenário desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   A EMENDA, de autoria do Constituinte Evaldo Gonçalves, acrescenta incisos ao artigo 18, 
prevendo iniciativa para a reforma constitucional, também, às Associações de Municípios  
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Brasileiros e às Associações de Vereadores do Brasil (mais da metade e por decisão da maioria de 
seus membros, em ambos os casos).  
A Federação é forma de Estado, em que as unidades têm autonomia política e poderes constituintes 
derivados. Se tem tais poderes, nada mais justo que atribuir-lhes, também, pelos  
respectivos órgãos legislativos, a iniciativa do processo de alteração à Lei Maior e a participação na 
sua aprovação.  
Foi esse o critério adotado. Os Municípios não são unidades da Federação, mas do Estado-Membro. 
Creio mais conveniente, dentro do critério que adotamos, conceder-lhes direito de  
participação na alteração à Constituição do Estado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00019 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se, no Capítulo III do anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas  
e Emendas, o seguinte artigo, renumerando-se os demais:  
"Art. 19. Durante a primeira sessão legislativa, reunir-se-á a Comissão de Temas Constitucionais do 
Congresso Nacional para examinar as propostas de alteração da Constituição apresentadas na 
legislatura anterior." 
Justificativa: 
A presente Emenda visa a estabelecer um ritmo próprio de análise e decisão acerca da temática 
constitucional, pela reserva de um período de tempo e de uma Comissão Técnica especificamente 
dedicados ao assunto. 
Competirá à Comissão de Temas Constitucionais, compostas de Senadores e Deputados eleitos em 
função da proporcionalidade partidária no Congresso Nacional, analisar as propostas de alteração da 
Constituição e oferecer um relatório a ser submetido ao Plenário, para decisão. 
Esta sistemática permite a condensação das propostas num único bloco, proporcionando inegável 
economia de tempo, além de evitar a dispersão da matéria pela análise de projetos isolados. 
Parecer:   
   A EMENDA, de autoria do Constituinte Alfredo Campos, acrescenta artigo 19, com renumeração 
dos demais. Renova a sugestão no. 7956-1.  
Determina reunião da Comissão de Temas Constitucionais do Congresso Nacional, na primeira 
sessão legislativa, para examinar propostas de alteração à Constituição.  
Quando examinamos as Sugestões, chamou-nos a atenção, pelo inegável cunho prático, a 
apresentada pelo Constituinte Alfredo Campos. Entendemos, porém, "data vênia" que a matéria é 
mais de Regimento Interno do Congresso do que, propriamente, de Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00022 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 25 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Artigo 25. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do  
Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de 5 dias, considerando-se aprovada 
quando obtiver em ambas as votações, o voto de dois terços de seus membros." 
Justificativa: 
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O processo constituinte de revisão deve manter correlação com o sistema de elaboração 
constitucional, prevalecendo o voto individual dos constituintes em igualdade de condições, sem 
privilegiar uma das Casas do poder constituído. 
Parecer:   
   Altera o artigo 25 para reduzir para cinco dias o intervalo entre os dois turnos e para dizer que o 
"quórum" previsto deve ser de dois terços e obtido na votação em conjunto e não em cada Casa.  
O estabelecimento de um prazo entre os dois turnos visa a permitir amadurecimento nas decisões, 
sempre importantes, quanto às alterações no texto constitucional. No Direito comparado, há Estados 
que prevêem legislaturas distintas para qualquer alteração; outros se contentam em exigir duas 
sessões legislativas. O sistema adotado no Anteprojeto é menos rigoroso que esses dois grupos, mas 
um pouco mais que o da Constituição atual. Aliás, Constituições brasileiras anteriores previram 
legislaturas distintas (1824, artigo 176), outras, sessões legislativas diversas (1891, § 2o. do artigo 
90; 1934, § 1o. do artigo 178; 1946, § 2o. do artigo 217).  
Disposições que viabilizaram aprovação casuística e açodada de emendas constitucionais foram 
introduzidas com o regime militar de 1964. Reconhecemos que o prazo fixado no Anteprojeto parece, 
num exame mais detido, um pouco longo; o proposto pela Emenda, extremamente curto. Noventa 
dias constitui um prazo razoável e intermediário entre as duas posições.  
Na orientação que imprimimos ao Anteprojeto de distinguir entre reforma e emenda, o 'quórum' de 
aprovação deve, necessariamente, ser diferente em cada uma. Por isso, não acolhemos a sugestão 
quanto à exigência de dois terços para a Emenda.  
Na última parte, deve ser acolhido pelas mesmas razões que levaram à aprovação da Emenda n. 
4C0024.  
Pela Aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprimam-se os parágrafos 1o., 2o. e 3o. do art. 25 do anteprojeto. 
Justificativa: 
As emendas à Constituição que são constantes adaptações do texto, sem alteração da estrutura do 
Estado devem ficar a cargo exclusivamente do Congresso Nacional, investido do poder constituinte 
de revisão, contemplando processo semelhante ao da elaboração, porém com menos rigidez que o 
de reforma. 
Parecer:   
   A emenda de autoria do Constituinte Ibsen Pinheiro suprime os §§ 1o., 2o. e 3o. do artigo 25, para 
eliminar a participação do povo e das Assembleias Legislativas dos Estados no processo de alteração 
da Lei Maior.  
A proposta contraria a orientação do Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00024 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 20 do anteprojeto a seguinte redação:  
"Artigo 20. A proposta de reforma da Constituição será discutida e votada em duas  
sessões legislativas, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto  
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favorável de dois terços dos membros do Congresso Nacional e a ratificação de pelo menos dois 
terços das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas por maioria de 
dois terços de seus membros." 
Justificativa: 
O processo constituinte de revisão deve manter correlação com o sistema de elaboração 
constitucional, prevalecendo o voto individual dos constituintes em igualdade de condições, sem 
privilegiar uma das Casas do poder constituído. 
Parecer:   
   Dá nova redação ao artigo 20. Estabelece que o "quórum" de aprovação da emenda deve ser 
obtido do total dos membros do Congresso Nacional e não de cada Casa.  
Na verdade se, na discussão, as duas Câmaras funcionam unicameralmente, não há razão para que, 
na votação, o "quórum" seja obtido separadamente, em cada Casa. O Congresso, nesta tarefa, 
exerce poderes constituintes decorrentes, de revisão da obra do poder constituinte originário, que é, 
sempre, unicameral.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00027 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Sejam incluídas as seguintes normas:  
"Art. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - da terça parte dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;  
II - do Presidente da República;  
III - de mais de cinco Assembleias  
Legislativos dos Estados, desde que, em cada uma delas, haja obtido aprovação por maioria absoluta  
de seus membros; 
Justificativa: 
Se estamos em uma República Federativa, creio que se deve permitir a possibilidade de estudo de 
proposta de emenda constitucional que parta de, pelo menos cinco Assembleias Legislativas. Deve-
se notar, por oportuno, que a Constituição de 1946 já previa procedimento assemelhado, em seu 
art.217, § 1º. 
Parecer:   
   A emenda, de autoria do Constituinte Nilson Gibson, reapresenta a sugestão no. 521-5, que prevê 
direito de iniciativa para a EMENDA: a) à terça parte dos membros da Câmara ou do Senado; b) ao 
Presidente da República; c) mais de cinco Assembleias Legislativas, por maioria absoluta de seus 
membros.  
Prejudicada, pelo acolhimento parcial no artigo 24 do Anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00028 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Seja incluída a seguinte norma:  
Art. A Assembleia Nacional Constituinte pode rever a Constituição decorridos cinco anos sobre a  
data da publicação da promulgação desta Constituição.  
Art. Não serão admitidas as emendas que desrespeitem:  
I - a independência e anuidade nacional  
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II - o sistema federativo  
III - a forma republicana de governo, bem como a autonomia dos Estados  
IV - os direitos, liberdades e garantias individuais  
V - o sufrágio universal, direto, secreto e periódico para eleição dos mandatos legislativos  
VI - o pluralismo partidário e o direito de oposição democrática  
Art. A Constituição não pode ser emendada na vigência do estado de sítio." - Constituinte  
Nilson Gibson. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A EMENDA, de autoria do Constituinte Nilson Gibson, é a Sugestão no. 4961-2 reapresentada.  
Em primeiro lugar, propõe se vede a emenda na vigência de estado de sítio. Já acolhida, de forma 
mais ampla, no § 3o. do artigo 17 do Anteprojeto.  
Enumera, também, matérias que não podem ser objeto de emenda. Já acolhida, em parte, no 
parágrafo único do artigo 18.  
Por último, estabelece um prazo de cinco anos, dentro do qual fica vedada qualquer alteração à 
Constituição. Considerando as características brasileiras e a rapidez com que se processam 
transformações, julgamos conveniente estabelecer um prazo mínimo de vigência da futura Carta, 
vedando alterações nesse período. Entendemos, porém, prudente admiti-las quando assim o decidir 
a maioria superqualificada de quatro quintos do órgão proponente.  
PREJUDICADA, pelo acolhimento parcial da Sugestão no. 4961-2. 
 
   
   EMENDA:00031 PREJUDICADA 
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 o Art. 27. 
Justificativa: 
O artigo restringe sobremodo a atividade parlamentar e usa técnica legislativa não costumeira. Ao 
contrário do disposto pelo ilustre relator, é prática em certas constituições estabelecer-se prazo para 
nova reforma constitucional (por exemplo: Portugal) e não texto que iniba prerrogativa dos membros 
do Congresso, de emendar ou reformar, como quer ainda o ilustre relator, a Carta Magna a ser 
promulgada. 
Parecer:   
   A emenda de autoria do Constituinte Oscar Corrêa Junior propõe a supressão do artigo 27. 
Contraria a orientação dada ao Anteprojeto. As razões invocadas pelo ilustre Constituinte não 
procedem; ao contrário, corroboram a conveniência do artigo.  
Pela rejeição. 
    
   
   EMENDA:00040 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Inclua-se um parágrafo único no art. 20 do anteprojeto, com a seguinte redação:  
"Parágrafo Único - Até noventa dias após a aprovação da proposta, meio por cento dos  
eleitores, de, pelo menos, cinco unidades da Federação podem requerer que a proposta aprovada  
seja submetida a um referendum popular, suprimindo-se os arts. 21 e 22 do anteprojeto. 
Justificativa: 
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Esta emenda visa permitir que as propostas de reforma da Constituição, também sejam submetidas a 
referendum popular, assim como previsto para as propostas de emendas constitucionais. 
Parecer:   
   Acrescenta parágrafo único ao artigo 20.  
Possibilita "referendum" popular para a reforma constitucional.  
A sugestão já está acolhida de forma mais ampla no artigo 21 do Anteprojeto.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00041 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "de cada Casa", substituindo-a pela expressão "do Congresso  
Nacional" e a expressão "... e a ratificação... até de seus membros" do art. 25 do anteprojeto e o  
seu parágrafo 1o., renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 
Julgamos ser desnecessária a retificação pelas Assembleias Legislativas das propostas de emendas 
constitucionais aproadas pelo Congresso, já que essa é uma das suas funções. Embora saudável, 
esse dispositivo contribuiria para dificultar sobremaneira a aprovação de emendas constitucionais, 
coisa que consideramos problemática. 
Parecer:   
   A emenda, de autoria do Constituinte Haroldo Lima, altera o artigo 25 e suprime seu § 10. Visa a 
permitir que o "quórum" para aprovação de emenda seja obtido com o total dos membros do 
Congresso e não de cada Casa.  
Dispensa a ratificação das Assembleias Legislativas dos Estados.  
Na primeira parte, merece ser acolhida, pelas mesmas razões que determinaram a aprovação da 
Emenda n. 4C0024-6. Na segunda deve ser rejeitada porque contraria a orientação, dada ao 
Anteprojeto de possibilitar participação não só do povo, mas, também, das unidades da Federação, 
por meio de suas Assembleias. A ratificação dos órgãos legislativos estaduais só é dispensada, no 
Anteprojeto, se a proposta de emenda obtiver voto favorável de quatro quintos de cada Casa do 
Congresso. A medida me parece salutar e não merece ser alterada.  
Pela aprovação Parcial. 
 
   
   EMENDA:00042 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 27 do anteprojeto. 
Justificativa: 
A Constituição poderá ser emendada ou reformada a qualquer momento. Consideramos que a 
limitação imposta nesse dispositivo do anteprojeto não é democrática, na medida em que obriga a 
Nação a manter intocada por dois anos a Constituição, não admitindo a hipótese de uma grande 
mobilização popular exigir a modificação de dispositivos considerados contrários aos interesses 
populares e democráticos. 
Parecer:   
   A emenda de autoria do Constituinte Haroldo Lima suprime o artigo 27. Pretende possa a 
Constituição ser modificada a qualquer momento.  
Entendemos ser necessário um prazo mínimo, que o Anteprojeto estabeleceu em dois anos apenas, 
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para que a Constituição possa ser testada. Se, entretanto, ainda neste período, a maioria 
superqualificada de quatro quintos do Órgão proponente entender necessária a alteração, ela é 
admissível. A disposição se me afigura prudente e deve ser mantida. 
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00043 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "de cada Casa" do inciso I do art. 24 do anteprojeto. 
Justificativa: 
Consideramos que as propostas de emendas constitucionais devem ser apresentadas por 1/3 (um 
terço) do Congresso Nacional e não de cada um das suas casas isoladamente. 
Parecer:   
   Suprime a expressão "de cada Casa", no item I do artigo 24.  
Permite que a proposta de emenda seja apresentada por um terço do Congresso Nacional e não 
mais, como no Anteprojeto, por um terço de cada Casa.  
A proposta contraria a orientação dada ao Anteprojeto de que o "quórum" de iniciativa seja obtido, 
separadamente, em cada Casa do Poder Legislativo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00045 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O art. 20 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"A proposta de reforma à Constituição será discutida e votada em duas sessões legislativas,  
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços do  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Consideramos que a exigência de aprovação das Assembleias Legislativas estaduais das propostas 
de reforma da Constituição, embora salutar, nos termos propostos pelo anteprojeto tornaria 
praticamente inviável qualquer reforma constitucional. Acreditamos que, embora as possibilidades de 
reforma da Constituição devem ser restritas, não podem ser de tamanha intensidade. 
Parecer:   
   Dá nova redação ao artigo 20.  
Visa a permitir que o "quórum" para aprovação de reforma seja obtido com o total dos membros do 
Congresso e não em cada Casa.  
Dispensa ratificação das Assembleias Legislativas dos Estados.  
Na primeira parte, merece ser acolhida, pelas mesmas razões que determinaram a aprovação da 
Emenda n.4c0024-6. Na segunda parte, deve ser rejeitada, porque contraria a orientação dada ao 
Anteprojeto de possibilitar a participação, não só do povo, mas, também das unidades da Federação 
por meio de suas Assembleias.  
Pela aprovação parcial. 
  
   
   EMENDA:00051 PREJUDICADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   O artigo 17 do anteprojeto apresentado pelo ilustre e douto relator deverá ter a seguinte  
redação:  
Art. A Constituição poderá ser emendada por proposição do Presidente da República, do  
Presidente do Conselho de Ministros, de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, por um terço das Assembleias Legislativas ou por iniciativa popular.  
§ 1o. No caso de proposição apresentada pelas Assembleias Legislativas, a mesma deve ser  
aprovada por cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros.  
§ 2o. No caso de proposição de iniciativa popular, essa deverá ser apresentada por pelo  
menos 150.000 eleitores, de 1/3 dos Estados da Federação, devendo em cada um deles receber pelo  
menos dez assinaturas.  
§ 3o. As emendas que tratem da alteração, inclusão ou supressão de dispositivos referentes  
aos direitos e garantias individuais e coletivos, a organização dos poderes do sistema eleitoral e  
partidário, bem como o presente dispositivo, considerar-se-ão aprovadas em dois turnos de  
discussão e votação do Congresso Nacional, por maioria de 3/5 de seus membros e após ratificação  
por referendum popular.  
§ 4o. As demais matérias poderão ser emendadas mediante a aprovação por maioria  
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em dois turnos de discussão e votação.  
§ 5o. Não se reformará a Constituição na vigência de estado de alarme ou de sítio.  
§ 6o. Não será objeto de deliberação a proposição de emenda tendente a abolir a forma  
republicana e democrática de governo ou a federação. 
Justificativa: 
A Constituição vigente exige quórum de 2/3 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional 
para aprovação de emendas à Constituição, enquanto o artigo 436, § 2º do Projeto da Comissão 
Provisória fixa este quórum em maioria absoluta. 
Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência da confecção de uma Constituição 
analítica, onde certamente constarão matéria constitucional, como os direitos e garantias individuais e 
principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral, dentre outros, e de matérias que não 
são propriamente constitucionais, como aquelas relacionadas com a ordem econômica, a 
organização tributária e tantas outras. 
Estabelecer um critério único e inflexível a todas as matérias contribuir-se-á pela rigidez da ordem 
jurídico-constitucional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor em face de mudanças 
no quadro econômico e social. 
Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias de ordem constitucional propriamente dita 
sejam submetidas à aprovação por uma maioria qualificada de 3/5, e mediante referendo popular 
para evitar-se de um lado a instabilidade constitucional em decorrência de maiorias eventuais, que 
poderão alterar a constituição ao seu talento como forma de manterem-se no poder, e de outro lado, 
submeter essas decisões ainda, à aprovação da sociedade pelo mecanismo do referendo popular em 
reconhecimento da soberania da sociedade, bem como da sua anterioridade em relação ao Estado e 
de reserva em seu poder da faculdade de participar diretamente das decisões mais graves e 
importantes tanto da organização dos poderes quanto dos direitos fundamentais. 
De outro lado, institucionaliza-se o mecanismo da participação popular através da apresentação de 
propostas por 150 mil eleitores de pelo menos 1/3 dos estados da federação, como forma de ampliar 
e aprofundar a democracia direta articulada com os institutos da democracia representativa. 
As matérias que não propriamente constitucionais, poderão ser alterada por maioria absoluta, nem 
estarão sujeitas ao referendo. 
Parecer:   
   A EMENDA, de autoria de Vilson Souza, dá nova redação ao artigo 17, disciplinando a emenda 
constitucional e suprimindo a reforma.  
Prevê iniciativa para: a) Presidente da República; b) Presidente do Conselho de Ministros; c) um 
décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; d) um terço das 
Assembleias Legislativas, por maioria de seus membros; e) cento e cinquenta mil eleitores de um 
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terço dos Estados, devendo, em cada um deles, receber, pelo menos dez assinaturas.  
Estabelece para as emendas sobre determinadas matérias, que enumera, rito e "quórum" especiais: 
dois turnos, sessão do Congresso e três quintos de seus membros, ratificação popular por 
referendum.  
Emendas sobre demais matérias serão aprovadas também, em dois turnos, mas por maioria absoluta 
do Congresso.  
Veda a emenda sobre determinadas matérias e em estados de exceção.  
Em síntese, o ilustre Constituinte pretende se dê à alteração sobre matéria de ordem constitucional 
propriamente dita (sic) tratamento diverso das demais, não só quanto ao rito,  
como, também, quanto ao quórum. E prevê, como no Anteprojeto, inovações: a participação das 
Assembleias e do povo.  
Na verdade, houve reapresentação da Sugestão no. 510-4, já acolhida, em parte, no Anteprojeto.  
Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00061 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ORLANDO PACHECO (PFL/SC) 
Texto:   
   Acrescentar ao art. 24 a seguinte proposta:  
"Art. 24. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
V - do Presidente da República." 
Justificativa: 
Como asseverou o Deputado NELTON FRIEDRICH, DD. Relator da Subcomissão de Garantia da 
Constituição, Reformas e Emendas, “Sem chegar a refletir a maioria, alguns Constituintes deixaram 
de conferir ao Presidente da República o direito de iniciativa” para propor emendas (vid. fl. 19, 
Relatório). 
Portanto, podemos concluir que, a grande maioria propôs sugestões no sentido de conferir ao 
Presidente da República a faculdade relativamente à iniciativa para emenda à Constituição. 
A princípio, o anteprojeto deve refletir o pensamento da grande maioria dos Constituintes. 
Ademais, tradição constitucional brasileira sempre consagrou tal faculdade ao Chefe do Poder 
Executivo. 
Parecer:   
   Prevê direito de iniciativa de emenda, também, para o Presidente da República.  
O ilustre Autor da proposta, transcrevendo trecho do Relatório - "Sem chegar a refletir a maioria, 
alguns Constituintes deixaram de conferir ao Presidente da República o direito  
de iniciativa..." -, concluiu que "a grande maioria propôs sugestões no sentido de conferir ao 
Presidente da República a faculdade relativamente à iniciativa para a emenda à Constituição".  
A conclusão é improcedente. A omissão da figura do Presidente da República, no dispositivo que 
trata da competência para a iniciativa significa, justamente, o inverso; ou em outras palavras, significa 
que não lhe atribuíram o direito de iniciativa.  
A orientação que adotamos no Anteprojeto seguiu a tradição da história constitucional brasileira nos 
períodos democráticos.  
Com efeito, as Constituições de 1824 (artigo 174), de 1891 (artigo 90), de 1934 (artigo 178) e de 1946 
(artigo 217) só previam o direito de iniciativa aos órgãos legislativos, evidentemente, por serem 
representativos da soberania popular. Algumas (1934 e 1946) incluíram as Assembleias Legislativas.  
Foi o Ato Institucional n. 1, de 1964, que outorgou ao Presidente da República o direito de iniciar o 
processo de alteração à Lei Maior.  
O Ato Institucional n.2, de 1965, manteve a disposição, o mesmo acontecendo com a Constituição 
atual, na redação original (artigo-50) e na decorrente da Emenda n.1, de 1969.  
Pela rejeição da presente emenda. 
 
   
   EMENDA:00067 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator  
Dê-se a seguinte redação ao art. 26:  
Art. 26 A proposta de emenda rejeitada, que tenha recebido voto favorável de dois quintos dos  
membros do Congresso Nacional, poderá ser submetida a "referendum" popular, se este for  
requerido por um quinto dos congressistas ou um por cento dos eleitores, no prazo de cento e vinte  
dias, contados de sua votação. Decorrido o prazo, não mais poderá ser apresentada na mesma  
sessão legislativa seguinte.  
Acrescente-se ao § 2o. do art. 25 após "... cinco unidades da Federação" o seguinte:  
"e requerimento de 1/5 dos Congressistas." 
Justificativa: 
A Construção da democracia requer mecanismos de representação política de interesses e opiniões 
como partidos. A sociedade brasileira tem reivindicado, porém, outros instrumentos e formas de 
participação política direta que suplementam a representação democrática. Esta proposta é o 
reconhecimento dessa necessidade de ampliação de espaços democráticos na nova ordem 
constitucional. Esta proposta originalmente sugerida pelo Plenário Nacional Pró-Participação Popular 
na Constituinte, é endossada e apresentada a essa subcomissão em nome dos compromissos com 
ideias republicanos e com a esperança da prática da Republica. 
Neste sentido deve-se acolher na próxima Constituição o referendo e a iniciativa popular de emenda 
constitucional nas situações detalhadas na proposta. 
Parecer:   
   Dá nova redação ao artigo 26, substituindo integralmente a matéria nele contida. O Anteprojeto 
veda a reapresentação na mesma e na sessão legislativa seguinte proposta de emenda  
rejeitada. A Emenda permite que a proposta rejeitada seja, desde que tenha recebido voto favorável 
de dois quintos do Congresso, submetida a "referendum popular", a requerimento  
de um quinto dos congressistas ou de um por cento dos eleitores, no prazo de cento e vinte dias a 
contar da votação.  
Propõe também alteração do § 2o. do artigo 25, a fim de permitir, a um quinto dos congressistas, o 
direito de requerer seja a proposta de emenda aprovada, submetida a "referendum".  
As propostas contrariam a orientação dada ao Anteprojeto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00068 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Nova redação para o artigo 17:  
Art. 17. A Constituição sofrerá reformas e emendas, de acordo com as presentes normas. Pelos  
mesmos critérios poderão ser rescindidas, no todo ou em parte, decisões judiciais de qualquer grau  
transmitidas em julgado, comprovado o interesse social. 
Justificativa: 
Os erros, em qualquer atividade, são comuns. Os erros judiciais alcançam, no entanto, proporções 
que levam a uma grande repercussão social. Vencidos os prazos, verificados decadências e 
prescrições, a tendência, na legislação atual, é a consagração do erro. Assim, nada mais razoável 
que, pelos mesmos critérios de emenda e reforma da Constituição, possa o Congresso Nacional 
rescindir decisões que, de um modo ou de outro, consagrem injustiças. 
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Parecer:   
   A emenda pretende conferir aos órgãos encarregados de promover reforma ou emendas à 
Constituição e através dos mesmos critérios, a atribuição de reformar decisões judiciais proferidas em 
qualquer instância, atendendo ao interesse social.  
Parece-nos inviável tal proposta por autorizar a invasão de atribuições do Poder Legislativo no 
Judiciário.  
Somos pela rejeição da emenda. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 
   EMENDA:00157 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   
   Se prejuízo do atual parágrafo 4o que passa a ser disposto como parágrafo 6o, inclua-se, no  
Artigo 20, no capítulo relativo ao "Processo Legislativo", os seguintes parágrafos.  
§ 4o - Aprovada a proposta pelo Congresso, será a mesma remetida, num segundo estágio, a  
todas as Assembleias Legislativas Estaduais, para ratificação ou rejeição, igualmente em votação em  
dois turnos com resultados caracterizados pela decisão da maioria absoluta dos membros de cada  
uma delas.  
§ 5o - O Congresso Nacional declarará definitivamente aprovada a proposta que, num  
segundo estágio, restar ratificada por dois terços das Assembleias Estaduais. 
Justificativa: 
A Carta Constitucional Brasileira ora em elaboração, deve, o quanto possível, buscar a durabilidade 
do seu texto, como só acontece naquelas de outros países já em estado mais avançado de 
desenvolvimento político, social e econômico. 
Não se quer dizer com isso, no entanto, que se pretenda relegar ao esquecimento, ou mesmo à 
inexistência, o que seria absurdo, o poder de emendá-la, poder esse que os doutrinadores 
reconhecem universalmente e denominam de Poder Constituinte Derivado. 
Porém, ao mesmo tempo, não se deve deixar o texto maior ao sabor de maiorias parlamentares 
eventuais ou sob pressões de toda ordem, estas com a finalidade de adaptá-lo a interesses de 
grupos de maior poder, um desvirtuamento daquilo que seriam as verdadeiras aspirações nacionais. 
Assim, a emenda ora oferecida, tem por escopo numa tramitação mais complexa das propostas de 
emenda à Constituição, subordinando aquelas já aprovadas pelo Congresso Nacional à retificação 
pelas Assembleias Legislativas Estaduais, a exemplo do que ocorre, aliás, em países como a 
República Federal da Alemanha, os Estados Unidos e a Venezuela. 
Dita participação dos Estados-Membros, a par de impedir as pressões acima aludidas, ou, pelo 
menos dificultá-las, bem assim de evitar as maiorias parlamentares eventuais, tem o condão de tornar 
mais democrático o processo de alteração do texto constitucional, tornando-o mais próximo dos 
destinatários finais das normas porventura daí decorrentes. 
Enfim, a emenda, procura transmitir maior segurança ao pacto político a estampar-se na Carta, 
tornando certa a participação popular mais afetiva em sua emenda, que passaria, pela forma 
sugerida, por um crivo mais efetivo de seus representantes nas diversas esferas do Poder Legislativo 
(da União e dos Estados). 
Parecer:   
   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00198 REJEITADA 
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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. - Proposta emenda, será ela discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional em  
dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços de  
votos de cada uma das Casas.  
§ 1o - A Constituição não pode ser emendada na vigência do estado de sítio.  
§ 2o - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal, com o respectivo número de ordem 
§ 3o - A emenda a Constituição deverá ser submetida a referendum constitucional, por proposta da 
maioria absoluta dos membros do Congresso ou pedido de cinquenta mil eleitores. 
Justificativa: 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo. 
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:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00374 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:   
   Dê-se ao art. 20 e seus incisos e parágrafos,  
do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo esta redação:  
"Art. 20 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  
II - do Presidente da República;  
III - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria de seus membros;  
IV - do Supremo Tribunal Federal mediante maioria absoluta de seus membros.  
§ 1o. - mesma redação do Anteprojeto  
§ 2o. - mesma redação do Anteprojeto  
§ 3o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois 
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turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas 
as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 4o. - mesma redação do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Louve-se o legislador constituinte que aprimorando a técnica redacional, colocou a matéria das 
Emendas à Constituição no local conveniente, quer dizer, no elenco do Legislador. Há grande 
diferenciação entre os institutos da EMENDA, REVISÃO e REFORMA. Emenda é acepção 
consagrada. Realmente, em qualquer amplitude que se considere alterações introduzidas na Carta 
Magna, o sentido é sem dúvida o de Emenda. Uma Constituição deve possuir necessariamente 
alguns meios de emenda. A proposta visa aperfeiçoar a tramitação das propostas de Emendas à 
Constituição. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00434 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:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo (3-a)  
Acrescenta, onde couber os seguintes artigos, suprimindo o art. 20:  
"Art. A Constituição poderá ser reformada ou emendada, segundo as normas previstas neste 
Capítulo.  
§ 1o. A reforma visa a alterar a estrutura do Estado, a organização ou a competência dos poderes  
da soberania, a declaração de direitos e suas garantias e as normas previstas neste Capítulo.  
§ 2o. A emenda visa a alterar normas não compreendidas no parágrafo anterior.  
§ 3o. A Constituição não poderá ser reformada nem emendada na vigência de estado de sítio nem de  
estado de emergência.  
Art. A proposta de reforma da Constituição poderá ser apresentada:  
I - pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, por maioria dos seus membros;  
II - por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se, cada uma delas, 
pela maioria de seus membros;  
III - por meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo menos, mais da metade das unidades da 
Federação.  
Parágrafo único. Não será objeto de deliberação a proposta de reforma que revogue:  
a) a forma federativa de Estado;  
b) a forma republicana de governo;  
c) o voto direto, secreto, universal e periódico;  
d) a separação dos Poderes; e  
e) os direitos e garantias individuais.  
Art. Apresentada uma proposta de reforma, a ela serão anexadas as propostas de emenda em curso  
e aberto o prazo de trinta dias para recebimento de quaisquer outras.  
§ 1o. A proposta de reforma à Constituição, será discutida e votada em duas sessões legislativas 
considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços do 
Congresso Nacional e a ratificação de pelo menos dois terços das Assembleias Legislativas dos 
Estados e do Distrito Federal, manifestando-se cada uma delas por maioria de dois terços de seus 
membros.  
§ 2o. 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.  
§ 3o. A proposta referendada pelo povo será promulgada, pelas Mesas da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal com o respectivo número de ordem.  
Art. A proposta rejeitada não pode ser apresentada na mesma legislatura.  
Art. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  
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II - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal, manifestando-se 
cada uma delas pela maioria de seus membros;  
III - de Tribunal Superior, mediante maioria absoluta de seus membros;  
IV - de meio por cento dos eleitores de cada uma, de pelo menos, um terço das unidades da 
Federação.  
Art. A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso Nacional 
em dois turnos, com intervalo mínimo de cento e oitenta dias, considerando-se aprovada quando 
obtiver, em ambas as votações, o voto favorável da maioria absoluta de seus membros e a ratificação 
de mais da metade das Assembleias Legislativas, por decisão da maioria absoluta de seus membros.  
§ 1o. Dispensar-se-ão o segundo turno e a ratificação pelas Assembleias Legislativas, quando a 
proposta por quatro quintos do Congresso Nacional.  
§ 2o. Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, até noventa dias após a aprovação da 
proposta, três por cento dos eleitores de pelo menos, um terço das unidades da federação podem 
requerer que a proposta aprovada seja submetida a "referendum" popular.  
§ 3o. A proposta referendada pelo povo será promulgada como Emenda à Constituição pelas Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  
Art. A proposta de emenda rejeitada não pode ser apresentada na mesma e na sessão legislativa 
seguinte." 
Justificativa: 
Esta emenda nada mais objetiva do que a disciplina da tramitação das emendas constitucionais na 
forma aprovada pela subcomissão de garantia da Constituição, Reforma e Emendas, que representa 
um grande avanço no processo legislativo brasileiro. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00460 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, dê-se ao § 1o. do art. 20 a 
seguinte redação:  
"Art. 2o. ..................................  
§ 1o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação,  
a República ou o Sistema Parlamentar de Governo; os direitos, liberdades e garantias individuais; e o 
sufrágio universal, direto e secreto". 
Justificativa: 
Uma vez implantado o Sistema Parlamentar de Governo, entendemos que tal mudança de rumos em 
nossos princípios constitucionais não poderá ficar à mercê de casuísmos, como os responsáveis pela 
prematura abolição da experiência tentada em 1961, através da Emenda nº 4 à Constituição de 1946. 
Assim, para resguardar o Sistema Parlamentar de Governo como instituição permanente, sugerimos 
a presente Emenda, proibindo qualquer reforma da Carta Magna que implique na abolição não só da 
Federação e da República, como também do SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO. 
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) 
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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  
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, facultando 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 motivado 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 Executivo 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 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. 
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   EMENDA:00503 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB/RN) 
Texto:   
   III - a - Subcomissão do Poder Legislativo.  
Dê-se ao § 2o. do art. 20 a seguinte redação:  
"2o. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio, de intervenção federal 
ou do Estado de emergência." 
Justificativa: 
Há propostas aprovadas em outras subcomissões, prevendo o estado de emergência, com a 
suspensão de algumas garantias individuais. Se é aconselhável a intocabilidade constitucional 
durante a intervenção federal, que se pode limitar a uma unidade da Federação, “a fortiori”, tal 
precaução deve ser tomada, em se tratando de estado de emergência, de muito maior amplitude e 
extensão. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00588 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. 28 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 28 - A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara Federal e Senado da 
República, com o respectivo número de ordem." 
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:00589 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 Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 26 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um quarto dos membros da Câmara Federal;  
II - de um quarto dos membros do Senado da República;  
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas dos Estados, em decisão adotada pelo voto da 
maioria dos seus membros, no decurso de dois anos;  
IV - do Presidente da República;  
§ 1o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação e a 
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República;  
§ 2o. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência do estado de sítio." 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
   
   EMENDA:00622 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. 35 do anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 34. O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de 
discussão e votação.  
§ 1o. Se a Câmara revisora o aprovar, voltará à Casa iniciadora para que aprecie a emenda; se o 
rejeitar, será arquivado.  
§ 2o. O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, será 
tido como rejeitado.  
§ 3o. A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a constante de 
proposta de emenda à Constituição, rejeitado ou havido por prejudicada, somente poderá constituir 
objeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de 
qualquer das Câmaras, ressalvadas as proposições de inciativa do Presidente da República. 
Justificativa: 
Com a apresentação desta Emenda demos sequencia à persecução do objetivo já declarado quando 
do oferecimento de emenda ao artigo 1º deste Projeto. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00686 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 20 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação.  
Art. 20. A Constituição poderá ser emendada mediante:  
I - proposta do Presidente da República;  
II - proposta subscrita por um terço dos membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional; e  
III - moção subscrita pela maioria absoluta das Assembleias Legislativa de cinco Estados.  
§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada  
na vigência de estado de sítio, estado de alerta ou de intervenção federal.  
§ 2o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a República,  
a Federação, a carta de direitos fundamentais, o princípio democrático e o pluripartidarismo; que vise 
a alterar o processo de emenda, ou que acresça restrições de direito individual quando do estado de 
alerta.  
§ 3o. Em qualquer dos casos do "caput", a proposta será discutida e votada, nominalmente, em  
sessão conjunta do Congresso Nacional, em turno único.  
§ 4o. Se aprovada a emenda por dois terços dos votos dos membros da Câmara dos Deputados e  
por dois terços dos votos membros do Senado Federal, será ela enviada à deliberação das 
Assembleias Legislativas.  
§ 5o. Ter-se-á por adotada a emenda que, nos dezoito meses seguintes à sua votação pelo  
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Congresso Nacional, for aprovada por dois terços das Assembleias Legislativas, mediante voto  
nominal da maioria absoluta de cada uma delas.  
§ 6o. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgarão a emenda, a qual  
entrará em vigor na data de sua publicação.  
§ 7o. Ter-se-á por rejeitada a emenda que não atender aos requisitos do § 5o.. Não poderá ser  
ela renovada na mesma sessão legislativa do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
No estado federal democrático, de poder político desconcentrado e de partilha constitucional de 
competências, é injustificável que as unidades da federação sejam totalmente excluídas do processo 
de revisão constitucional. Só se acresce à estabilidade do Texto Magno e à qualidade e informação 
do debate dos grandes temas ao se incluir as Assembleias Legislativas, sempre mais próximas do 
eleitorado e de seus problemas mais prementes. A visão nacional não deve sair do abstrato de 
Brasília, mas, também, da soma das manifestações particulares dos Estados. 
As limitações às emendas não devem excluir referência expressa à democracia e ao 
pluripartidarismo, valores centrais da ordem constitucional. 
Não deve a Constituição ser emendada também quando da intervenção federal em face do trauma 
constitucional que esse instituto representa. 
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, como proposta a proposição que tem por 
fim emendar a Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00701 PREJUDICADA 
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. 3o. do art. 20 do anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo:  
Art. 20. ....................................  
§ 3o. A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, realizadas pelo processo  
nominal, com interstício mínimo de quinze anos, dois terços dos votos dos membros de cada uma 
das casas. 
Justificativa: 
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Estamos sugerindo: 
a) Interstício de quinze dias entre votações; 
b) Que fique expressa a exigência da votação nominal. 

No primeiro caso, entendemos que a votação em dois turnos, sem interstício, não se justifica. Sem 
ele é preferível a sua eliminação. O processo é de um ridículo gritante. Faz-se uma votação à noite, 
outra pela manhã e os parlamentos, em regra, mantêm o mesmo voto. Onera os cofres públicos, com 
sessões extraordinárias e jetons sem qualquer explicação racional ou prática. 
Qual, em tese, a razão justificadora de dois turnos instituídos nas constituições anteriores e mantidos 
no anteprojeto aprovado pela subcomissão? É o de permitir que os parlamentares entre uma e outra 
votação, reflitam melhor sobre a matéria votada, auscultando a sociedade e avaliando os seus 
efeitos. Na prática, nada disto ocorre. O que ela demonstra é que, inúmeras vezes, uma sessão se 
encerra às três horas da madrugada, aprovando-se a emenda constitucional em primeiro turno e, no 
dia seguinte, às 9 horas da manhã, novamente o Congresso está reunido, para a votação do segundo 
turno. Isto significa que o parlamentar muito mal dormiu, sobre o voto não refletiu e os ecos da 
sociedade, ainda nem foram ouvidos. Dir-se-á que o parlamentar deve refletir melhor é antes de 
proferir o seu primeiro voto. Se, assim é, e se assim ocorre, não se justifica esta repetição inútil e 
rebarbativa. Mas, de qualquer sorte, seu efeito sobre a sociedade não foi avaliado. 
Um interstício de 15 dias, porém, será tempo suficiente para que se justifique a manutenção do voto 
no segundo, cumprindo-se todo o ritual que o instituiu no passado. 
Fora daí, da obrigatoriedade do interstício, é preferível que se extirpe e expulse do texto 
constitucional, esta exigência descabida dos turnos pela sua superfluidade e inocuidade. Afinal, o que 
não tem préstimo, elimina-se. 
No segundo caso, a prática parlamentar nos leva a propor que fique expressa a exigência de votação 
nominal, pois a sua ausência ou omissão poderá ser entendida, como tem ocorrido, atualmente, de 
que o quórum mínimo pode ser aferido pelo processo simbólico, nas votações das leis 
complementares. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   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 a 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 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. 
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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 á consideração 
do Poder Legislativo. Será, então, proposta do Partido, mas garantindo-se o direito do 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.  
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 e participação da sociedade no processo Legislativo. Abre o Congresso Nacional à 
participação popular, o que representa importante passo na construção da democracia. 
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.  
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 instâncias 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. 
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   EMENDA:00890 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO TORRES (PTB/AL) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo.  
- Acrescenta-se o inciso no artigo 20.  
"III - de, no mínimo, cinco por cento dos eleitores de no mínimo a metade dos Estados da Federação". 
Justificativa: 
A emenda visa dar ao povo poder de não só fiscalizar a constituição, mas também de participar e ter 
nesta possibilidade de emenda a sua real participação. 
De modo algum esta proposta de emenda entra em conflito com a delegação de poder aos 
parlamentares uma vez que são eles que decidiram da aprovação ou não dela. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:00912 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o Parágrafo 1o. do art. 20.  
Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a unidade nacional, a  
federação e os direitos, liberdades e garantias individuais; e o sufrágio universal, direto e secreto. 
Justificativa: 
O Anteprojeto proíbe emendas constitucionais que não têm sempre uma a ver com outro, do tipo 
contra “a República”, a “Federação”, etc., como se os monarquistas fossem, ou nunca tivesse sido, 
contra a unidade nacional, o federalismo, os direitos e liberdades individuais e o voto secreto, etc. 
Ora, o Império não tinha prisioneiros políticos, anistiava a todos indistintamente, glória de Duque de 
Caxias, o Pacificador, e da magnanimidade de Dom Pedro II, quaisquer que fossem os revoltosos 
contra a monarquia. Mas é a República que nega aos monarquistas o direito da qual ela usou para 
ser implantada não por uma eleição ou plebiscito e sim por um golpe militar. Tanto os monarquistas 
se interessavam também pela ampliação das franquias dos eleitores, que o Império foi aumentando-
as pelas reformas eleitorais de 1846, 1855 e 1881. Mudanças acompanhadas pela gradativa abolição 
da Lei do Ventre Livre (1871), à dos Sexagenários (1885), até a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, 
esta custando o próprio Trono. Portanto os monarquistas, mais que ninguém, são defensores da 
unidade da pátria e dos direitos dos cidadãos. Daí reivindicarem o direito de o dizerem de público e 
de lutarem por seus pacíficos ideais. Nenhuma Constituição republicana do mundo proíbe a 
propaganda Monárquica, nem a da França de tantas revoluções, nem a Constituição dos Estados 
Unidos também fonte inspiradora dos republicanismos, nem qualquer outra. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   EMENDA:01069 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 48  
 

 

Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
  Inclua-se, onde couber, no anteprojeto final da Subcomissão do Poder Legislativo, no capítulo  
que regula o Processo Legislativo, o seguinte dispositivo:  
"Art. A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a  
constante de proposta de emenda à Constituição, rejeitada ou havida por prejudicada, somente  
poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria  
absoluta dos membros de qualquer das Câmaras." 
Justificativa: 
Não se justifica a ressalva atualmente insculpida no § 3º do art. 58 da Constituição Federal no que se 
refere a permissão de representação pelo Poder Executivo de projetos rejeitados ou não 
sancionados, dentro de uma mesma sessão legislativa. A regra para a representação de projeto em 
tais situações dentro da mesma sessão legislativa exige proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Câmaras, o que constitui medida salutar e evita tentativas sucessivas para impor 
texto de lei não querida. A regra da exigência da proposta da maioria absoluta dos membros de 
qualquer das câmaras deve prevalecer sem qualquer exceção ou ressalva, como atualmente 
existente, dando-se tratamento uniforme aos poderes aludidos. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:01160 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Legislativo Dê-se ao parágrafo 3o. do artigo 20 do  
Anteprojeto a seguinte redação:  
§ 3o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas votações, dois terços dos votos dos 
seus membros. 
Justificativa: 
As alterações da Constituição representam uma continuidade do processo constituinte quando o 
sistema bicameral cede à deliberação conjunta. Sendo assim, nada justificaria que as mudanças 
constitucionais subsequentes se processarem por critério diverso. Doutra parte, o “quórum” de dois 
terços se justifica pela necessidade de se conferir estabilidade ao texto constitucional. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
   
   
   EMENDA:01375 PREJUDICADA 
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 § 3o. do Art. 20 a seguinte redação:  
§ 3o. - A proposta será discutida e votada em sessão extraordinária da Câmara dos Deputados, em  
dois turnos, considerando-se aprovada quanto obtiver, em ambas as votações. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
   
   EMENDA:01376 PREJUDICADA 
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 § 4o. do Art. 20 a seguinte redação:  
§ 4o. - A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Câmara dos Deputados, com  
o respectivo número de ordem. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
   
   EMENDA:01453 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 20 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação:  
Art. 20. A Constituição poderá ser emendada mediante:  
I - proposta do Presidente da República;  
II - proposta subscrita por um terço dos  
membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional; e  
III - moção subscrita pela maioria absoluta  
das Assembleias Legislativas de cinco Estados.  
§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada  
na vigência de estado de sítio, estado de alerta ou de intervenção federal.  
§ 2o. Não será objeto de deliberação a  
proposta de emenda tendente a abolir a República,  
a Federação, a carta de direitos fundamentais, o  
princípio democrático e o pluripartidarismo; que  
vise a alterar o processo de emenda, ou que  
acresça restrições de direito individual quanto do  
estado de sítio ou do estado de alerta.  
§ 3o. Em qualquer dos casos do caput, a  
proposta será discutida e votada, nominalmente, em  
sessão conjunta do Congresso Nacional, em turno único.  
§ 4o. Se aprovada a emenda por dois terços  
dos votos dos membros da Câmara dos Deputados e  
por dois terços dos votos dos membros do Senado  
Federal, será ela enviada à deliberação das Assembleias Legislativas.  
§ 5o. Ter-se-á por adotada a emenda que, nos  
dezoito meses seguintes à sua votação pelo  
Congresso Nacional, for aprovada por dois terços  
das Assembleias Legislativas, mediante voto  
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nominal da maioria absoluta de cada uma delas.  
§ 6o. As Mesas da Câmara dos Deputados e do  
Senado Federal, promulgarão a emenda, a qual  
entrará em vigor na data de sua publicação.  
§ 7o. Ter-se-á por rejeitada a emenda que não  
atender aos requisitos do § 5o. Não poderá ser ela  
renovada na mesma sessão legislativa do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
No estado federal democrático, de poder político desconcentrado e de partilha constitucional de 
competências, é injustificável que as unidades da federação sejam totalmente excluídas do processo 
de revisão constitucional. Só se acresce à estabilidade do Texto Magno e à qualidade e informação 
do debate dos grandes temas ao se incluir as Assembleias Legislativas, sempre mais próximas do 
eleitorado e de seus problemas mais prementes. A visão nacional não deve sair do abstrato de 
Brasília, mas, também, da soma das manifestações particulares dos Estados. 
As limitações às emendas não devem excluir referencia expressa à democracia e ao 
pluripartidarismo, valores centrais da ordem constitucional. 
Não deve a Constituição ser emendada também quando da intervenção federal em face do trauma 
constitucional que esse instituto representa. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 
   EMENDA:00070 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao § 1o. do Art. 19 do anteprojeto da Subcomissão da Garantia da  
Constituição, Reformas e Emendas.  
Art. - Esta Constituição pode ser alterada por emenda proposta por um terço dos parlamentares  
do Congresso Nacional, pela maioria absoluta de membros da Assembléia Legislativa ou de Câmara 
de Vereadores, pelo Poder Executivo, pelo Supremo Tribunal Federal, ou por solicitações de, no  
mínimo, trinta mil eleitores, e que venha a ser aprovada pela maioria absoluta do Congresso  
Nacional, em reunião conjunta, realizada em dois anos consecutivos. 
Justificativa: 
Deve-se abrir o Parlamento à participação de outros órgãos ou Poderes, na tarefa de 
aperfeiçoamento da Constituição. Ao invés de elevar o “quórum” de votação de emenda para dois 
terços, achamos mais prático estender a votação à realização de duas sessões conjuntas do 
Congresso Nacional em dois anos consecutivos. 
Parecer:   
   Com a Emenda no. 400070-6, o Constituinte Jofran Frejat, do Distrito Federal, dá nova redação ao 
§ 1o. do artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas. 
Assegura o direito de iniciativa de Emenda constitucional a um terço dos Parlamentares do 
Congresso Nacional, à maioria absoluta dos membros de Assembléia Legislativa, ou de Câmara de 
Vereadores, ao Poder Executivo, ao Supremo Tribunal Federal, e a trinta mil eleitores. E propõe que 
a proposta seja aprovada "pela maioria absoluta do Congresso Nacional, em reunião conjunta, 
realizada em dois anos consecutivos".  
Na justificação, diz que se deve abrir a outros órgãos a iniciativa de emenda à Constituição e que, ao 
invés de se ele var o "quórum" para dois terços, é mais prático exigir que a votação se processe em 
dois turnos, em dois anos consecutivos.  
A Emenda, "data vênia", é redundante, pois disciplina, no § 1o., que pretende alterar, matéria já 
contida no "caput" do artigo 19.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00071 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 22, do capítulo III, deste anteprojeto, a seguinte redação:  
Art. 22. - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do  
Congresso Nacional em 2 turnos, com intervalo mínimo de cento e oitenta dias, considerando-se 
aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços de seus membros e  
ratificada de mais da metade das Assembleias Legislativas, por decisão de dois terços de seus  
membros. 
Justificativa: 
Tanto na proposta de reforma da Constituição como na proposta de emenda o coro para aprovação 
de tais proposições não devem divergir, como no caso do presente anteprojeto, que para a primeira 
proposta prevê um coro de dois terços e para a segunda um coro de maioria absoluta. Ao nosso 
entender, seria facilitar vulnerabilidade da nova Constituição a constantes emendas, o que diante dos 
trabalhos exaustivos realizados pelos Srs. Constituintes, seria transformá-lo em horrenda frustração. 
E nem nós nem os brasileiros de um modo geral, acreditamos também, ficarão satisfeitos. 
Parecer:   
   A Emenda n.40071-4, de autoria do Constituinte Costa Ferreira, dá nova redação ao artigo 22 do 
Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas. Exige  
"quórum" de dois terços dos membros do Congresso Nacional para a aprovação de emenda à 
Constituição. Exige, também, "quórum" de dois terços dos membros das Assembleias Legislativas  
dos Estados para ratificação. Suprime os §§ 1o.a 3o.  
Sustenta que o "quórum" de aprovação, seja de emenda, seja de reforma, deve ser idêntico, para não 
"facilitar a vulnerabilidade da nova Constituição."  
Apesar dos elevados propósitos de que se acha imbuída a Emenda, tendo em vista nosso 
entendimento, já manifestado no Parecer ao Anteprojeto, de não distinguir entre reforma e emenda, e 
rejeitar o dispositivo que prevê a ratificação das Assembleias Legislativas, consideramos prejudicada, 
nessa parte a proposta do ilustre Constituinte.  
Também, prejudicada, na parte relativa ao "quórum", porque, adotamos, no Parecer, para o 
procedimento referente à proposta de emenda constitucional, as normas que o Anteprojeto reserva 
para reforma, com algumas alterações.  
Somos, portanto, pela prejudicialidade da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00117 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 21 e seus incisos e parágrafos, do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da 
Constituição, Reformas e Emendas esta redação:  
"Art. 21 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso nacional;  
II - do Presidente da República;  
III - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma  
delas pelas maiorias de seus membros;  
IV - do Supremo Tribunal Federal mediante maioria absoluta de seus membros.  
§ 1o. Não será objeto de deliberação e proposta de emenda tendente a abolir a Federação  
ou a República; os direitos, liberdades e garantias individuais, e o sufrágio universal, direto e secreto;  
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§ 2o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção  
federal;  
§ 3o. A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, 
com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as 
votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 4o. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
Justificativa: 
Realmente, as Constituições devem possuir, necessariamente, alguns meios de Emenda. A proposta, 
visa aperfeiçoar a tramitação das propostas de Emendas à Constituição. 
Parecer:   
   A Emenda n.400117-6, de autoria do Constituinte Nilson Gibson, de Pernambuco, dá nova redação 
ao artigo 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas.  
Prevê, no item II, direito de iniciativa de emenda ao Presidente da República e, no item IV, restringe-o 
ao Supremo Tribunal Federal. No § 1o mantém as normas do parágrafo único do artigo 18, com 
algumas alterações redacionais e com exclusão do disposto na alínea "d" (separação dos poderes).  
No § 3o disciplinado o procedimento, prevê a discussão em reunião conjunta do Congresso Nacional, 
em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, e "quórum" de aprovação de dois terços em 
cada uma de suas Casas. No § 4o cuida da promulgação de emenda aprovada.  
A Emenda visa, diz a justificação, a aperfeiçoar a tramitação das emendas.  
O ilustre Constituinte mantém, como se vê, muitas das normas aprovadas pela Subcomissão.  
Pelas razões já expostas no Parecer ao Anteprojeto, acolhemos a Emenda quanto à iniciativa do 
Presidente da República no processo de alteração da Lei Maior.  
Acolhemos, também, a Emenda, quanto ao intervalo de noventa dias entre os dois turnos. A 
propósito, convém salientar que o ilustre relator da Subcomissão, Deputado Nelton Friedrich, em 
sessão da Comissão, apontou a falha do Anteprojeto, uma vez que, no parecer sobre a Emenda 
4c0022-0, havia acolhido parcialmente a proposta, decidindo-se pelo intervalo de no venta dias entre 
os dois turnos.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:00138 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas (4.C)  
Substituir, no § 1o. do art. 19, a expressão "das Assembleias Legislativas dos Estados" por  
"das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal". 
Justificativa: 
A luta pela autonomia política do Distrito Federal implica no reconhecimento de sua condição de parte 
integrante da Federação, sendo necessário, portanto, se estender a uma Assembleia Legislativa às 
prerrogativas dos legislativos estaduais. 
Parecer:   
   A Emenda No.400138-9, de autoria dos Constituintes -José Genoíno e Paulo Delgado, de São 
Paulo e Minas Gerais, respectivamente, pretende no § 1o. do artigo 19 do Anteprojeto da 
Subcomissão de Garantias da Constitucional, Reforma e Emendas, substituir a expressão "das 
Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal". 
Na Justificação, diz que "a luta pela autonomia política do Distrito Federal implica no reconhecimento 
de sua condição de parte integrante da Federação, sendo necessário, portanto, se estender a uma 
Assembléia Legislativa as prerrogativas dos legislativos estaduais".  
No Parecer ao Anteprojeto, justificamos nossa posição contrária à participação dos Estados na 
aprovação de proposta de emenda à Constituição, embora lhes reconheçamos o direito de deflagrar, 
com a apresentação de proposta, o processo de alteração à lei maior. Ao que ali ficou dito, 
acrescente-se que as unidades federadas, em posição de igualdade, se acham devidamente 
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representadas no Senado Federal, uma das câmaras do Poder Legislativo Federal.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00149 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas:  
- Substitua-se no § 2o. do artigo 22 a expressão "... três por cento dos eleitores, de,  
pelo menos, um terço das unidades da Federação...", pela "... meio por cento dos  
eleitores, de, pelo menos, cinco unidades da Federação...". 
Justificativa: 
A emenda visa possibilitar a utilização de “referendum” popular de maneira mais visível pelo 
abrandamento das exigências. 
Parecer:   
   A Emenda No. 400149-4, de autoria do Constituinte Vivaldo Barbos, do Rio de Janeiro, pretende, 
no § 2o. do artigo 22 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição,  
Reforma e Emendas, substituir a expressão "três por cento dos eleitores de, pelo menos, um terço 
das unidades da Federação", por "meio por cento dos eleitores de, pelo menos, cinco  
unidades da Federação". Visa a abrandar os requisitos para o "referendum" popular às alterações 
constitucionais. No parecer ao Anteprojeto da Subcomissão, manifestamos  
nossa posição contrária ao "referendum", por entender que este instituto desnatura o nosso regime 
representativo.  
Opinamos por que se considere, pois, prejudicada a presente Emenda. 
 
 
   
   EMENDA:00150 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do relator da Subcomissão de Garantias da Constituição, Reformas e 
Emendas:  
Dê-se a seguinte redação ao artigo 23:  
"Art. 23 A proposta de Emenda rejeitada, que tenha recebido voto favorável de dois quintos dos  
membros do Congresso Nacional, poderá ser remetida a "referendum" popular, se este for requerido 
por um quinto dos congressistas ou um por cento dos eleitores, no prazo de cento e vinte dias,  
contados de sua votação. Decorrido o prazo, não poderá mais ser apresentada na mesma e na 
Sessão Legislativa seguinte." 
Justificativa: 
A Construção da democracia requer mecanismos de representação política de interesses e opiniões 
como partidos. A sociedade brasileira tem reivindicado, porém, outros instrumentos e formas de 
participação política direta que suplementam a representação democrática. Esta proposta é o 
reconhecimento dessa necessidade de ampliação de espaços democráticos na nova ordem 
constitucional. Esta proposta originalmente sugerida pelo Plenário Nacional Pró-Participação Popular 
na Constituinte, é endossada e apresentada a essa subcomissão em nome dos compromissos com 
ideias republicanos e com a esperança da prática da República. 
Neste sentido deve-se acolher na próxima Constituição o referendo e a iniciativa popular de emenda 
constitucional nas situações detalhadas na proposta. 
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Parecer:   
   A Emenda No. 400150-8, de autoria do constituinte Vivaldo Barbosa, do Rio de Janeiro, dá nova 
redação ao artigo 26, substituindo integralmente a matéria nele contida. O Anteprojeto veda a 
reapresentação, na mesma e na sessão legislativa seguinte, de proposta de emenda rejeitada. A 
Emenda permite que a proposta rejeitada seja, desde de que tenha recebido voto favorável de dois 
quintos do Congresso, submetida a "referendum popular", a requerimento de um quinto dos 
congressistas ou de um por cento dos eleitores, no prazo de cento e vinte dias a contar da votação.  
Propõe também alteração do § 2o. do artigo 25, a fim de permitir, a um quinto dos congressistas, o 
direito de requerer seja a proposta de emenda aprovada, submetida a "referendum".  
No parecer ao Anteprojeto, justificamos nossa posição contrária ao "referendum" por entendê-lo como 
instituto que contraria o regime representativo. Julgamos que o eleitor, por intermédio do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, pode influir no processo de 
alteração da lei Maior.  
Opinamos por que seja considerada prejudicada a Emenda. 
 
   
   EMENDA:00157 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   Emenda No. /87  
Acrescentar ao art. 21 do Anteprojeto final da Subcomissão de Garantia da Constituição,  
Reformas e Emendas, o inciso V.  
"Art. 21 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
..................................................  
V - do Presidente da República". 
Justificativa: 
Como asseverou o Deputado NELTON FRIEDRICH, DD. Relator da Subcomissão de Garantia da 
Constituição, Reformas e Emendas, “Sem chegar a refletir a maioria, alguns Constituintes deixaram 
de conferir ao Presidente da República o direito de iniciativa” para propor emendas à Constituição. 
Portanto, podemos concluir que, a grande maioria propôs sugestões no sentido de conferir ao 
Presidente da República a faculdade relativamente à iniciativa para emenda à Constituição. 
A princípio, o anteprojeto deve refletir o pensamento da grande maioria dos Constituintes. 
Ademais, tradição constitucional brasileira sempre consagrou tal faculdade ao Chefe do Poder 
Executivo. 
Parecer:   
   A Emenda No. 400157-5, de autoria do constituinte Saulo Queiroz, pretende acrescentar ao artigo 
21 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas e Emendas,  
item atribuindo ao Presidente da República a iniciativa de emenda à constituição, sob o argumento de 
que "a tradição constitucional brasileira sempre consagrou tal faculdade ao Chefe do Poder 
Executivo".  
No Parecer ao Anteprojeto, salientamos que, de mero executor das leis, na doutrina clássica da 
separação dos poderes, o Executivo transformou-se inicialmente, em co-legislador ao lado do 
Parlamento, para, em seguida, assumir a posição de liderança no processo legislativo, seja no regime  
presidencialista, seja no parlamentarismo.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00209 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDAS  
Suprima-se do art. 24 do anteprojeto da Subcomissão de Garantias da Constituição,  
Reformas, Emendas. 
Justificativa: 
A Constituição poderá ser emendada ou reformada a qualquer momento. Consideramos que a 
limitação imposta nesse dispositivo do anteprojeto não é democrática, na medida em que obriga a 
Nação a manter intocada por dois anos a Constituição, não admitindo a hipótese de uma grande 
mobilização popular exigir a modificação de dispositivos considerados contrários aos interesses 
populares e democráticos. 
Parecer:   
   A Emenda No. 400209-1, de autoria da Constituinte Lídice da Mata, suprime o artigo 24, do 
Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas, para permitir seja a 
Constituição alterada a qualquer momento. Considera antidemocrática a limitação imposta no artigo, 
"na medida em que obriga a Nação a manter intocada, por dois anos, a Constituição".  
A interpretação dada ao dispositivo não é procedente, pois ele prevê a hipótese de, no decurso 
desses dois anos, ser a Constituição alterada desde que a decisão seja tomada por maioria 
superqualificada de quatro quintos do órgão proponente.  
Inobstante essa ressalva, concordamos com a ilustre constituinte, pois entendemos que o País se 
encontra em processo de amadurecimento, na busca de caminhos. Dessa forma, as flutuações 
constitucionais, ao invés de serem sintomas de crise, antes traduzem anseios de aperfeiçoamento e, 
por isso, não devem ser inibidas.  
Pela aprovação da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00210 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se a expressão "de cada Casa" do inciso I do art. 21 do anteprojeto da Subcomissão  
de Garantias da Constituição, Reforma, Emendas. 
Justificativa: 
Consideramos que as propostas de emendas constitucionais devem ser apresentadas por 1/3 (um 
terço) do Congresso Nacional e não de cada uma das casas isoladamente. 
Parecer:   
   A Emenda No. 400210-5, de autoria da constituinte Lídice da Mata, propõe seja suprimida, do item 
I, do artigo 21 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição Reforma e Emendas, a 
expressão "de cada Casa". Permite que a proposta de emenda à constituição seja apresentada por 
um terço dos membros do Congresso Nacional e não, como no Anteprojeto, de cada uma de suas 
Casas.  
No parecer sobre o Anteprojeto, já emitimos nosso entendimento no sentido de que a proposta de 
emenda seja apresentada pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto  
favorável de um terço de seus membros, após apreciação preliminar.  
É, em síntese, a orientação da Subcomissão para a reforma (item I do artigo 18). A inovadora 
proposta da Subcomissão evita que a assinatura na proposta de reforma se transforme em mera 
formalidade, como ocorre no sistema atual.  
Pela prejudicialidade da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00211 PREJUDICADA               
Fase: 
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   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
Inclua-se no parágrafo segundo no art. 19 do anteprojeto da Subcomissão de Garantia da  
Constituição, Reformas, Emendas com a seguinte redação:  
"Parágrafo único. Até noventa dias após a aprovação da proposta, meio por cento dos  
eleitores, de, pelos menos, cinco unidades da Federação podem requerer que a proposta aprovada  
seja submetida a um "referendum" popular." 
Justificativa: 
Esta emenda visa permitir que as propostas de reforma da Constituição, também sejam submetidas a 
referendum popular, assim como previsto para as propostas de emendas constitucionais. 
Parecer:   
   A Emenda No. 400211-3, de autoria da constituinte Lídice da Mata, propõe se dê nova redação ao 
§ 2o. do artigo 19, do Anteprojeto da Subcomissão de Garantias da Constituição, Reformas e 
Emendas.  
O "referendum" popular para a reforma, que no Anteprojeto é obrigatório, passaria a ser facultativo, 
podendo ser requerido, até noventa dias após a aprovação, por meio por cento dos eleitores de, pelo 
menos, cinco Unidades da Federação .  
No Parecer sobre o Anteprojeto, já externamos nosso entendimento no sentido de não distinguir entre 
reforma e emenda, e de rejeitar os dispositivos que instituem o "referendum" para as alterações 
constitucionais.  
Pela prejudicialidade da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00212 PREJUDICADA 
Fase:  
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
O § 1o. do art. 19 do anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reformas  
e Emendas passa a ter a seguinte redação: "a proposta de reforma à Constituição será discutida  
e votada em duas sessões legislativas considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas  
as votações, o voto favorável de dois terços do Congresso Nacional". Suprindo-se os parágrafos 2o.  
e 3o. 
Justificativa: 
Consideramos que a existência de aprovação das Assembleias Legislativas estaduais das propostas 
de reforma da Constituição, embora salutar, nos termos propostos pelo anteprojeto tornaria 
praticamente inviável qualquer reforma constitucional. Acreditamos que, embora as possibilidades de 
reforma da Constituição devem ser restritas, não podem ser de tamanha intensidade. 
Parecer:   
   A Emenda No. 400212-1, de autoria da Constituinte Lídice da Mata, dá nova redação ao § 1o. do 
artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas, para 
suprimir a participação das Assembleias Legislativas na ratificação de proposta de reforma 
constitucional aprovada pelo Congresso. Suprime, também, os §§ 2o. e 3o. do mesmo artigo, os 
quais cuidam do "referendum" popular à reforma constitucional, e da sua promulgação. Entende a 
nobre Constituinte que a participação das Assembleias e do povo tornam "praticamente inviável 
qualquer reforma constitucional".  
No parecer sobre o Anteprojeto da subcomissão, já emitimos nosso entendimento no sentido de não 
distinguir entre reforma e emenda.  
Por isso, opinamos pela prejudicialidade da presente emenda. 
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   EMENDA:00255 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas. (IV-C):  
Dê-se aos artigos 17 a 26, a seguinte redação:  
I - de um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado da República ou  
II - do Presidente da República, por proposta do Primeiro-Ministro.  
§ 1o. - Não será objeto de deliberação a projeto de emenda tendente a abolir a Federação ou a 
República.  
§ 2o. - A Constituição não poderá ser emendada quando o Presidente da República estiver  
no exercício de poderes excepcionais.  
§ 3o. - Os projetos de emenda à Constituição de iniciativa do Presidente da República que não  
forem promulgadas no curso da gestão do Primeiro Ministro, autor da proposta, serão arquivadas,  
salvo deliberação em contrário da maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado da 
República.  
§ 4o. - A tramitação das propostas de emenda à Constituição terá início, sempre, pela Câmara dos 
Deputados.  
§ 5o. - Somente será aprovado o projeto de emenda à Constituição que obtiver os votos de dois  
terços dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado da República, em dois turnos de 
discussão e votação.  
Art. 18 - Aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República, a proposta de emenda 
à Constituição será encaminhada à Justiça Eleitoral que, no prazo de sessenta dias, a submeterá a 
referendo popular.  
Parágrafo único - Alcançada aprovação por maioria simples no referendo popular, a proposta  
de emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado da  
República; não sendo aprovada no referendo, será arquivada". 
Justificativa: 
A emenda objetiva estabelecer um mecanismo expedito para o processo de reforma da Constituição. 
Permito-me, inicialmente, discordar da distinção entre “reforma” e “emenda”. Do ponto de vista 
semântico, reformar é emendar (ver Aurélio, Novo Dicionário – 1ª Edição – pag.1205). 
Do ponto de vista da técnica a reforma (formar de novo) se faz através da emenda (ato de corrigir 
falta ou defeito). Assim, a emenda é o instrumento da reforma que pode ser mais ou menos ampla, 
mais ou menos profunda, dependendo da dimensão e da natureza da emenda ou das emendas. 
De outra parte, o anteprojeto estabelece critérios extremamente complexos para a execução de 
reforma, obrigatoriamente através de emenda ou emendas. 
A nossa sugestão tem por princípio básico a permanência da Constituição no tempo, subordinando 
sua alteração a inequívoca manifestação da vontade política do povo através do Legislativo e do 
referendo popular. 
Nos países onde o voto distrital é adotado, como a Inglaterra, tem contribuído enormemente para a 
deformação da representação e da vontade popular, deixando ponderáveis segmentos da população 
sem representantes, sendo responsável pela apatia política em muitos países europeus. De outro 
lado, através do voto distrital a representação não corresponde à votação, sendo comum partidos 
com 40% da votação obterem 60% ou mais da representação, e partidos com votação expressiva, 
não obterem representação alguma. 
De outro lado, como a ampliação da democracia exige um regime de pluralismo partidário, e estes 
convertidos em correias de transmissão das demandas sociais, o voto distrital, importando no 
abandono dos votos dos partidos minoritários nos diversos distritos, importa no sufocamento dessas 
minorias, levando ao sistema concentrador e autoritário do regime bipartidário. 
Os argumentos em favor do voto distrital como forma de evitar o abuso do poder econômico nas 
eleições não procedem, porque é muito mais fácil o domínio econômico num pequeno distrito do 
quem num Estado. 
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Entendo que a representação deve corresponder exatamente à manifestação do corpo eleitoral, para 
que a Câmara espelhe com absoluta fidelidade o pluralismo social. Nessa linha, introduzo uma 
inovação, no sentido de que sejam aproveitadas as sobras eleitorais nas diversas circunscrições, em 
favor de todos os partidos políticos. Por essa inovação, o eleitor não se sentirá fraudado, pois seu 
voto será aproveitado pelo partido, ou no Estado ou a nível nacional. Com isto fortalecem-se os 
partidos políticos. Compete à Lei Complementar a regulamentação do aproveitamento das sobras 
eleitorais. 
Parecer:   
   A Emenda n.400255-5, de autoria do Constituinte Antonio Carlos Konder Reis, do Estado de Santa 
Catarina, dá nova redação ao Capítulo II do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da 
Constituição, Reforma e Emendas, disciplinando a matéria em dois artigos: o 17 e o 18.  
No artigo 17, confere a iniciativa de emenda à Constituição a um terço dos membros da Câmara dos 
Deputados ou do Senado Federal e ao Presidente da República, por proposta do Primeiro Ministro. 
No § 1., veda as emendas que objetivem abolir a Federação e a República e, no § 2., impede as 
emendas durante o período em que o Presidente da República estiver no exercício de poderes 
excepcionais.  
No § 3., determina que seja arquivado, salvo deliberação em contrário de maioria absoluta da 
Câmara dos Deputados e do Senado, "os projetos de emenda à constituição, de iniciativa do 
Presidente da República que não forem promulgados no curso da gestão do Primeiro Ministro, autor 
da proposta".  
Determina, ainda, que a tramitação se inicie, sempre, pela Câmara dos Deputados (§4.) e que o 
projeto seja submetido a dois turnos de discussão e votação e só seja aprovado com o voto de dois 
terços dos membros em cada Casa.  
No artigo 18, determina o "referendum" popular à emenda aprovada, estabelece prazos, dispõe sobre 
a promulgação.  
Em síntese, a Emenda elimina distinção entre reforma e emenda; confere, também ao Presidente da 
República a iniciativa de emenda; suprime a ratificação pelas Assembleias Legislativas; estabelece 
"quórum" de dois terços para a aprovação de proposta de emenda.  
Pelas razões invocadas no Parecer ao Anteprojeto, pela aprovação parcial, nos termos do 
Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00258 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - o artigo 17 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantias da Constituição, Reformas e emendas  
deve ter a seguinte redação: (abaixo) - suprimir os artigos 18, 19, 21, 22 e 23 do Anteprojeto:  
Art. 17. A Constituição poderá ser emendada por proposição do Presidente da República, do  
Presidente do Conselho de Ministros, de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou 
Senado Federal, por um terço das Assembleias Legislativas ou por iniciativa popular.  
§ 1o. No caso de proposição apresentada pelas Assembleias Legislativas, a mesma deve ser  
aprovada por cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros.  
§ 2o. No caso de proposição de iniciativa popular, essa deverá ser apresentada por pelo  
menos 150.000 eleitores, de 1/3 dos Estados da Federação, devendo em cada um deles receber pelo 
menos dez assinaturas.  
§ 3o. As emendas que tratam de alteração, inclusão ou supressão de dispositivos referentes  
aos direitos e garantias individuais e coletivos, a organização dos poderes, do sistema eleitoral e  
partidário, bem como o presente dispositivo, considerar-se-ão aprovadas em dois turnos de  
discussão e votação do Congresso Nacional, por maioria de 3/5 de seus membros e após ratificação 
por referendum popular.  
§ 4o. As demais matérias poderão ser emendadas mediante a aprovação por maioria  
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em dois turnos de discussão e votação.  
§ 5o. Não se reformará a Constituição na vigência de Estado de Alarme ou de sítio.  
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§ 6o. Não será objeto de deliberação a proposição de emenda tendente a abolir a forma  
republicana e democrática de governo ou a federação. 
Justificativa: 
A Constituição vigente exige quórum de 2/3 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional 
para aprovação de emendas à Constituição, enquanto o artigo 436, § 2º do Projeto da Comissão 
Provisória fixa este quórum em maioria absoluta. 
Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência da confecção de uma Constituição 
analítica, onde certamente constarão matéria constitucional, como os direitos e garantias individuais e 
principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral, dentre outros, e de matérias que não 
são propriamente constitucionais, como aquelas relacionadas com a ordem econômica, a 
organização tributária e tantas outras. 
Estabelecer um critério único e inflexível a todas as matérias contribuir-se-á pela rigidez da ordem 
jurídico-constitucional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor em face de mudanças 
no quadro econômico e social. 
Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias de ordem constitucional propriamente dita 
sejam submetidas à aprovação por uma maioria qualificada de 3/5, e mediante referendo popular 
para evitar-se de um lado a instabilidade constitucional em decorrência de maiorias eventuais, que 
poderão alterar a constituição ao seu talento como forma de manterem-se no poder, e de outro lado, 
submeter essas decisões ainda, à aprovação da sociedade pelo mecanismo do referendo popular em 
reconhecimento da soberania da sociedade, bem como da sua anterioridade em relação ao Estado e 
de reserva em seu poder da faculdade de participar diretamente das decisões mais graves e 
importantes tanto da organização dos poderes quanto dos direitos fundamentais. 
De outro lado, institucionaliza-se o mecanismo da participação popular através da apresentação de 
propostas por 150 mil eleitores de pelo menos 1/3 dos estados da federação, como forma de ampliar 
e aprofundar a democracia direta articulada com os institutos da democracia representativa. 
As matérias que não propriamente constitucionais, poderão ser alterada por maioria absoluta, nem 
estarão sujeitas ao referendo. 
Parecer:   
   A Emenda, de autoria de Vilson Souza, dá nova redação ao artigo 17, disciplinando a emenda 
constitucional e suprimindo a reforma.  
Prevê a iniciativa para :  
a) Presidente da República;  
b) Presidente do Conselho de Ministros;  
c) um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;  
d) terço das Assembleias Legislativas, por maioria de seus membros;  
e) cento e cinquenta mil eleitores de um terço dos Estados, devendo, em cada um deles, receber, 
pelo menos dez assinaturas  
Estabelece para as emendas sobre determinadas matérias, que enumera, rito e "quórum" especiais: 
dois turnos, sessão do Congresso e três quintos de seus membros, ratificação popular por 
referendum.  
Emendas sobre matérias serão aprovadas também, em dois turnos, mas por maioria absoluta do 
Congresso.  
Veda a emenda sobre determinadas matérias e em estados de exceção.  
Em síntese, o ilustre Constituinte pretende se dê à alteração sobre matéria de ordem constitucional 
propriamente dita (sic) tratamento diverso das demais, não só quanto ao rito, como também, quanto 
ao quórum. E prevê, como no Anteprojeto, inovações: a participação das Assembleias e do povo.  
Na verdade, houve reapresentação da sugestão No. 510-4, e da Emenda No. 4c0051-3, acolhidas, 
em parte, no Anteprojeto da Subcomissão.  
Pelas razões já expostas no nosso Parecer ao Anteprojeto, no sentido de não distinguir entre reforma 
e emenda, opinamos por que seja considerada prejudicada a Emenda. 
 
   
   EMENDA:00265 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto da sub. garantias da constituição, reformas e emendas  
EMENDA No.  
Acrescenta exigência de ratificação pelas Câmaras Municipais aos artigos que estabelecem os  
critérios de aprovação de emendas à constituição, suprime o § 1o. e remunera os demais.  
O artigo passa a ter a seguinte redação:  
Artigo A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de cento e oitenta dias, considerando-se aprovada  
quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável da maioria absoluta de seus membros e a  
ratificação de mais da metade das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, por decisão 
da maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa: 
Um dos fatores de estabilidade de uma Constituição é o grau de dificuldade para que seja alterada, 
após sua edição. Se pretendemos que esta Constituição seja perene, devemos não apenas tornar 
difícil sua alteração, mas, também, ao mesmo tempo, assegurar que eventuais modificações sejam 
referendadas por quem de direito, o povo brasileiro, representado por seus parlamentares mais 
diretos. Somos de opinião que o debate nas Assembleias Legislativas e, principalmente, nas 
Câmaras Municipais será acompanhado e terá participação mais direta da comunidade, conferindo a 
essa eventual modificação tenha o respaldo da população. Insistimos em que somente um amplo 
debate, a nível municipal, estadual e federal poderá configurar a autenticidade e a representatividade 
capaz de modificar a Constituição. 
Parecer:   
   Propõe o Constituinte Koyu Iha, de São Paulo, com a Emenda no. 400265-2, nova redação para o 
"caput" do artigo 22 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição,  
Reforma e Emendas à Constituição, a exigência de que seja ela, também, ratificada por mais da 
metade das Câmaras Municipais, por decisão da maioria de seus membros. Suprime o § 1o. e 
renumera os demais.  
No Parecer ao Anteprojeto, justificamos nossa posição contrária à ratificação, pelas Assembleias 
Legislativas dos Estados, de proposta de emenda aprovada pelo Congresso. No que se refere às 
câmaras de Vereadores, acrescente-se que o Município não é unidade da Federação.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:00354 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescenta os itens IV e V ao artigo 18 do Anteprojeto do Relator da Subcomissão de Garantias  
da Constituição, Reformas e Emendas.  
Os itens IV e V do artigo 18 ficam assim redigidos:  
IV - de mais da metade das Associações dos Municípios brasileiros, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria de seus membros;  
V - de mais da metade das Associações de Vereadores do Brasil, manifestando-se cada uma  
delas pela maioria de seus membros; 
Justificativa: 
Não me parece justo excluir as Câmaras Municipais e os Municípios brasileiros do rol de entidades 
com poderes para emendar a Constituição. Se as Assembleias Legislativas, os Partidos Políticos, 
bem como parcelas da população brasileira podem emendar natural que as Câmaras Municipais e 
Municípios, através de suas respectivas Associações, também o façam. 
Espero, por tudo isso, que esta Emenda seja acolhida e, afinal, seja aprovada pelo parecer do nobre 
relator e do soberano Plenário desta Assembleia Nacional Constituinte. 
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Parecer:   
   Propõe-se o Constituinte Evaldo Gonçalves, do Estado da Paraíba, com a Emenda no. 400354-3, 
acrescentar itens ao artigo 18 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma 
e Emendas, para conferir, também, a mais da metade das Associações de Municípios Brasileiros e  
à mais da metade das Associações de Vereadores do Brasil, em ambos os casos, por decisão da 
maioria de seus membros, o direito de iniciativa de proposta de reforma.  
Trata-se de reapresentação da Emenda no. 400013-1, oferecida ao primeiro Anteprojeto do Relator 
da Subcomissão.  
No Parecer a essa Emenda, disse o Deputado Friedrich:  
"A Federação é forma de Estado, em que as unidades tem autonomia política e poderes constituintes 
derivados. Se têm tais poderes, nada mais justo que atribuir-lhes, também pelos respectivos órgãos 
legislativos, a iniciativa do processo de alteração à Lei Maior e a participação na sua aprovação.  
Foi esse o critério adotado. Os Municípios não são unidades da Federação, mas do Estado-Membro. 
Creio mais conveniente, dentro do critério que adotamos, conceder-lhes direito de participação na 
alteração à Constituição do Estado."  
Mantemos esse entendimento. A ele, acrescente-se, como salientado no Parecer ao Anteprojeto, 
nosso propósito de não distinguir entre reforma e emenda.  
Pela Rejeição. 
 
   
   EMENDA:00368 PREJUDICADA   
Fase: 
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 19 do Anteprojeto da Subcomissão de garantia da Constituição, 
Reformas e Emendas.  
Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:  
Art. 19 - A proposta de reforma da Constituição será discutida e votada em duas  
sessões legislativas considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto  
favorável de dois terços do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A exigência constante no texto elaborado pela Subcomissão, de aprovação de emenda constitucional 
por dois terços dos integrantes de dois terços dos integrantes de dois terços das Assembleias 
Legislativas é excessiva e torna extremamente difícil qualquer alteração no texto constitucional. Em 
um país como o Brasil, de grandes alterações políticas econômicas e sociais, a exigência de 
alterações na Constituição poderá ser colocada pela própria dinâmica do processo político e a 
mudança ansiada pela população será então dificultada pelas exigências excessivas, caso o texto do 
anteprojeto seja acatado por esta Assembleia Constituinte. 
Parecer:   
   Propõe o Constituinte Roberto Freire, de Pernambuco, com a Emenda n.400368-3, nova redação 
ao artigo 19 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas. Em 
síntese, suprime a ratificação das Assembleias Legislativas e o "referendum" popular às propostas de 
reforma Constitucional, por considerá-las exigências que dificultem a aprovação de reforma 
constitucional.  
No Parecer ao Anteprojeto, justificamos nossa posição no sentido de não distinguir entre reforma e 
emenda, uma vez que os consideramos termos sinônimos.  
Somos porque se considere prejudicada a Emenda. 
 
  
   EMENDA:00376 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   O Art. 22 do anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emenda, passa  
a ter a seguinte redação:  
Art. 22. A proposta de Emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional em dois turnos, com intervalos de no mínimo 30 dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver em ambas as votações o voto favorável da maioria absoluta de seus membros e a ratificação  
de mais da metade das Assembléia Legislativas, por decisão de seus membros. 
Justificativa: 
Considero exageradas as exigências da proposta para aprovação de uma Emenda Constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda n.400376-4, de autoria do Constituinte Airton Sandoval, do Estado de São Paulo, propõe 
nova redação ao art. 22 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e 
Emendas, para, em síntese, reduzir para, no mínimo, trinta dias, o intervalo entre os dois turnos.  
Embora reconheçamos que num País jovem como o Brasil, não se devam impedir os mecanismos 
que possibilitem as transformações ansiadas pela sociedade, não nos situamos no extremo o-  
posto de permitir medidas que causem instabilidade. O intervalo entre os dois turnos visa a permitir 
mais amadurecimento na tomada de decisão quanto às alterações da Lei Maior. Por isso, não se 
deve propiciar a adoção de elementos que permitam as alterações ao sabor de cada crise. Pensamos 
que noventa dias é intervalo razoável entre os dois turnos.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00378 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Exclua-se o art. 27 do Anteprojeto da Subcomissão da Garantia da Constituição Reformas e 
Emendas. 
Justificativa: 
O dispositivo submete a Constituição ao referendo popular, o que considero impraticável, além disso, 
considero que os Constituintes têm a legitimidade necessária para aprovar uma Constituição a altura 
das aspirações do povo brasileiro. 
Parecer:   
   O ilustre Deputado Airton Sandoval apresentou a Emenda No. 400378-1, na qual propõe a exclusão 
do art. 27 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas, 
dispositivo esse que determina a Submissão da nova Constituição a "referendum" popular.  
Esclarece o eminente autor que o "referendum" popular, além de ser impraticável, torna-se 
dispensável face à legitimidade e competência dos Constituintes para a elaboração do novo texto 
constitucional.  
Também assim pensamos nós, pois no Substitutivo que apresentamos omitimos a regra em questão.  
Não se justifica que venha a Constituição, elaborada por parlamentares eleitos para escrevê-la, a ser 
submetida novamente ao povo que dela já participou de forma direta através do encaminhamento de 
sugestões e indireta quando elegeu seus representantes.  
Somos, assim, pela aprovação da presente Emenda. 
 
   
   EMENDA:00388 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Subcomissão de Garantia da Const. Reformas e Emendas  
Dê-se ao art. 20 do anteprojeto a seguinte redação:  
Art. 20. A proposta de reforma da Constituição será discutida e votada em duas  
sessões legislativas, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações o voto  
favorável de dois terços dos membros do Congresso Nacional e a ratificação de pelo menos dois 
terços das Assembléia Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas por maioria de 
dois terços de seus membros. 
Justificativa: 
O processo constituinte de revisão deve manter correlação com o sistema de elaboração 
constitucional, prevalecendo o voto individual dos constituintes em igualdade de condições, sem 
privilegiar uma das Casas do poder constituído. 
Parecer:   
   Propõe o Constituinte Ibsen Pinheiro, do Rio Grande do Sul, nova redação ao artigo 20 do 
Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas. Estabelece que o 
"quórum" de aprovação da reforma deva ser obtido do total dos membros do Congresso Nacional e 
não de cada Casa.  
A Emenda, "data vênia" de seu ilustre autor não tem razão de ser, uma vez que já foi acolhida no 
âmbito da Subcomissão onde o nobre Deputado a apresentou sob n.4c0024-6. A redação  
agora proposta pelo Constituinte é a constante do Anteprojeto (§ 1o do artigo 19, correspondente ao 
artigo 20 do 1o Anteprojeto.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:00391 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas  
Dê-se ao Artigo 25 do Anteprojeto a seguinte redação:  
Artigo 25 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do  
Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de 5 dias, considerando-se aprovada 
quando obtiver em ambas as votações, o voto de dois terços de seus membros. 
Justificativa: 
O processo constituinte de revisão deve manter correlação com o sistema de elaboração 
constitucional, prevalecendo o voto individual dos constituintes em igualdade de condições, sem 
privilegiar uma das Casas do poder constituído. 
Parecer:   
   A Emenda n.400391-8, de autoria do Constituinte Ibsen Pinheiro, do Rio Grande do Sul, altera o art. 
25 do Anteprojeto da Subcomissão de Garantia da Constituição, Reforma e Emendas para reduzir 
para cinco dias o intervalo entre os dois turnos e para dizer que o "quórum" previsto deve ser de dois  
terços e obtido na votação em conjunto e não em cada Casa. Diz que, no processo de revisão, se 
deve observar a mesma regra do de elaboração constitucional, sem privilegiar-se uma das Casas do 
Poder Legislativo.  
Trata-se de reapresentação da Emenda n.4C0022-0, acolhida em parte pelo relator da Subcomissão 
que reconheceu ser o intervalo de cento e oitenta dias entre os dois turnos um pouco longo. 
Considerou, todavia, o prazo de cinco dias, extremamente curto. E, ficando na posição intermediária 
propôs noventa dias. O ilustre Constituinte Nelton Friedrich, em apresentação do trabalho da 
Subcomissão, já havia chamado a atenção para esta falha do Anteprojeto, que, apesar do parecer 
favorável em parte, manteve em seu texto, o intervalo de cento e oitenta dias.  
Por outro lado, o texto do artigo 25 do Anteprojeto não privilegia uma das Casas, eis que exige o 
"quórum" de dois terços do Congresso Nacional. A Emenda n.4C0022-0 já havia sido, nessa parte, 
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acolhida pelo relator da Subcomissão.  
Somos por que se considere prejudicada a Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 
 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: 
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:00283 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   EMENDA No /87  
Inclua-se, onde couber, no Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de  
Governo, no Capítulo que regula o Processo Legislativo, o seguinte dispositivo:  
"Art. - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a  
constante de proposta de emenda à Constituição, rejeitada ou havida por prejudicada, somente  
poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria  
absoluta dos membros de qualquer das Câmaras." 
Justificativa: 
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Não se justifica a ressalva atualmente insculpida no § 3º do art. 58 da Constituição Federal no que se 
refere a permissão de representação pelo Poder Executivo de projetos rejeitados ou não 
sancionados, dentro de uma mesma sessão legislativa. A regra para a representação de projeto em 
tais situações dentro da mesma sessão legislativa exige proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Câmaras, o que constitui medida salutar e evita tentativas sucessivas para impor 
texto de lei não querida. A regra da exigência da proposta da maioria absoluta dos membros de 
qualquer das câmaras deve prevalecer sem qualquer exceção ou ressalva, como atualmente 
existente, dando-se tratamento uniforme aos poderes aludidos. 
Além do mais, referida matéria deverá ser regulamentada na Constituição, que não poderá, como 
está sendo, omissa a respeito. 
Parecer:   
   Favorável. Torna mais eficiente o processo legislativo. 
 
   
   EMENDA:00406 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção VIII - Do Processo Legislativo, no substitutivo do relator:  
Art. A Constituição poderá ser emendada mediante:  
I - proposta do Presidente da República;  
II - proposta subscrita por um terço dos membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional; e  
III - moção subscrita pela maioria absoluta das Assembleias Legislativas de cinco Estados.  
§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, estado de alerta ou de 
intervenção federal.  
§ 2o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a República,  
a Federação, a carta de direitos fundamentais, o princípio democrático e o pluripartidarismo; vise  
a alterar o processo de emenda, ou que acresça restrições de direito individual quanto do estado de 
sítio ou do estado de alerta.  
§ 3o. Em qualquer dos casos do caput, a proposta será discutida e votada, nominalmente, em  
sessão conjunta do Congresso Nacional, em turno único.  
§ 4o. Se aprovada a emenda por dois terços dos votos dos membros da Câmara dos Deputados e  
por dois terços dos votos dos membros do Senado Federal, será ela enviada à deliberação das 
Assembleias Legislativas.  
§ 5o. Ter-se-á por adotada a emenda que, nos dezoito meses seguintes à sua votação pelo  
Congresso Nacional, for aprovada por dois terços das Assembleias Legislativas, mediante voto  
nominal da maioria absoluta de cada uma delas.  
§ 6o. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal promulgarão a emenda, a qual  
entrará em vigor na data de sua publicação.  
§ 7o. Ter-se-á por rejeitada a emenda que não atender ao requisitos do § 5o. Não poderá ser ela  
renovada na mesma sessão legislativa do Congresso Nacional.  
No estado federal democrático, de poder político descentrado e de partilha constitucional  
de competências, é injustificável que as unidades da federação sejam totalmente excluídas do 
processo de revisão constitucional. Só se acresce à estabilidade do Texto Magno e à qualidade e  
informação do debate dos grandes temas ao se incluir as Assembleias Legislativas, sempre mais  
próximas do eleitorado e de seus problemas mais prementes. A visão nacional não deve sair do  
abstrato de Brasília, mas, também, da soma das manifestações particulares dos Estados.  
As limitações às emendas não devem excluir referência expressa à democracia e ao 
pluripartidarismo, valores centrais da ordem constitucional.  
Não deve a Constituição ser emendada também quando da intervenção federal em face do trauma  
constitucional que esse instituto representa. 
Justificativa: 
No estado federal democrático, de poder político desconcentrado e de partilha constitucional de 
competências, é injustificável que as unidades da federação sejam totalmente excluídas do processo 
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de revisão constitucional. Só se acresce à estabilidade do Texto Magno e à qualidade e informação 
do debate dos grandes temas ao se incluir as Assembleias Legislativas, sempre mais próximas do 
eleitorado e de seus problemas mais prementes. A visão nacional não deve sair do abstrato de 
Brasília, mas, também, da soma das manifestações particulares dos Estados. 
As limitações às emendas não devem excluir referencia expressa à democracia e ao 
pluripartidarismo, valores centrais da ordem constitucional. 
Não deve a Constituição ser emendada também quando da intervenção federal em face do trauma 
constitucional que esse instituto representa. 
Parecer:   
   A matéria foi convenientemente tratada no anteprojeto da Subcomissão do poder legislativo. Pela 
rejeição. 
 
 
     EMENDA:00421 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente um artigo, ao substitutivo, renumerando-se o art. 20, para art. 21 e assim por diante:  
"Art. 20 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, por voto favorável de um terço de seus 
membros;  
II - do Presidente da República;  
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação,  
manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  
§ 1o. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de estado de 
defesa.  
§ 2o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  
a) - a forma federativa de Estado;  
b) - a forma republicana de governo;  
c) - o voto direto, secreto, universal e periódico;  
d) - a separação dos Poderes; e  
e) - os direitos e garantias individuais. 
Justificativa: 
Realmente, as Constituições devem possuir alguns meios da apresentação de Emendas. A proposta, 
visa aperfeiçoar a tramitação das Emendas à Constituição. 
Parecer:   
   A matéria foi convenientemente tratada no anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. Pela 
rejeição. 
 
   
   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: 
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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.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00524 APROVADA 
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 na Seção VIII - Do Processo Legislativo, o seguinte artigo:  
Art.... A constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;  
II - do Presidente da República.  
§ 1o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação  
ou a República; os direitos, liberdades e garantias individuais; e o sufrágio universal, direto e secreto.  
§ 2o. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de  
intervenção federal.  
§ 3o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do congresso Nacional, em dois  
turnos, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos  
membros de cada uma das Casas.  
§ 4o. - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
Justificativa: 
Trata-se de restabelecer dispositivo integrante do relatório final da Subcomissão do Poder Legislativo 
aprovado por unanimidade. 
Parecer:   
   A emenda supre omissão do substitutivo. Pela aprovação. 
 
   
   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 o 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 a 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, volta contra proposta de um representante 
seu.  
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O partido político deve afirmar o seu programa na prática legislativa, comprometendo-se com suas 
propostas 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 do autor ver o seu nome nele inscrito para todos os efeitos 
históricos.  
Parecer:   
   Contrário. O poder da iniciativa individual deve ser preservado. 
 
  
   EMENDA:00781 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no substitutivo apresentado pelo Relator, na parte relativa ao Processo Legislativo  
(Seção VIII, art. 19.), os seguintes dispositivos:  
"Art. - A revisão legislativa do texto constitucional será realizada a cada 05 (cinco)  
anos, contados da vigência desta Constituição ou da sua última revisão, pelo voto da maioria  
absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.  
Parágrafo único - Não serão objetivos de revisão os artigos que disponham sobre a Federação ou a 
República."  
Art. - A Constituição poderá ser emendada em qualquer tempo, desde que a proposta de emenda  
seja aprovada por três quartos dos votos dos membros de cada Casa do Congresso Nacional e  
referendada por todas as Assembleias Legislativas Estaduais, no prazo de trinta dias contados da 
data de sua publicação." 
Justificativa: 
A nossa proposta de revisão periódica da Constituição visa precipuamente a manter atualizada a 
nossa Carta. Desse modo diligencia-se para que o texto constitucional acompanhe o 
desenvolvimento social, político e econômico do País. Em consequência, passam a ser evitadas as 
sucessivas e desgastantes modificações do texto constitucional.  
Por outro lado, adotando-se o processo de atualização constitucional, poderemos dar maior rigidez à 
Constituição, dispondo somente de que possa ser modificada através de propostas de emendas 
aprovadas com um quórum de três quartos dos votos dos membros de cada Casa do Congresso 
Nacional, além de se exigir, cumulativamente, o referendo das Assembleias Legislativas em prazo de 
trinta dias.  
Essas providências, se adotadas, dão-nos a certeza de uma Constituição mais estável e duradoura, 
sem o grande número de emendas que historicamente foram inseridas nas Cartas anteriores.  
Essas providências, se adotadas, dão-nos a certeza de uma Constituição mais estável e duradoura, 
sem o grande numero de emendas que historicamente foram inseridas nas Cartas anteriores.  
Esperamos, pois, o integral apoio dos nobres Constituintes à nossa iniciativa.  
Parecer:   
   Contrário. Não tem cabimento a convocação de nova Assembléia Constituinte. 
 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO ELEITORAL, PARTIDÁRIA E GARANTIA DAS INSTITUIÇÕES – IV 
 
EMENDA:00141 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
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Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
A alínea "b" do § 2o. do Art. 52 passa a ter a seguinte redação:  
Não será objeto de deliberação a proposta de reforma que contrarie a unidade nacional; 
Justificativa: 
O Anteprojeto proíbe que se “revogue” a “forma federativa” e a “forma republicana”, quando o que 
está em jogo é a defesa da unidade nacional, pela qual tanto se luta desde os tempos coloniais nas 
batalhas dos Guararapes contra a dominação holandesa, etc. Em seguida, unidade nacional salva 
pelo Império contra vários separatismos. Portanto, nesta chamada “Cláusula Pétrea” comete grave 
injustiça contra os monarquistas orgulhosos de defenderem a legitimidade também dinástica dos reis 
de Portugal e imperadores do Brasil na pioneira e fiel defesa da unidade nacional. O direito dos 
monarquistas à propaganda, igual a qualquer grupo político, significará na realidade a última anistia. 
E desde que os monarquistas se tornaram federalistas, nada mais justo que se juntem à defesa da 
federação. Aliás, nenhuma Constituição republicana do mundo proíbe a propaganda monárquica, 
nem a da França de tantas revoluções, nem a Constituição dos Estados Unidos também fonte 
inspiradora dos republicanismos, nem qualquer outra. 
 
   
   EMENDA:00155 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - substituir a redação do artigo 52 do anteprojeto do Relator da Comissão pela forma  
abaixo; e - suprimir os artigos 53 e 54 do anteprojeto.  
Art. 52. A Constituição poderá ser emendada por proposição do Presidente da República, do  
presidente do Conselho de Ministros, de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, por um terço das Assembleias Legislativas ou por iniciativa popular.  
§ 1o. No caso de proposição apresentada pelas Assembléia Legislativas, a mesma deve ser 
aprovada por cada uma delas por cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros.  
§ 2o. No caso de proposição de iniciativa popular, essa deverá ser apresentada por pelo  
menos 150.000 eleitores, de 1/3 dos estados da Federação, devendo em cada um deles receber pelo 
menos dez assinaturas.  
§ 3o. As emendas que tratem de alteração, inclusão ou supressão de dispositivos referentes  
aos direitos e garantias individuais e coletivos, a organização dos poderes, do sistema eleitoral e  
partidário, bem como o presente dispositivo, considerar-se-ão aprovados em dois turnos de  
discussão e votação do Congresso Nacional, por maioria de 3/5 de seus membros e após ratificação 
por referendum popular.  
§ 4o. As demais matérias poderão ser emendadas mediante e aprovação por maioria  
absoluta dos membros do Congresso Nacional, em dois turnos de discussão e votação.  
§ 5o. Não se reformará a Constituição na vigência de estado de alarme ou de sítio.  
§ 6o. Não será objeto de deliberação a proposição de emenda pendente a abolir a forma  
republicana e democrática de governo ou a federação. 
Justificativa: 
A Constituição vigente exige quórum de 2/3 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional 
para aprovação de emendas à Constituição, enquanto o artigo 436, § 2º do Projeto da Comissão 
Provisória fixa este quórum em maioria absoluta. 
Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência da confecção de uma Constituição 
analítica, onde certamente constarão matéria constitucional, como os direitos e garantias individuais e 
principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral, dentre outros, e de matérias que não 
são propriamente constitucionais, como aquelas relacionadas com a ordem econômica, a 
organização tributária e tantas outras. 
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Estabelecer um critério único e inflexível a todas as matérias contribuir-se-á pela rigidez da ordem 
jurídico-constitucional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor em face de mudanças 
no quadro econômico e social. 
Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias de ordem constitucional propriamente dita 
sejam submetidas à aprovação por uma maioria qualificada de 3/5, e mediante referendo popular 
para evitar-se de um lado a instabilidade constitucional em decorrência de maiorias eventuais, que 
poderão alterar a constituição ao seu talento como forma de manterem-se no poder, e de outro lado, 
submeter essas decisões ainda, à aprovação da sociedade pelo mecanismo do referendo popular em 
reconhecimento da soberania da sociedade, bem como da sua anterioridade em relação ao Estado e 
de reserva em seu poder da faculdade de participar diretamente das decisões mais graves e 
importantes tanto da organização dos poderes quanto dos direitos fundamentais. 
De outro lado, institucionaliza-se o mecanismo da participação popular através da apresentação de 
propostas por 150 mil eleitores de pelo menos 1/3 dos estados da federação, como forma de ampliar 
e aprofundar a democracia direta articulada com os institutos da democracia representativa. 
As matérias que não propriamente constitucionais, poderão ser alterada por maioria absoluta, nem 
estarão sujeitas ao referendo. 
 
 
   EMENDA:00177 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   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. 
Justificativa: 
A iniciativa popular, com o sentido de ampliar a participação do povo no exercício do poder, deve ser 
ampliada também para o processo de emendar a Constituição. Vinculá-la ao número de eleitores é 
mais adequado do que a vinculação aleatória a um número fixo e sem qualquer expressão, que seja 
capaz de garantir o exercício democrático direto, contra o autoritarismo e a usurpação, de recente 
memória. 
 
 
  EMENDA:00226 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 25 do anteprojeto a seguinte redação:  
Artigo 25 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do  
Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de 5 dias, considerando-se aprovada 
quando obtiver em ambas as votações, o voto de dois terços de seus membros. 
Justificativa: 
O processo constituinte de revisão deve manter correlação com o sistema de elaboração 
constitucional, prevalecendo o voto individual dos constituintes em igualdade de condições, sem 
privilegiar uma das Casas do poder constituído. 
 
   
   EMENDA:00276 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Ao art. 52 do Substitutivo acrescente-se:  
"Art. 52 - A Constituição poderá ser emendada por proposta da:  
............................................  
IV - de mais de 200 (duzentos) mil eleitores. 
Justificativa: 
Inúmeras constituições democráticas assegura a iniciativa do processo legislativo também ao povo, 
estabelecendo número diferenciado de assinaturas. Sugerimos 200 mil eleitores para validar a 
tramitação, o que refletirá indiscutível manifestação coletiva de vontade. Além do mais, amplia-se a 
participação democrática da sociedade, fator indispensável ao processo transitório as que a Nação se 
encontra. 
 
   
   EMENDA:00277 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emeda ao Substitutivo  
Acrescente-se ao § 2o. do art. 52:  
"Art. 52 ....................................  
§ 2o. ......................................  
f) o sistema parlamentar de governo. 
Justificativa: 
Impõe-se assegurar a indispensável estabilidade ao sistema parlamentar de governo que se quer 
instituir no País, sob risco do mesmo malograr, seja pelas próprias dificuldades iniciais de sua 
assimilação, seja pelas inevitáveis resistências a serem opostas pelos renitentes defensores do 
presidencialismo autoritário que tem nos infelicitado. 
 
 
  EMENDA:00370 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 53:  
Art. 53 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver, em ambas as votações, o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa: 
A Constituição não pode ser regida, pois deve refletir a realidade social e política. Dificultar a 
aprovação de emendas Constitucionais mediante a exigência de voto favorável de dois terços dos 
membros do Congresso é criar condições para crises institucionais. 
O voto da maioria dos membros, em dois turnos, com intervalo de noventa dias parece ser a melhor 
solução. 
 
 
   EMENDA:00432 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 53 a seguinte redação:  
Art. 53 - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em Sessão do Congresso  
Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de dois terços de cada Casa. 
Justificativa: 
No Substitutivo, manteve-se a competência dos Estados, por meio das Assembleias Legislativas, 
para deflagrar o processo de alteração à Lei Maior, sob o argumento de que, unidades da “União 
indissolúvel” devem ser ouvidas quando se modificam as regras que estabelecem as bases dessa 
União. Suprimiu-se, entretanto, a participação dos Estados na aprovação da emenda. Nesse caso, 
para guardar coerência, o resultado da votação, no Congresso Nacional, deve ser colhido, 
separadamente porque, no Senado, está a representação das Unidades da Federação. O “quórum” 
colhido em conjunto, sem distinguir as duas Casas só se justificaria se as Assembleias tiverem voz na 
aprovação (ratificação) da proposta de emenda. 
 
 
  
   EMENDA:00450 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Inclua-se o art. 52.  
Art. 52 - As decisões do Tribunal Constitucional são irrecorríveis. 
Justificativa: 
Precisamos nos desapegar da tradição norte-americana que possui realidade totalmente diferente da 
nossa e o controle da constitucionalidade necessita de tribunal especial. Avançar, inserindo no novo 
texto o Tribunal Constitucional é necessidade de dotar nosso País deste verdadeiro Guardião da 
Constituição. 
 
   
 EMENDA:00508 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 52 um inciso com a redação seguinte:  
"Art. 52. ........................ 
IV - de mais de trinta mil eleitores." 
Justificativa: 
É necessário tornar efetiva a participação dos cidadãos no processo da elaboração legislativa, 
sobretudo da alteração constitucional, aperfeiçoando o funcionamento do sistema democrático. 
 
   
   EMENDA:00525 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Os artigos 52, e 54 passam a ter a seguinte redação:  
Art. 52. "A Constituição poderá ser reformada ou emendada mediante proposta."  
§ 1o. A Constituição não poderá ser reformada ou emendada na vigência do estado de  
sítio ou de defesa.  
Art. 53. A proposta de Reforma à Constituição será discutida e votada em sessão do  
Congresso Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de 90 dias, considerando-se aprovada 
quando obtiver em ambas as votações o voto favorável de 2/3 de seus membros.  
Parágrafo único. "A proposta de Reforma constitucional terá por objetivo alterar a  
estrutura do Estado, a organização dos poderes, os direitos e garantias individuais e as normas  
previstas neste capítulo."  
Art. 54. "A proposta de Emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de 60 dias, considerando-se aprovada quando obtiver  
em ambas as votações o voto favorável da maioria absoluta de seus membros."  
Parágrafo único. A emenda terá por objetivo modificar o disposto nesta Constituição que não for da 
alçada da proposta de Reforma constitucional.  
O disposto no art. 54 passa a sê-lo no art. 55, renumerando-se os demais artigos. 
Justificativa: 
O que se pretende é restabelecer com alterações o trabalho da Subcomissão, criando a técnica da 
Reforma e da Emenda Constitucional. 
Esta técnica, que é igual a da Constituição de 1934, nos parece aconselhável para o momento dada a 
tendência excessivamente inovadora dos anteprojetos em elaboração. Haverá mais dificuldade para 
se modificar alguns dispositivos, pela sua importância, e menos obstáculos para outros. 
 
 
   EMENDA:00529 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao art. 52, § 2o.:  
No art. 52, parágrafo 2o., letra "d" onde se lê "a separação dos poderes", leia-se "a  
institucionalização dos poderes". 
Justificativa: 
O princípio da separação dos poderes é próprio do presidencialismo puro. Ora, a tendência que se 
verifica é no sentido da parlamentarização, maior ou menor, dos Poderes da República, daí a 
emenda. 
 
   
 EMENDA:00537 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   EUCLIDES SCALCO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Substituem-se os arts. 48, 49, 50, 51, e. Acrescente-se os arts. 52,53, e 54  
(...)  
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Art. 54 - (Processo de emenda constitucional)  
A Constituição poderá ser emendada.  
§ 1o. - Considerar-se-á proposta a emenda, se for apresentada pelo Presidente da República, pela  
quarta parte, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por 
mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria absoluta de seus membros.  
§ 2o. - Dar-se-á por aceita a emenda que for aprovada em duas discussões por três quintos dos  
membros do Congresso Nacional, reunido unicameral, em duas sessões com intervalo de no mínimo  
sessenta dias.  
§ 3o. - A emenda será promulga pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com 
o respectivo número de ordem, seis dias após a sua aprovação.  
§ 4o. - No prazo de cinco dias, contados da sua aprovação, a emenda poderá ser submetida a  
referendo popular por determinação do Presidente da Câmara dos Deputados a pedido de pelo 
menos dois quintos dos congressistas ou por petição de pelo menos 0,3% dos eleitores: em qualquer 
caso a providência será comunicada ao Presidente do Senado Federal que sustará a promulgação.  
§ 5o. - As alterações da Constituição serão inseridas no lugar próprio, mediante as  
substituições, as supressões e os aditamentos necessários. No texto consolidado da Constituição  
será publicado no diário oficial do Poder Legislativo por determinação do Presidente do  
Senado Federal, acompanhando da emenda, para valer como texto oficial.  
§ 6o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação e  
a República.  
§ 7o. - Não se reformará a Constituição na vigência do estado de sítio.  
§ 8o. - A emenda rejeitada ou prejudicada não poderá ser renovada na mesma sessão legislativa. 
Justificativa: 
As propostas referem-se às instituições de defesa da Constituição. A primeira delas diz respeito às 
garantias de estabilidade da Constituição contra atos do Poder Público que importem em seu 
desrespeito. Trata-se daquilo que a doutrina constitucional denomina de jurisdição constitucional que 
não é só a decretação de inconstitucionalidade das leis, mas envolve a solução dos conflitos 
constitucionais em geral. 
O sistema proposto atribui ao Tribunal de Garantias Constitucionais a competência privativa da 
jurisdição constitucional. Aí está uma profunda mudança no sistema vigente. Hoje, a jurisdição 
constitucional segue o modelo americano, em sua essência, ou seja, realiza-se pelo critério difuso, 
segundo o qual qualquer juiz pode declarar a inconstitucionalidade da lei, por via de exceção, isto é, 
pela arguição da inconstitucionalidade em defesa do réu no processo concreto. Este sistema não 
gera, por si, a eliminação da lei declarada inconstitucional, tanto que outro juiz pode entendê-la 
constitucional em outro caso concreto. Isso corresponde a um tratamento desigual, porque num caso 
o réu ganhou a causa porque foi acolhida sua arguição de inconstitucionalidade, no outro ele perdeu 
porque não foi acolhida. É certo que, entre nós, desde a Constituição de 1934, vem desenvolvendo 
outro critério, o da jurisdição concentrada no Supremo Tribunal Federal, por via de ação direta do 
Procurador-Geral da República, que a propõe ou não segundo sua vontade e convicção. 
O sistema perante concentrado num Tribunal Especializado nasceu e desenvolveu-se na Europa. As 
Cortes Constitucionais aparecem hoje como uma espécie nova de poder moderador, sem 
predomínio, entre o Poder Executivo hegemônico e o Legislador ainda com formulações tradicionais. 
Espera-se que esta Assembleia Nacional Constituinte modifique essa relação. Mas uma Corte 
Constitucional especializada vem sendo adotada em todo o mundo. Recentemente, adotou-a o Peru, 
a Guatemala, a Espanha, Portugal, além da Itália, da Alemanha, da Turquia, etc. 
A vantagem é que se terá um tribunal voltado para a defesa da Constituição como objetivo único. No 
sistema difuso como o nosso a preocupação dos juízes é com a decisão do caso concreto, e se puder 
fazê-lo sem a preocupação com a questão de inconstitucionalidade tanto melhor, e a Constituição vai 
ficando desprestigiada. Por outro lado, o sistema difuso encara a questão de constitucionalidade de 
um ponto de vista puramente técnico. Uma Corte Constitucional vê a questão sob o prisma dos 
valores políticos e sociais incorporados no texto constitucional. Essas razões, entre tantas outras, 
justificam a mudança de regime. 
Importante também, na proposta, é a consideração de inconstitucionalidade por omissão. É algo que 
vem sendo adotado em outros povos: Portugal, Áustria, etc. Trata-se de medida indispensável para a 
efetivação de promessas constitucionais dependentes de providencias legais ulteriores. Se essas 
providencias não são tomadas, o Tribunal de Garantias Constitucionais poderá ser acionada para 
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suprir a omissão, reconhecendo a inconstitucionalidade e expedindo uma sentença normativa, que 
valerá como lei enquanto o legislativo não providencie a integração legal da norma constitucional. 
 
 
  EMENDA:00544 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acresce-se o art. 53:  
Art. 53 - O Tribunal Constitucional poderá, em seu Regimento Interno, deliberar sua divisão em  
Turmas, para o efeito do julgamento das matérias previstas no art. inciso I, letras "e", "f",  
inciso II e inciso III. 
Justificativa: 
Esta proposta é originária do Congresso Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – e 
recomendada pelo Presidente do Conselho Federal.  
Entidade de reconhecimento Internacional e com históricos serviços prestados ao Brasil, a OAB 
recomenda aos Constituinte a instituições do Tribunal Constitucional, conforme audiência pública feita 
em Subcomissões.  
Vamos negá-la?  
 
 
  EMENDA:00549 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   4 - Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições 
Autor:   
   NELTON FRIEDRICH (PMDB/PR) 
Texto:   
   Com base no art. 23, § 2o. do Regimento Interno da A.N.C propomos a nova redação e  
numeração do Art. 52 e 53, bem como seus parágrafos.  
Art. 63. - A Constituição poderá ser reformada ou emendada, segundo as normas previstas  
neste Capítulo.  
§ 1o. - A reforma visa a alterar a estrutura do Estado, a organização ou a competência dos  
poderes da soberania, a declaração de direitos e suas garantias e as normas previstas neste 
Capítulo.  
§ 2o. - A emenda visa a alterar normas não compreendidas no parágrafo anterior.  
§ 3o. - A Constituição não poderá ser reformada nem emendada na vigência de estado de  
sítio nem de estado de emergência.  
Art. 64. - A Proposta de reforma da Constituição poderá ser apresentada:  
I - pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados, por maioria dos seus membros;  
II - por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se, cada  
uma delas, pela maioria de seus membros;  
III - por meio por cento dos eleitores de cada uma de, pelo menos, mais da metade das  
unidades da Federação:  
Parágrafo único. - Não será objeto de deliberação a proposta de reforma que revogue:  
a - a forma federativa de Estado;  
b - a forma republicana de governo;  
c - a voto direto, secreto, universal e periódico;  
d - a separação dos Poderes; e  
e - os direitos e garantias individuais.  
Art. 65. - Apresentação de uma proposta de reforma, a ela serão anexadas as propostas de  
emenda em curso e aberto o prazo de trinta dias para recebimento de quaisquer outras.  
§ 1o. - A proposta de reforma à Constituição será discutida e votada em duas sessões  
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legislativas considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável de  
dois terços do Congresso Nacional e a ratificação de pelo menos dois terços das Assembleias  
Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas por maioria de dois terços de seus 
membros.  
§ 2o. - 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.  
§ 3o. - A proposta referendada pelo povo será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal com o respectivo número de ordem.  
Art. 66. - A proposta rejeitada não pode ser apresentada na mesma legislatura.  
Art. 67. - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta.  
I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  
II - de um terço das Assembléia Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria de seus membros;  
III - de Tribunal Superior, mediante maioria absoluta de seus membros;  
IV - de meio por cento dos eleitores de cada  
uma de, pelo menos, um terço das unidades da Federação.  
Art. 68. - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do  
Congresso Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de cento e oitenta dias, considerando-se  
aprovada quando obtiver, em ambas as votações, o voto favorável da maioria absoluta de seus 
membros e a ratificação de mais da metade das Assembleias Legislativas, por decisão da maioria 
absoluta de seus membros.  
§ 1o. - Dispensar-se-ão o segundo turno e a ratificação pelas Assembleias Legislativas, quando  
a proposta for aprovada por quatro quintos do Congresso Nacional.  
§ 2o. - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, até noventa dias após a aprovação da  
proposta, três por cento dos eleitores, de, pelo menos, um terço das unidades da Federação podem  
requerer que a proposta aprovada seja submetida a "referendum" popular.  
§ 3o. - A proposta referendada pelo povo será promulgada como Emenda à Constituição pelas Mesas  
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, como o respectivo número de ordem.  
Art. 69. - A proposta de emenda rejeitada não pode ser apresentada na mesma e na sessão 
legislativa seguinte. 
Justificativa: 

1) Os Constituintes aprovaram  o Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte 
prevendo uma SUBCOMISSÃO DE GARANTIA DA CONSTITUIÇÃO, REFORMA E 
EMENDAS; 

2) Trata-se iniciativa inédita na HISTÓRIA CONSTITUCIONALISTA DO BRASIL, o que 
evidencia o acerto inteligência da proposta, defendida pelo ILUSTRE RELATOR, uma vez 
que o apoiamento patrocinado pelos membros desta Constituinte foi completo, já que 
ninguém questionou a SUBCOMISSÃO apesar das quase DEZ MIL emendas propostas ao 
anteprojeto do Reg. Interno.  

3) A SUBCOMISSÃO se debruçou com interesse e dedicação sobre as matérias a ela atinentes. 
Foram consultadas propostas encaminhadas pela sociedade, contribuições dos 
conferencistas, Ministros, Ordem dos Advogados do Brasil, Conferências Nacional dos Bispos 
do Brasil, dezenas e dezenas de SUGESTÕES dos Constituintes. Também nos períodos de 
EMENDAS novas e proveitosas contribuições foram arroladas; 

4) No momento de DECISÃO, ao contrário do ocorrido em outras SUBCOMISSÕES – após seis 
horas e meia de discussão – e VOTAÇÃO, POR ESMAGADORA MAIORIA foi APROVADO o 
RELATÓRIO encaminhado à Comissão TEMÁTICA; 

5) Especialmente quanto ao TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, proposta aplaudia e reconhecia no 
âmbito da Subcomissão, no exato momento de sua votação a DECISÃO FOI UNANIME 
(exceto pelo Constituinte Nilson Gibson que, ausente no instante da votação, “a posteriori” 
manifestou voto contrário); 

6) Na ultima fase de EMENDAS, enquanto apenas cinco propunham suprimir o Tribunal 
Constitucional, mais de 12 buscavam aprimorá-lo ou alterá-lo, sempre mantendo a ideia 
básica da iniciativa. 

7) Quanto ao MÉRITO, é inquestionável a procedência desta inovação conforme longamente 
fundamentos no Relatório que encaminhamos;  
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Quanto a OAB, CNBB, Associações de Magistrados. Ass. Do Ministério Público, Professores e 
cientistas do Direito Constitucional, eméritos advogados, representantes da sociedade civil, políticos, 
CONSTITUINTES e vários movimentos populares pedem o TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, uma 
SUBCOMISSÃO APROVA COM CONVICÇÃO, em respeito a tão manifesta VONTADE apresento 
esta emenda. Mais ainda como RELATOR que fui, expressando a pretensão, o desejo e o resultado 
não da minha vontade MAS DO COLETIVO AO QUAL SERVE UM RELATOR; 
Quanto ao conteúdo, oportunidade, necessidade, mérito e vantagens do Tribunal Constitucional, a 
discussão que se seguirá possibilitará fazê-lo.  
Preliminarmente, assim JUSTIFICO. Se preciso fosse... 

 
 

________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00321 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação ao texto do anteprojeto no art. 117. Dê-se ao art. 117 e  
seus incisos e parágrafos do anteprojeto com esta redação:  
"Art. 117. A Constituição poderá ser mandada mediante proposta:  
I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  
II - do Presidente da República;  
III - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma delas pela 
maioria de seus membros;  
IV - do Supremo Tribunal Federal, mediante maioria absoluta de seus membros.  
§ 1o. mesma redação do anteprojeto.  
§ 2o. a proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovadas quando obtiver em ambas  
as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 3o. mesma redação do anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:00623 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 117, § 4o., alínea "d".  
No art. 117, § 4o., alínea "d", onde se lê "separação dos poderes", leia-se o "funcionamento  
dos poderes." 
 
   
   EMENDA:00628 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 117 e seguintes  
Após as palavras "Seção VIII", do "processo  
legislativo" inclua-se "Subseção I, Das Disposições Gerais".  
No Art. 117 no lugar de Subseção I, (Da Emenda à Constituição) leia-se Subseção II e antes  
do Art. 119 institua-se a Subseção III, com a denominação "Das leis e da sua elaboração".  
No Art. 132 onde se lê Subseção III leia-se Subseção IV. 
 
   
   EMENDA:00890 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA 
Suprima-se no § 1o. do art. 117 as expressões: "... ou de intervenção federal". 
 
   
   EMENDA:01066 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: parágrafo III do art. 117.  
O § 3o. do Art. 117 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Da emenda à constituição.  
Art. 117 ....................................  
I............................................  
II ..........................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o.........................................  
§ 3o. - A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal, com o respectivo número de ordem e entrará em vigor após ser ratificada pelos  
legislativos de 2/3 dos Estados membros. 
 
   
   EMENDA:01445 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 117 - ....  
I - ........................................  
II - ........................................  
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III - ......................................  
IV - Suprimir 
 
   
   EMENDA:01452 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitutiva-se a redação do item I, do art. 117, pela seguinte:  
Art. 117. ..................................  
I - de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
 
   
   EMENDA:03177 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do artigo 117 -  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV - Suprimir 
 
   
   EMENDA:03198 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Suprima-se no § 1o. do artigo 117 as expressões: "... ou de intervenção federal". 
 
   
   EMENDA:04981 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 117, subseção I, inciso I.  
O Inciso I, da Subseção I, do Artigo 117, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 117 - ..................................  
I - de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
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   EMENDA:05069 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento  
Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução no. 01/87 C.S.).  
Altere-se, no § 2o. do Artigo 117 do Anteprojeto, a expressão "noventa dias" para "trinta dias". 
 
   
   EMENDA:01147 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 117, § 4o.  
Unificar as alíneas "a" e "b", da seguinte forma; "a federação ou a república", renumerando  
as demais. 
Parecer:   
   Emenda de redação. A partícula "e", constante do enunciado do Anteprojeto, é mais apropriada.  
PELA REJEIÇÃO. 
 
   
   EMENDA:04425 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 117, § 2o.  
O § 2o., do art. 117 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 117. ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, considerando-se aprovada, quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos  
membros de cada uma das Casas. 
Parecer:   
   PELA REJEIÇÃO.  
A emenda pretende restabelecer o § 3o. do art. 21 da Comissão III, suprimido do texto do anteprojeto 
disposição contida no art. 41, caput, da Comissão IV que: fixa o prazo de  
90 dias de interstício entre os dois turnos da proposta. É de todo recomendável que seja mantido o 
prazo de 90 dias entre um turno e outro, como aprovado pela Comissão IV, no art. 41. 
 
   
   EMENDA:04492 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se à alínea "e" do § 4o. do art. 117 a seguinte redação:  
"e) direitos e garantias individuais. 
Parecer:   
   A Emenda aprimora a redação.  
PELA APROVAÇÃO. 
 
   
   EMENDA:05184 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao Artigo 118 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 118 - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudiciada só  
poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta dos membros de qualquer das Câmaras. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda pretende estabelecer princípio adotado no art. 30 da Comissão III que trata da 
reapresentação, nas mesma sessão legislativa, de Proposta de Emenda à Constituição. O Relator 
optou pelo disposto no art. 42 da Comissão IV, que veda a reapresentação, na mesma sessão 
legislativa, de matéria constante de Proposta rejeitada ou havida por prejudicada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00292 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação ao texto do projeto no art. 118. Dê-se ao art. 118 e seus  
incisos e parágrafos do projeto com esta redação:  
"Art.118.- A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço dos membros de cada Casa do Congresso Nacional;  
II - do Presidente da República;  
III - de um terço das Assembleias Legislativas dos Estados, manifestando-se cada uma  
delas pela maioria de seus membros;  
IV - do Supremo Tribunal Federal, mediante maioria absoluta de seus membros.  
§ 1o.- mesma redação do projeto;  
§ 2o.- a proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas  
as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 3o.- mesma redação do projeto. 
Justificativa: 
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Louve-se o legislador Constituinte que aprimorando a técnica redacional, colocou a matéria das 
Emendas à Constituição no local conveniente, quer dizer, no elenco do Legislador. Há grande 
diferenciação entre os institutos da EMENDA, REVISÃO e REFORMA. Emenda é acepção 
consagrada. Realmente, em qualquer amplitude que se considere alterações introduzidas na Carta 
Magna, o sentido é sem dúvida o de Emenda. Uma Constituição deve possuir necessariamente 
alguns meios de emenda. A proposta visa aperfeiçoar a tramitação das propostas de Emendas à 
Constituição. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A inserção provocada pela Emenda nos dispositivos do art. 118 do Projeto é 
inconveniente, a nosso ver, por afetar as prerrogativas próprias da Câmara e Senado, como Poder 
Constituinte Derivado. A exclusão vai de encontro à maioria das manifestações populares. 
 
   
   EMENDA:00576 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 118, § 4o., alínea "d".  
No art. 118, § 4o, alínea "d", onde se lê "separação dos poderes", leia-se o "funcionamento dos 
poderes". 
Justificativa: 
A Constituição consagra no próprio título e nos diversos capítulos em que a matéria acima esta 
inserida, um novo sistema de governo em que elementos presidencialistas são articulados com 
elementos parlamentares, criando-se um modelo parlamentarista-presidencializado.  
Verifica-se pelo texto do Título e nos seus diversos dispositivos, que a cooperação constitucional se 
afasta da clássica “separação dos poderes”, que é inerente ao regime presidencialista puro. Assim 
sendo, não há que se falar em separação dos poderes, substituindo-se o conceito pelo 
“funcionamento dos poderes”, que é bem mais amplo, contendo porém, o essencial da intenção do 
constituinte.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A separação de Poderes preconizada no Projeto, refere-se aos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, e não inviabiliza a adoção do Presidencialismo ou do 
Parlamentarismo, desde que preservada a regra inscrita no art. 3o. 
 
 
   EMENDA:00581 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 118 e seguintes  
Após as palavras "Seção VIII", do "processo legislativo" inclua-se "Subseção I, Das  
Disposições Gerais".  
No Art. 118 no lugar de Subseção I, (Da Emenda à Constituição) leia-se Subseção II e antes  
do Art. 120 institua-se a Subseção III, com a denominação "Das leis e da sua elaboração".  
No Art. 133 onde se lê Subseção III leia-se Subseção IV. 
Justificativa: 
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A parte referente ao “Processo Legislativo” que está intitulada Seção 8ª, por engano, certamente, está 
com uma série de Subseções colocadas de forma confusa, daí a providencia acima menciona 
      

Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Consideramos adequada às normas de técnica legislativa a disposição dada 
no projeto à Secção VIII do capítulo I do título V. 

 
          
   EMENDA:00825 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se no § 1o. do art. 118 as expressões: "... ou de intervenção federal". 
Justificativa: 
O instituto da intervenção federal é regulado no Artigo, e somente nas hipóteses ali enumeradas, pois 
efetiva-se. Dificilmente abrangeria, num só momento, todos os Estados Federados.  
Parecer:   
   A intervenção federal cria momentos de intranquilidade, inibindo ou exacerbando a atuação no 
Congresso Nacional dos membros da representação dos Estados atingidos pela medida extrema. 
Convém que, enquanto perdure essa situação emergencial, fiquem intocáveis os preceitos 
constitucionais. 
 
   
   EMENDA:00997 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: Parágrafo III DO ART. 118.  
O § 3o. do Art. 118 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO.  
Art. 117 ....................................  
I - ........................................  
II - ........................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. ......................................  
§ 3o. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado  
Federal, com o respectivo número de ordem e entrará em vigor após ser ratificada pelos  
legislativos de 2/3 dos Estados membros." 
Justificativa: 
A ideia arrancada da Constituição americana vem providencialmente estancar dois grandes males 
que afetam a vida das instituições brasileiras: o primeiro é o crescente numero de emendas 
apresentadas, deixando a Carta como uma colcha de retalhos.  
A outra é o desconhecimento da Federação por parte do Poder Central, dessa forma, todos teriam 
conhecimento das modificações propostas e aprovadas pelo Congresso.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A tradição do Direito Constitucional Brasileiro é, sem dúvida, confiar a 
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elaboração e aprovação das Emendas à Constituição ao Poder Legislativo (Câmara e Senado), 
prescrevendo apenas um procedimento especial para a tramitação dos projetos. A inserção dos 
legislativos dos  
Estados-membros, nesse processo, só iria, a nosso ver, tumultuar e dificultar a tramitação das 
propostas. 
 
   
   EMENDA:01067 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 118, § 4o.  
Unificar as alíneas "a" e "b", da seguinte forma; "a federação ou a república", renumerando as 
demais. 
Justificativa: 
A proposta tem objetivo de fazer a adequação jurídico-constitucional do texto.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. As alíneas "a" e "b" do parágrafo 4o. do art. 118 espelham matérias 
específicas em relação à forma de Estado e à de governo, sendo de boa técnica legislativa 
permanecerem como estão colocadas no Projeto. 
 
   
   EMENDA:01345 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 118 - ....  
I - ........................................  
II - ........................................  
III - ......................................  
IV – Suprimir 
Justificativa: 
A iniciativa popular de emenda à Constituição conflita com o regime representativo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista o aprimoramento da democracia que se deseja instalar no 
País. 
 
   
   EMENDA:01352 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substitutiva-se a redação do item I, do art.  
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118, pela seguinte:  
Art. 118. ..................................  
I - de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
Justificativa: 
Desde que o Anteprojeto no parágrafo 2º do mesmo artigo, exige o quórum de 2/3 para a aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição, não vemos porque não exigimos o mesmo, quando da 
apresentação da proposta.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Não é bom alvitre, a nosso ver, dificultar-se ao máximo a apresentação de 
Emenda à Constituição, mesmo no caso de constituições rígidas, tendo em vista o  
vertiginoso processo de desenvolvimento, no qual todos alugamos seja o Brasil inserido. 
 
   
   EMENDA:03006 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 118 -......  
I -........................................  
II -........................................  
III -........................................  
IV – Suprimir 
Justificativa: 
A iniciativa popular de emenda à Constituição conflita com o regime representativo.  
Parecer:   
   O Projeto encampa a tendência predominante no seio da Constituinte. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:03027 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDONÇA DE MORAIS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Suprima-se no § 1o. do artigo 118 as expressões: "... ou de intervenção federal". 
Justificativa: 
O instituto da intervenção federal é regulada no Artigo 174, somente nas hipóteses ali enumeradas, 
pode efetivar-se. Dificilmente abrangeria num só momento, todos os Estados Federados.  
Parecer:   
   Pertinente a observação. Acolho a Emenda. 
 
   
   EMENDA:04159 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 118, § 2o.  
O § 2o., do art. 118 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 118. ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, considerando-se aprovada, quando obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos  
membros de cada uma das Casas. 
Justificativa: 
A Emenda se propõe restaurar o texto do § 3º do art. 24 da redação final do anteprojeto da Comissão 
da organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada no anteprojeto de Constituição, em 
desacordo com o § 1º do art. 19 do Regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
 
  EMENDA:04628 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 118, subseção I, inciso I.  
O Inciso I, da Subseção I, do Artigo 118, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 117 - ..................................  
I - de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
Justificativa: 
Consideramos que, modificar uma Constituição, é ato de suma relevância, não sendo, portanto, ser 
proposta por uma minoria.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04714 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Altere-se, no § 2o. do Artigo 118 do Anteprojeto, a expressão "noventa dias" para "trinta dias". 
Justificativa: 
Quando alguma matéria for considerada digna de provocar emenda à Constituição, sê-lo-á por razão 
de extrema relevância e particular vigência. Que o prazo seja, pois, adequado ao seu exame 
ponderado e à agilidade que sua importância exigir. Trinta dias parece-nos o mais eficaz, mantidos os 
demais requisitos.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
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Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:04819 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 119  
Dê-se ao Artigo 119 do Anteprojeto a seguinte redação:  
"Art. 119 - A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada só  
poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta  
dos membros de qualquer das Câmaras. 
Justificativa: 
A alteração na redação do Art. 119 visa a permitir que uma proposta de emenda, se rejeitada ou 
prejudicada numa sessão legislativa, possa tornar-se objeto de nova depreciação, mediante apoio da 
maioria dos membros de qualquer das Câmaras.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
 
   
   EMENDA:05985 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se no § 4o. do art. 118 a alínea "d) a separação de poderes." 
Justificativa: 
Há uma evidente improbidade nesta alínea. Ela proíbe que se apresentem emendas que tendam a 
abolir a separação dos poderes.  
Mantido tal dispositivo, não se poderão apresentar emendas que visem a instaurar o sistema 
parlamentar puro, no qual não há a separação de poderes, preconiza por Montesquieu, e que inspira 
os sistemas presidencialistas.  
No parlamentarismo, o poder é do Parlamento, sendo as funções executivas desempenhadas pelo 
Gabinete ou Conselho de Ministros, por delegação do Parlamento. Não há divisão ou separação dos 
poderes.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A separação de Poderes, preconizada no Projeto, refere-se ao Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, e não inviabiliza a adoção do Presidencialismo ou 
Parlamentarismo, desde que preservada a regra inscrita no art. 3o. 
 
   
   EMENDA:06271 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 118 a seguinte redação:  
"Art. 118 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de um terço da Câmara  
ou do Senado; de mais de metade das Assembleias Legislativas, manifestadas por um terço dos seus  
componentes; por iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição": 
Justificativa: 
A iniciativa do Executivo para propor emendas constitucionais é uma desastrada experiência da 
Constituição de 1967, que inaugurou o autocratismo constitucional no País, ao arrepio da nossa 
tradição Republicana. 
Nunca se viu semelhante permissão nas Cartas democráticas de 1891, 1934 e 1946.  
Quem pretenda, remover realmente, todo o entulho ditatorial que tem vitimado o País, nos últimos 
vinte anos, não pode admitir que prospere essa inovação.  
Parecer:   
   A emenda pretende suprimir o inciso II do art. 118, que confere ao Presidente da República poderes 
para apresentar proposta de emenda à Constituição.  
A supressão proposta não configura, a nosso ver, medida saneadora do entulho ditatorial, pois o 
poder da deliberação sobre propostas de emenda à Constituição será exclusivo do  
Congresso Nacional, nos termos do Projeto de Constituição. 
 
 
  EMENDA:06278 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 118 do Projeto a seguinte redação:  
§ 4o. Não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a abolir a  
federação e a república, o voto direto, universal, secreto e periódico; a separação dos poderes e os  
direitos e garantias individuais. 
Justificativa: 
Além de reduzirem-se seis dispositivos á um só em nome do principio da economia legislativa no 
texto proposto consigna-se menor numero de palavras, atendendo à necessidade de responder a 
uma critica geral e procedente sobre o tamanho do texto, do Projeto, derramando em mais de 
quinhentos artigos.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O texto do Projeto está mais consentâneo com os princípios que regem a 
técnica legislativa adotada pelas duas Casas do Congresso Nacional.  
A exagerada articulação do Projeto, acentuada pelo ilustre autor da Emenda, será oportuna e 
adequadamente reduzida, quando for apresentado o Substitutivo do Relator. 
 
   
   EMENDA:06967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 118, da Subseção I, do Capítulo I, Título V, os seguintes itens:  
"V - de mais da metade das Associações dos Municípios brasileiros, manifestando-se cada uma  
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delas pela maioria de seus membros;"  
"VI - de mais da metade das Associações de Vereadores do Brasil, manifestando-se cada uma  
delas pela maioria de seus membros." 
Justificativa: 
Não me parece justo excluir as Câmaras Municipais e os Municípios brasileiros do rol de entidades 
com poderes para emendar a Constituição. Se as Assembleias Legislativas, os Partidos Políticos, 
bem como parcelas da população brasileira podem emendar, natural que as Câmaras Municipais e 
Municípios, através de suas respectivas Associações, também o façam.  
Espero, por tudo isso, que esta Emenda seja acolhida e, afinal aprovada pelo parecer do nobre 
relator e do soberano Plenário desta Assembleia Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   As Emendas à Constituição são obra do Poder de Revisão, do Poder Constituinte derivado ou 
instituído. A tradição do Direito Constitucional brasileiro é confiar a elaboração dessas emendas ao 
Poder Legislativo.  
A tendência contemporânea em matéria de elaboração legislativa, inclusive a experiência 
constitucional estrangeira, não se encontra acoimada de precipitações como as objetivadas na 
presente Emenda.  
Embora louvável a iniciativa do ilustre autor, a mesma suscita controvérsia, de vez que associações 
de Municípios e Associações de Vereadores são entidades que não se situam no campo do direito 
público, mas são criadas com fins recreativos ou de defesa de interesses dos consorciados.  
Assim, somos, pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:07280 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa-supressiva  
Dê-se ao § 4o., do art. 118, a seguinte redação:  
"§ 4o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação  
ou a República". 
Justificativa: 
A emenda repõe a nossa tradição constitucional, quanto a forma de organização do Estado e de 
Governo, suprimindo os demais itens. 
Antes de analisarmos as supressões, devemos considerar que pelo projeto se exige, para a 
aprovação de emendas constitucionais, dois turnos de discussão e votação e, em cada uma, dois 
terços dos votos de cada uma das Casas (art. 118, § 2º) 
Colocadas tais dificuldades para a alteração do texto, nenhuma proteção é preciso para impedir as 
modificações de qualquer dispositivo. Seria dar por suspeito e inconfundível o próprio Congresso 
Nacional, sendo absurda a hipótese.  
Se a emenda preserva a Federação e a República é porque se trata de opção nacional de 
organização, que so pelo poder constituinte originário se permite alterar.  
O Congresso Nacional, em seu funcionamento normal, detém o poder constituinte derivado que 
autoriza qualquer modificação outra na Lei Maior.  
As alíneas suprimidas se referem a processo e sistema de votação, divisão de poderes e a direitos e 
garantias individuais e só serão alteradas se o povo, por seus legítimos representantes, assim 
desejar.  
Direitos e garantias individuais podem ser ampliados ou suprimidos, segundo os estágios de 
desenvolvimento social e nacional. Torná-las intocáveis e impedir as transformações e o 
aperfeiçoamento das instituições.  
Parecer:   
   Tomando-se como paradigma a Constituição portuguesa e o parecer dado às Emendas nos. 
1P07388/0 e 1P07340/5, somos pelo não acolhimento da proposição. 
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   EMENDA:07340 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o. do inciso IV do Art. 118:  
§ 4o. - "Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a unidade  
nacional; os direitos, liberdades e garantias individuais; e o sufrágio universal, direto e secreto." 
Justificativa: 
O Projeto esqueceu a importância fundamental da unidade nacional e insistiu na chamada “Clausula 
Pétrea”, a que identifica a pátria com a república e assim exclui da legalidade os monarquistas.  
Trata-se de anistia que pedimos. O império não tinha prisioneiros políticos, anistiava a todos 
indistintamente. Nenhuma Constituição republicana do mundo, a começar pela dos Estados Unidos, 
que comemora dos séculos neste ano, às várias da França, de tão enraizadas tradições republicanas, 
nenhuma identifica república e pátria, nem proíbe a propaganda monárquica, na medida em que 
também seja pacífica, com a dos demais partidos e ideologias.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, pelos mesmos motivos expendidos no parecer à Emenda no. 1P07388/0. 
 
   
   EMENDA:07388 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   A alínea "b" do § 4o. do Art. 118 passa a ter a seguinte redação:  
"a unidade nacional"; 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição pretende que “não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a abolir” a “forma federativa” e a “forma republicana”, quando o que está em jogo é a defesa 
da unidade nacional, pela qual tanto se luta desde os tempos coloniais nas batalhas dos Guararapes 
contra a dominação holandesa, etc. Em seguida, unidade nacional salva pelo Império contra vários 
separatismos. Portanto, esta chamada “Cláusula Pétrea” comete grave injustiça contra os 
monarquistas orgulhosos de defenderem a legitimidade também dinástica dos reis de Portugal e 
Imperadores do Brasil na pioneira e fiel defesa da unidade nacional. O direito dos monarquistas à 
propaganda, igual a qualquer grupo político, significará na realidade a última anistia. E desde que os 
monarquistas se tornaram federalistas, nada mais justo que se juntem à defesa da federação. Aliás, 
nenhuma Constituição republicana do mundo proíbe a propaganda monárquica, nem a de França de 
tantas revoluções, nem a Constituição dos Estados unidos também fonte inspiradora dos 
republicanismos, nem qualquer outra.  
Parecer:   
   A forma republicana de governo é intocável, por tradição, desde a derrubada da monarquia, em 
1889, e a Constituição de 1891. Não acreditamos tenha-se esvaído do coração dos brasileiros a 
repulsa à monarquia. Se a proibição existe em todas as nossas Constituições desde 1891, com 
exceção da Carta de 1937, que silenciava a respeito, não há justificativa plausível para se abrir o 
precedente que a Emenda do ilustre autor enseja, pois a Monarquia só nos traria mais desperdícios e 
danos ao Erário. 
 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 
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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 I  
Da Emenda à Constituição  
Art. 118. A Constituição poderá ser emendada mediante propostas;  
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.  
II - do Presidente da República.  
III - de mais de metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação,  
manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros.  
IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição.  
§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de intervenção  
federal.  
§ 2o. A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas  
as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 3o. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal com o respectivo número de ordem.  
§ 4o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  
a) a forma federativa de Estado;  
b) a forma republicana de governo;  
c) o voto direto, secreto, universal e periódico;  
d) a separação dos Poderes; e  
e) direitos e garantias individuais.  
Art. 119. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não  
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nos 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 mas 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:07862 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 118, a seguinte redação:  
Art. - A Constituição poderá ser modificada mediante o seguinte:  
A proposta de emenda á Constituição será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso  
Nacional, em dois turnos com intervalo de 24 horas, considerando-se aprovada quando obtiver, em  
ambas as cotações, a maioria simples dos votos dos membros de cada uma das Casa.  
§ 1o. - A proposta de emenda à Constituição, acolhida pelo Congresso Nacional, será submetida à  
aprovação das Assembleias Legislativas estaduais, que terão o prazo de noventa dias para deliberar,  
em dois turnos e por maioria simples, sobre o seu conteúdo, comunicando resultado ao Presidente do 
Senado Federal.  
§ 2o. - Obtida a aprovação da maioria das Assembleias Legislativas, a Emenda à Constituição  
será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo 
número de ordem. 
Justificativa: 
O texto constitucional, ao ser elaborado por uma Assembleia Nacional Constituinte, deve não apenas 
refletir os anseios da sociedade q que se destina, como revestir-se do caráter de estabilidade.  
Não se deve elaborar uma Constituição com a ideia preconcebida de introduzir lhe alterações 
posteriores, mal comece a ter vigência.  
Não se pode pretender, por outro lado, a uma imutabilidade. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A emenda dos ilustres autores, em que pesa aos seus elevados propósitos, 
é incompleta, pois silencia quanto à primeira regra comum ao processo legislativo: a especificação do 
poder de iniciativa. Ademais, suscita dúvidas quanto à conveniência, operosidade e racionalidade das 
medidas de inovação que enseja à tramitação das propostas de emenda à Constituição. 
 
   
   EMENDA:08045 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitui o parágrafo 2o. do Artigo 118  
O parágrafo 2o. do Artigo 118 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 118 - ............................... 
§ 2o. - A proposta de emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, considerando-se  
aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável da maioria absoluta de seus 
membros e a ratificação de mais da metade das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, 
por decisão da maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa: 
Um dos fatores de estabilidade de uma Constituição é o grau de dificuldade para que seja alterada, 
após sua edição. Se pretendemos que esta Constituição seja perene devemos não apenas tornar 
difícil sua alteração, mas, também, ao mesmo tempo assegurar que eventuais modificações sejam 
referendadas por quem e direito, o povo brasileiro, representado por seus parlamentares mais diretos.  
Somos de opinião que o debate nas Assembleias Legislativas e, principalmente, nas Câmaras 
Municipais será acompanhado e terá participação mais direta da comunidade, conferindo a essa 
eventual modificação o respaldo popular.  
Parecer:   
   Tendo em vista as dúvidas que suscitam, quanto à conveniência, operacionalidade e racionalidade, 
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as medidas de inovação propostas para a tramitação de Emendas à Constituição, somos pelo não 
acolhimento. 
 
   
   EMENDA:08633 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Nos artigos 96, 97, 104, 105, inciso II, 107, 114, parágrafo 6o., parágrafo 7o., inciso II, 115,  
parágrafo 2o., 118. inciso I, parágrafo 3o., 120, 121, parágrafo único, 124, e seu parágrafo 3o.,  
128, 131, parágrafo 1o., 134, parágrafo 5o., 138, inciso X e parágrafo 1o., 158, inciso VII, 160,  
162, inciso II e IX, 163, inciso I, 165, parágrafo 2o., 166, 167, parágrafo único, 171, caput, e seus  
parágrafos 1o. e 2o., 172, caput e seus parágrafos, 2o., 3o.e 4o., 173 e seu parágrafo  
único, 174 caput e seu parágrafo único, 185, 200, inciso II, 203, inciso IV, 242, muda-se a redação  
Câmara Federal para Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
É da nossa tradição constitucional a denominada de Câmara dos Deputados para uma das casas do 
Congresso Nacional. Some-se a isto o fato de a inovação do nome de uma das Casas do Congresso 
trazer a necessidade de substituição de grande quantidade de impressos existentes e, ainda, a 
imperiosa correção das inserções nos próprios da Casa legislativa atividades caríssimas.  
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, quer modificar apenas um termo 
de redação, que em linhas gerais, na Comissão de Sistematização, quando da redação final do texto 
constitucional poderá ser corrigida.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:09232 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Art. 118  
Acrescente-se o parágrafo 3o. ao Art. 118, renumerando-se o atual § 3o. e seguintes:  
§ 3o. - Aprovação das emendas constitucionais dependerá de referendo popular expresso. 
Justificativa: 
Além do quórum especial de 2/3 do Congresso Nacional em sessão conjunto e votação em dois 
turnos. Impõe-se o referendo popular para a aprovação de emendas a Constituição. Assim o exigem, 
entre outras, as Constituições da Suíça e do Japão. Se a um corpo legislativo a nação delega o poder 
de elaborar a sua Carta Magna, através de eleições populares que visam a estabelecer a sua 
composição com vistas à missão constituinte, não poderão outras legislaturas as modificar, ainda que 
através de quórum especial, o que por aquele for estabelecido como norma constitucional. A 
legitimidade para tais alterações é indelegável e só o povo poderá crismá-las. Evite-se com isso e 
tendência oligárquica que surge em certas democracias representativas, onde legisladores tendem a 
se transformar em “donos do poder” ante a impossibilidade de revisão popular imediata. Sendo 
impossível implantar-se a democracia direta, o referendo popular tende a atenuar as deturpações que 
pode sofrer a democracia representativa.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O plebiscito constitui medida especial e rara, que não deve tornar-se 
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corriqueira, ao ponto de se fazer um referendo popular, para cada emenda à Constituição. Além de 
inconveniente, a medida oneraria despropositadamente o Tesouro Nacional.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:10437 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do inciso IV do artigo 118 do Projeto de Constituição da Comissão de  
sistematização a seguinte redação:  
§ 2o.- A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas  
as votações, dois terços dos votos de seus membros. 
Justificativa: 
Não há cabimento, na medida em que o Congresso Nacional se instala, que as votações contem 
maiorias das duas casas e não a maioria dos membros, Se a exigência fosse de votação das duas 
casas não haveria necessidade de reunião conjunta, ou seja, da própria existência de sessões do 
Congresso. O que lhes dá sentido e justamente a de crivarem um novo conjunto, cabendo portanto 
que toda a votação tenha que se efetuar entre seus membros, sem separação de casas.  
Parecer:   
   A Emenda contraria princípio adotado pelo Projeto. 
 
   
   EMENDA:10584 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO. ART. 118  
Suprima-se o parágrafo 3o. do artigo 118 do Projeto de Constituição, renumerando-se os demais. 
Justificativa: 
O teor do parágrafo 3º do mencionado artigo está submetido em nova redação proposta, em Emenda  
própria, ao parágrafo 2º.  
Torna-se, pois, dispensável o texto que ora se propõe suprimir.  
Parecer:   
   Não vemos como concordar com a proposição, que retira da tradicional competência das Mesas da 
Câmara e do Senado a promulgação de emenda à Constituição. 
 
   
   EMENDA:10604 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 118  
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Acrescente-se a alínea "f" ao parágrafo 4o. do art. 118, dando-se a redação seguinte:  
Art. 118 - ..................................  
§ 4o. ......................................  
f) a liberdade de imprensa. 
Justificativa: 
Todas as formas de garantia da liberdade de imprensa, ideal dos democratas, devem ser motivo de 
cuidados legislativos especiais. Melhor que a simples declaração – tradicional no preambulo de 
inúmeras Constituições, impedir que sua abolição ou restrição à sua plena vigência seja tentada, 
através de emenda à Constituição, é imperioso e de toda conveniência.  
Parecer:   
   A liberdade de imprensa encontra-se catalogada no Título II, que trata dos direitos e liberdades 
fundamentais e, portanto, implícita na alínea "e" do parágrafo 4o. do art. 118.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:10653 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 118  
Modifique-se a redação do parágrafo 2o. do art. 118, que passará a ser a seguinte:  
Art. 118 - ........................ 
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta ao Congresso Nacional, em dois  
turnos, e, obtendo mínimo de dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas, será 
oferecida à apreciação popular. Referendada, será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
Justificativa: 
A inovação está, substancialmente, na dependência do referendum popular para a final aprovação de 
toda emenda ao texto constitucional.  
Constituições como a do Japão e da Suíça adotam esse processo, revestindo de absoluta 
legitimidade e decisão e coroando, por essa fórmula, a instituição democrática.  
Parecer:   
   Não podemos concordar com a introdução do "referendo popular" para a promulgação de Emenda 
à Constituição, pois isto eliminaria o Poder Constituinte Derivado do Congresso Nacional, 
devolvendo-o ao povo, numa sistemática onerosa e inconveniente. 
 
   
   EMENDA:10703 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
No Art. 118, § 4o., alínea "d", onde se lê separação dos poderes", leia-se o "funcionamento  
dos poderes". 
Justificativa: 
A Constituição consagra no próprio título e nos diversos capítulos em que a matéria acima esta 
inserida, um novo sistema de governo em que elementos presidencialistas são articulados com 
elementos parlamentares, criando-se um modelo parlamentarista-presidencializado.  
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Verifica-se pelo texto do Título e nos seus diversos dispositivos, que a cooperação constitucional se 
afasta da clássica “separação dos poderes”, que é inerente ao regime presidencialista puro. Assim 
sendo, não há que se falar em separação dos poderes, substituindo-se o conceito pelo 
“funcionamento dos poderes”, que e bem mais amplo, contendo porém, o essencial da intenção do 
constituinte.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A propositura conflita com a disposição do art. 3o. do Projeto. 
 
   
   EMENDA:10871 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Ao art. 118, § 4o.  
Acrescente-se a seguinte alínea:  
- o regime parlamentarista. 
Justificativa: 
O presidencialismo, decorrido um século, não teve condições de formar-se democraticamente, no 
País. Recentemente, conduziu a Nação a mais longa ditadura de nossa história. 
O País esteve à beira da guerra civil. Basta, portanto, de presidencialismo no Brasil. Assim, não deve 
ser admitida emenda constitucional tendente a abolir o parlamentarismo.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Se adotado o regime parlamentarista de Governo, como proposto no Projeto, 
que a Constituição não deixe fechada a porta de retorno ao regime presidencialista,  
tendo em vista constituir-se o regime de governo a adotar-se matéria polêmica, segundo a opinião 
pública. 
 
   
   EMENDA:11707 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Modifique-se a redação das alíneas a e b, do § 4o. do artigo 118, para a seguinte alínea:  
"a - a Federação e a República"; 
Justificativa: 
É mais induvidosa, para o estudioso e o leigo, a redação oferecida. Além do mais, retoma o 
precedente desde a Carta de 1945. 
Parecer:   
   Ficamos com a redação do projeto que diferencia a forma federativa de Estado da forma 
republicana de governo. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:11708 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva:  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 118. 
Justificativa: 
Não convive a iniciativa popular, num constitucionalismo ortodoxo, com o regime representativo.  
Parecer:   
   A democracia que todos almejamos deve ter seu fulcro na vontade de participação popular, daí 
porque não se deve alijar o povo da iniciativa de proposituras emendando a Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:11709 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao inciso III, do artigo 118, a seguinte redação:  
"III - de mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas pela  
maioria de seus membros". 
Justificativa: 
O reconhecimento às Assembleias Legislativas da faculdade de iniciar emenda constitucional retoma 
uma tradição do direito constitucional brasileiro. No entanto, a Assembleia Legislativa, para ser 
autêntico e efetivamente expressivo seu pronunciamento, há de deliberar pela iniciativa da maioria de 
seus membros, como estabelecia, no artigo 217, § 1º, a Constituição de 46. 
Parecer:   
   A faculdade que se deseja conferir às Assembleias Legislativas de terem poder de iniciativa de 
Emenda à Constituição não deve, na prática, inviabilizar-se mediante o artifício de "quórum" 
impossível. 
 
   
   EMENDA:12004 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 118:  
"I - de membros da Câmara Federal ou do Senado da República, apoiada, nominalmente, por um  
terço no mínimo, dos membros de uma ou outra Casa"; 
Justificativa: 
O processo de coleta de assinaturas hoje adotado para que determinadas proposições possam ser 
apresentadas tem se revelado não ser muito recomendável.  
Aliás, a Administração da Casa tem tido problemas com esse processo dada a existência até de 
organizações que comercializam essa atividade.  
Parecer:   
   O que se deseja, com a redação dada ao item I do art. 118 do Projeto, é que a vontade manifesta 
de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federal ou do Senado da República  
dê origem à Emenda, e não que ocorra o descurado apoiamento de pares do membro da Câmara ou 
do Senado ao autor da proposta.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:12068 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 118:  
"A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, com  
intervalo mínimo de 90 (noventa) dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas  
as votações, pelo processo nominal, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas." 
Justificativa: 
A alteração que propomos vida a introduzir, expressamente, o processo nominal de votação para 
assegurar que outro processo não será utilizado.  
Parecer:   
   O plenário da Câmara dos Deputados encontra-se aparelhado para votação de matérias, pelo 
sistema eletrônico. Assim, não se deve obviar venha esse sistema ser utilizado nas votações de 
Emendas à Constituição, por constituir-se meio seguro e rápido para a obtenção de resultados e sem 
os constrangimentos que normalmente ocorrem nas votações nominais.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:12756 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao item I, do artigo 118, a seguinte redação:  
"de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Federal e do Senado da República". 
Justificativa: 
De maneira sutil, porém de molde a alterar completamente o sentido democrático que deve existir no 
Congresso Nacional, a redação dada ao texto elaborado pela Comissão de Sistematização em seu 
Projeto de Constituição, privilegia de uma forma injusta aos ilustres membros do Senado da 
República para a apresentação de emendas à Constituição.  
Pela simples expressão OU colocada entre os termos... Câmara Federal (ou) do Senado da 
República, na prática os senhores senadores terão UM PRIVILÉGIO absurdo para a apresentação de 
emendas à Constituição o que é inaceitável.  
Congresso é Congresso.  
A permanecer o referido texto, para a apresentação de emendas por parte de deputados os mesmos 
terão que obter pelo menos 163 assinaturas de deputados... já os senhores senadores, para o 
mesmo objetivo, deve colher apenas 24 assinaturas de seus pares. Tal fato descaracteriza o 
Congresso Nacional e é medida discriminatória e injusta. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista a opção pelo texto do projeto manifestada pela maioria das 
lideranças partidárias consultadas. 
 
   
   EMENDA:12759 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 118, parágrafo 2o., do Projeto de Constituição apresentado pela Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação:  
"A proposta será votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, no prazo  
máximo de 90 (noventa dias) de seu recebimento, considerando-se aprovada quando obtiver, em 
ambas  
as votações, dois terços dos votos dos membros que compõem o Congresso Nacional". 
Justificativa: 
Mantido o texto proposto pela Comissão de Sistematização, nos termos em que se encontram, 
teremos, pelos menos dois fatos graves. 
1.- A ditadura do Senado por intermédio de 24 ilustres senadores que terão o direito de veto à 
vontade de 487 deputados e mais 40 senadores. Melhor esclarecendo: uma proposta que obtenha o 
voto favorável de todos os deputados e de 2/3 dos senadores será simplesmente derrotada por 1/3 
dos componentes do Senado. Não entendemos como democrática a norma. É bem verdade que uma 
alteração Constitucional deve ser revestida de dificuldades, porém, a forma proposta fará com que o 
Congresso Nacional não mais exista (a exemplo do que ocorre com a atual Constituição), pois não 
existirá um Congresso Nacional e sim duas casas Legislativas com a preponderância antidemocrática 
de uma minoria sobre a vontade de uma minoria.  
Congresso é unidade, e dar o mesmo calor a cada um de seus membros, enfim, é igualdade de 
participação. Vejamos como exemplo o atual Congresso Constituinte ...todos são iguais, deputados e 
senadores. Aliás, permanecendo o princípio de que 2 senadores anularão a vontade de 535 
parlamentares, sem sombra de dúvidas não teremos uma democracia e muito menos um Congresso 
Nacional.  
O texto proposto – acreditamos que por equívoco – consigna que “...a proposta será votada ..., em 
dois turnos...COM INTERVALO MINIMO DE 90 DIAS.... 
Ora, é absolutamente equivocada tal proposta ao estabelecer um intervalo de 90 dias entre cada 
votação dos referidos dois turnos, pois não corresponde à nossa tradição e nem a uma forma prática 
de votação.  
É o que propomos em defesa do Congresso Nacional e da democracia.  
Parecer:   
   O intervalo mínimo de noventa dias constitui um razoável prazo para que os membros das duas 
casas do Congresso Nacional reflitam desapaixonada e friamente sobre a matéria em  
discussão e votação. Já o texto da proposição, diferentemente, enseja até a votação imediata de um 
segundo turno, desde que o primeiro e o segundo ocorram dentro do prazo de noventa  
dias, e até sem discussão da matéria. Ficamos, obviamente, com a redação do Projeto. 
 
   
   EMENDA:12853 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCE TUTU QUADROS (PTB/SP) 
Texto:   
   PROJETO  
Emenda aditiva ao art. 118, IV, e.  
Adicione-se à alínea "e" do § 4o. do art. 118, que deverá ter a seguinte redação:  
Art. 118, § 4o.  
- e) direitos e garantias individuais, sociais e coletivas. 
Justificativa: 
A nova Constituição, ao lado dos direitos e garantias individuais, dará ênfase aos direitos sociais e 
coletivos.  
Parece mais técnico, louvável e lógico que também não devam ser objeto de emenda os direitos e 
garantias sociais e coletivas, após conquista de tão alta ressonância jurídica.  
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Parecer:   
   Os direitos sociais e coletivos se constituem em direito positivo convencional do homem em 
sociedade, por oposição ao direito natural que, sendo imprescritível e anterior a qualquer convenção 
social, se baseia unicamente nas leis eternas da razão e da moral. Possuem aqueles varianças e 
gradatividade em função da situação política e econômica do País e educacional de seu povo.  
Assim, não desejamos que a nova Carta seja um relicário de matérias utópicas. Para nós, já constitui 
um grande passo manter-se a redação da alínea "e" do § 4o. do art. 118 do Projeto, como nele está.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:12870 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AGASSIZ ALMEIDA (PMDB/PB) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 118, § 4o letra f, do projeto de Constituição.  
O art. 118, § 4o. passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 118: ..................................  
§ 4o. - ....................................  
a) ..........................................  
b) ..........................................  
c) ..........................................  
d) ..........................................  
e) ..........................................  
f) O sistema parlamentar de governo." 
Justificativa: 
A experiência resultante do ato adicional de 1961 do texto possibilitando o plebiscito, provocou o 
empenho do então Presidente da República em eliminar o parlamentarismo, através da intensa 
propaganda destinada a ressuscitar o presidencialismo imperial, que ainda vigora no país, e que 
tantos males vem causando ao povo brasileiro, sobretudo, pelos impasses institucionais que acarreta.  
A presente emenda visa resguardar a Nação deste atropelo político.  
Parecer:   
   O sistema parlamentar de Governo não se encontra sedimentado, no País, ao ponto de se lhe 
poder atribuir a imunidade à perenidade. Ademais, utiliza-se, no projeto, a variante de um sistema 
misto de Governo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:13245 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Adite-se à alínea "e", do § 4o., do art. 118, disposição mais abrangente, na preservação de  
direitos, com a seguinte redação:  
Art. 118 ........................... 
§ 4o ............................ 
e) direitos e garantias, individuais ou coletivos, sociais ou políticos. 
Justificativa: 
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Consoante a regra estabelecida no Projeto, em sua alínea “e”, não será de deliberação a proposta de 
emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais.  
Verifica-se, no entanto, que o Título II, em vários capítulos, disciplina e tipifica outros direitos, capazes 
de transcender a possíveis acepções individuais, com os direitos sociais, os direitos coletivos, os 
direitos políticos.  
Faz-se necessária a perenidade das conquistas deferidas à pessoa humana, como este singular, e á 
pessoa humana que, por igual, é indivisível no contexto pluralista.  
Parecer:   
   Os direitos sociais e coletivos se constituem em direito positivo convencional do homem em 
sociedade, por oposição ao DIREITO NATURAL que, sendo imprescritível e anterior a qual-  
quer convenção social, se baseia unicamente nas leis eternas da razão e da moral. Possuem aqueles 
varianças e gradatividade em função da situação política e econômica do País e educacional de seu 
povo.  
Assim, não desejamos que a nova Carta seja um relicário de matérias utópicas. Para nós, já constitui 
um grande passo manter-se a redação da alínea "e" do § 4o. do art. 188 do Projeto, como nele está.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:13720 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
O artigo 118 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação.  
Art. 118 - A Constituição poderá ser emendada por proposição do Presidente da República, do  
Presidente do Conselho de Ministros, de um décimo  
dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal, por um terço das Assembleias Legislativas ou por iniciativa popular.  
§ 1o. - No caso de proposição apresentada pelas Assembleias Legislativas, a mesma deve ser  
aprovada por cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros.  
§ 2o. - No caso de proposição de iniciativa popular, esse deverá ser apresentada por pelo  
menos 150.000 eleitores, de 1/3 dos Estados da Federação, devendo em cada um deles receber pelo 
menos dez assinaturas.  
§ 3o. - As emendas que tratam de alteração, inclusão ou supressão de dispositivos referentes  
aos direitos e garantias individuais e coletivos, a organização dos poderes, do sistema eleitoral e  
partidário, bem como o presente dispositivo, considerar-se-ão aprovadas em dois turnos de  
discussão e votação do Congresso Nacional, por maioria de 2/3 de seus membros e após ratificação 
por referendum popular.  
§ 4o. - As demais matérias poderão ser emendadas mediante a aprovação por 3/5 dos membros  
do Congresso Nacional, em dois turnos de discussão e votação.  
§ 5o. Não se reformará a Constituição na vigência de estado de alarme ou de sítio.  
§ 6o. - Não será objeto de deliberação a proposição de emenda tendente a abolir a forma  
republicana e democrática de governo ou federação. 
Justificativa: 
A Constituição vigente exige quórum de 2/3 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional 
para aprovação de emendas à Constituição, enquanto o artigo 436, § 2º do Projeto da Comissão 
Provisória fixa este quórum em maioria absoluta. 
Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência da confecção de uma Constituição 
analítica, onde certamente constarão matéria constitucional, como os direitos e garantias individuais e 
principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral, dentre outros, e de matérias que não 
são propriamente constitucionais, como aquelas relacionadas com a ordem econômica, a 
organização tributária e tantas outras. 
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Estabelecer um critério único e inflexível a todas as matérias contribuir-se-á pela rigidez da ordem 
jurídico-constitucional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor em face de mudanças 
no quadro econômico e social. 
Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias de ordem constitucional propriamente dita 
sejam submetidas à aprovação por uma maioria qualificada de 3/5, e mediante referendo popular 
para evitar-se de um lado a instabilidade constitucional em decorrência de maiorias eventuais, que 
poderão alterar a constituição ao seu talento como forma de manterem-se no poder, e de outro lado, 
submeter essas decisões ainda, à aprovação da sociedade pelo mecanismo do referendo popular em 
reconhecimento da soberania da sociedade, bem como da sua anterioridade em relação ao Estado e 
de reserva em seu poder da faculdade de participar diretamente das decisões mais graves e 
importantes tanto da organização dos poderes quanto dos direitos fundamentais. 
De outro lado, institucionaliza-se o mecanismo da participação popular através da apresentação de 
propostas por 150 mil eleitores de pelo menos 1/3 dos estados da federação, como forma de ampliar 
e aprofundar a democracia direta articulada com os institutos da democracia representativa. 
As matérias que não propriamente constitucionais, poderão ser alterados por 2/5 dos membros do 
Congresso Nacional, nem sujeitas ao referendo. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:14889 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 118, subseção I, Inciso I.  
O Inciso I, da Subseção I, do Artigo 118, passa ter a seguinte redação:  
Art. 118 .............................. 
I - de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. 
Justificativa: 
Consideramos que, modificar uma Constituição, é ato de suma relevância, não sendo, portanto, ser 
proposta por uma minoria.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, porquanto o apoiamento de dois terços dos membros da Câmara e Senado 
necessários à tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição constitui um exagero 
injustificável, tendo em vista o disposto no parágrafo 2o. do art. 118. 
 
   
   EMENDA:15350 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprima-se no § 1o. do Artigo 118 a expressão: "... ou de intervenção federal". 
Justificativa: 
O instituto de intervenção é regulado no Artigo 74 e, somente nas hipóteses ali enumeradas, pode 
efetivar-se. A intervenção federal dificilmente abrangeria, num só momento, todos os Estados 
Federados.  
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
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   EMENDA:16611 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Confira-se ao art. 118 a redação abaixo:  
"Art. 118 - A Constituição poderá ser reformada ou emendada mediante proposta:"  
Ao parágrafo 1o. do art. 118 dê-se a redação a seguir:  
"§ 1o. - A Constituição não poderá ser reformada ou emendada na vigência do estado de  
sítio, de defesa ou de intervenção federal."  
O parágrafo 2o. do art. 118 passa a ter a redação a seguir:  
"§ 2o. - A proposta de reforma à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando  
estiver em ambas as votações o voto favorável de dois terços de seus membros."  
O parágrafo 3o. do art. 118 passa a ter a redação abaixo:  
"§ 3o. - A proposta de reforma constitucional terá por objeto alterar a estrutura do Estado, a  
organização dos poderes, os direitos e garantias individuais e as normas previstas nestes capítulo."  
O parágrafo 4o. passa a ser o seguinte:  
"§ 4o. - A proposta de emenda a Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso  
Nacional, em dois turnos, com intervalo mínimo de sessenta dias, considerando-se aprovada quando  
obtiver em ambas as votações o voto favorável da maioria absoluta de seus membros."  
Acrescente-se o seguinte parágrafo 5o. ao art. 118:  
"§ 5o. - A emenda terá por objetivo modificar o disposto nesta Constituição, que não for da  
alçada de proposta de reforma constitucional.  
Renumere-se o § 3o. para § 6o., dando-se ao mesmo a seguinte redação:  
"§ 6o. - A reforma ou emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara Federal ou  
do Senado da República, com o respectivo número de ordem."  
Renumere-se o § 4o. para § 7o., dando-se ao mesmo a seguinte redação:  
"§ 7o. - Não será objeto de deliberação a proposta de reforma ou emenda tendente a abolir: 
Suprima-se a letra "d" do parágrafo 4o. renumerado para § 7o., passando a letra "e" para o seu lugar. 
Justificativa: 
O que se pretende é restabelecer, com alterações, o trabalho da Subcomissão, criando a técnica da 
reforma e da emenda constitucional.  
Esta técnica, que é igual a da Constituição de 1934, nos parece aconselhável, dada a tendência 
excessivamente inovadora do Projeto em elaboração.  
Parecer:   
   Os objetivos perseguidos pela Emenda conflitam com a orientação adotada pelo Substitutivo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:17770 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
§ o artigo 118 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
Art. 118 - A Constituição poderá ser emendada por proposição do Presidente da República, do 
Presidente do Conselho de Ministros, de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, por um terço das Assembleias Legislativas ou por iniciativa popular.  
§ 1o. - No caso de proposição apresentada pelas Assembleias Legislativas, a mesma deve ser  
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aprovada por cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros.  
§ 2o. - No caso de proposição de iniciativa popular, essa deverá ser apresentada por pelo  
menos 150.000 eleitores, de 1/3 dos Estados da Federação, devendo em cada um deles receber pelo 
menos dez assinaturas.  
§ 3o. - As emendas que tratam de alteração, inclusão ou supressão de dispositivos referentes  
aos direitos e garantias individuais e coletivos, a organização dos poderes, do sistema eleitoral e  
partidário, bem como o presente dispositivo, considerar-se-ão aprovadas em dois turnos de  
discussão e votação do Congresso Nacional, por maioria de 2/3 de seus membros e após ratificação 
por referendum popular.  
§ 4o. - As demais matérias poderão ser emendadas mediante a aprovação de 3/5 dos membros  
do Congresso Nacional, em dois turnos de discussão e votação.  
§ 5o. - Não se reformará a Constituição na vigência de estado de alarme ou de sítio.  
§ 6o. - Não será objeto de deliberação a proposição de emenda tendente a abolir a forma  
republicana e democrática de governo ou federação. 
Justificativa: 
A Constituição vigente exige quórum de 2/3 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional 
para aprovação de emendas à Constituição, enquanto o artigo 436, § 2º do Projeto da Comissão 
Provisória fixa este quórum em maioria absoluta. 
Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência da confecção de uma Constituição 
analítica, onde certamente constarão matéria constitucional, como os direitos e garantias individuais e 
principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral, dentre outros, e de matérias que não 
são propriamente constitucionais, como aquelas relacionadas com a ordem econômica, a 
organização tributária e tantas outras. 
Estabelecer um critério único e inflexível a todas as matérias contribuir-se-á pela rigidez da ordem 
jurídico-constitucional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor em face de mudanças 
no quadro econômico e social. 
Parecer:   
   Temos convicção de que o tratamento dado à questão, no Substitutivo, é o recomendável. Pelo 
acolhimento parcial. 
 
   
   EMENDA:17783 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Alterar a redação do § 4o. do Art. 118 para o seguinte:  
§ 4o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir ou comprometer:  
e) A liberdade, direitos e garantias individuais." 
Justificativa: 
Não basta a vedação de emendas constitucionais que tendam a abolir tais princípios institucionais 
que tendam a abolir tais princípios institucionais básicos: cumpre igualmente impedir as que possam 
comprometê-los, de qualquer forma.  
Na alínea e, propõe-se o acréscimo da garantia de liberdade, complementando a inviolabilidade dos 
direitos e garantias individuais.  
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:20360 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do Art. 118, do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a  
seguinte redação:  
Art. 118 - ............................. 
§ 4o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  
a) a forma federativa de Estado;  
b) a forma republicana de Governo;  
c) o Sistema Parlamentar de Governo;  
d) o sufrágio universal, direto e secreto;  
e) a separação dos poderes;  
f) os direitos, liberdades e garantias individuais. 
Justificativa: 
Uma vez implantado o Sistema Parlamentar de Governo, entendemos que tal mudança de rumos em 
nossos princípios constitucionais não poderá ficar à mercê de casuísmos, como os responsáveis pela 
prematura abolição da experiência tentada em 1961, através da Emenda nº 4 à Constituição de 1946. 
Assim, para resguardar o Sistema Parlamentar de Governo como instituição permanente, sugerimos 
a presente Emenda, proibindo qualquer reforma da Carta Magna que implique na abolição não só da 
Federação e da República, como também do SISTEMA PARLAMENTAR DE GOVERNO.  
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:20402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva:  
O § 3o. do artigo 118 passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 118  
I ......................................... 
II ........................................ 
III ....................................... 
IV ....................................... 
§ 1o. .................................. 
§ 2o. .................................. 
§ 3o. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara Federal e do Senado da  
República, "após aprovação plebiscitária em que haja obtido 51% de votos, favoráveis". 
Justificativa: 
O objetivo da convocação da Constituinte é fazer uma Constituição duradoura. Prevê-se portanto que 
as emendas só deverão ocorrer mediante intensa pressão popular. Todos sabemos a influência da 
imprensa e de diversos grupos organizados que mascaram a vontade do povo, muitas vezes levando 
a incorrer em erro, até parlamentares experimentados.  
A melhor forma de se apurar a real vontade da comunidade é pelo voto; submetendo as emendas, 
que se pretenderem fazer, à consulta plebiscitária teremos assegurada a democracia participativa tão 
apregoada.  
A emenda é sugestão de Irineu Hibler, de Maringá-PR. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 
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   EMENDA:20670 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Art. 118 pelo seguinte:  
Art. 118 - "A reforma da Constituição que importe em alterar os limites dos poderes do  
Estado ou restringir os direitos e garantias individuais nela assegurados, só poderá ser feita  
mediante a aprovação de dois terços dos deputados e senadores em duas Legislaturas consecutivas.  
Todas as demais modificações, sob a forma de emendas, serão adotadas sem essa formalidade,  
desde que assim o decida a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Pretendemos em tratamento diferenciado para as emendas constitucionais. As que disseram respeito 
aos Direitos e Garantias, e aos Poderes do Estado, só poderão ser aprovadas por dois terços dos 
congressistas, em duas Legislaturas consecutivas. Todas as relativas às demais disposições, 
poderão ser reformadas com o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso.  
Parecer:   
   O proposto na Emenda conflita com os princípios adotados pelo Projeto. Pela rejeição. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:21253 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 Item II, do § 4o. do art. 92, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. 92 ..............................  
§ 4o. .......................................  
I - a forma republicana ou o Sistema Presidencial de Governo. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Sala das Sessões, em 31 de agosto de 1987. 
COSNTITUINTE NAPHALI ALVES DE SOUZA 
Parecer:   
   O Substitutivo atende a opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da elaboração do Substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21267 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa-Supressiva  
Dê-se ao § 4o., do art. 92, a seguinte redação:  
§ 4o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente abolir a Federação  
ou a República. 
Justificativa: 
A emenda repõe a nossa tradição constitucional, quanto a forma de organização do Estado e de 
Governo, suprimindo os demais itens. 
Antes de analisarmos as supressões, devemos considerar que pelo projeto se exige, para a 
aprovação de emendas constitucionais, dois turnos de discussão e votação e, em cada uma, dois 
terços dos votos de cada uma das Casas (art. 118, § 2º) 
Colocadas tais dificuldades para a alteração do texto, nenhuma proteção é preciso para impedir as 
modificações de qualquer dispositivo. Seria dar por suspeito e inconfundível o próprio Congresso 
Nacional, sendo absurda a hipótese.  
Se a emenda preserva a Federação e a República é porque se trata de opção nacional de 
organização, que só pelo poder constituinte originário se permite alterar.  
O Congresso Nacional, em seu funcionamento normal, detém o poder constituinte derivado que 
autoriza qualquer modificação outra na Lei Maior.  
As alíneas suprimidas se referem a processo e sistema de votação, divisão de poderes e a direitos e 
garantias individuais e só serão alteradas se o povo, por seus legítimos representantes, assim 
desejar.  
Direitos e garantias individuais podem ser ampliados ou suprimidos, segundo os estágios de 
desenvolvimento social e nacional. Torná-las intocáveis e impedir as transformações e o 
aperfeiçoamento das instituições.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:21275 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa-Supressiva  
1) Dê-se ao art. 97, a seguinte redação:  
"Art. 97 - O Projeto de Lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de 
discussão e votação.  
§ 1o. - Se a Câmara revisora o aprovar, o Projeto será enviado à sanção ou à promulgação; se  
o rejeitar, será arquivado; se o emendar voltará à primeira, para que aprove ou rejeite a emenda.  
§ 2o. - O Projeto de Lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as Comissões, será 
lido como rejeitado.  
§ 3o. - A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado ou não sancionado, assim como a emenda à  
Constituição rejeitada ou prejudicada, somente poderá ser objeto de novo Projeto, na mesma  
sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de qualquer das Câmaras".  
2) Suprimam-se o § 5o. do art. 92, e os artigos 98 e 100 do Projeto.  
3) Suprima-se o caput do art. 99 as expressões "e artigo 98". 
Justificativa: 
A emenda ao art. 97 racionaliza dispositivos do processo legislativo, reunindo-os em um só artigo e 
eliminando impropriedades constantes do projeto. 
Suprime os §§ 2º e 3º do artigo que confunde “projetos idênticos” e “projetos semelhantes”, sem 
nenhuma necessidade, pois os Regimentos Internos, de ambas as Casas, já determinam 
apensamento quando ocorre a hipótese. De outra parte é ingênuo supor que projetos tramitam, 
paralela e concomitantemente, tendo um mesmo final, no tempo e no conteúdo. 
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O § 5º do art. 92 pode ser suprimido, unificando-se os casos de renovações de matéria rejeitada, 
como a emenda propõe no § 3º. Assim, também se elimina o art. 100, contemplando no mesmo 
parágrafo.  
Quando ao § 2º da emenda, visto que se dá às Comissões competência para aprovar projetos de lei 
(art. 90, § 2º) e justo que posam rejeitar os projetos que, no mérito, recebem parecer contrário.  
Finalmente, a eliminação do art. 98, decorre da inutilidade de criação da Comissão Mista, quando as 
divergências entre as Casas do Congresso se resolvem pelo processo tradicional que o § 1º 
consigna.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21409 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se a nova redação ao art. 92, item I;  
Art. 92 - ..................................  
I - de um terço dos Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
Justificativa: 
Como está redigido no Projeto há um favorecimento do Senado Federal. Como proposto haverá uma 
maior participação do Congresso como Órgão especifico visto em matéria é objeto de apreciação do 
Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:21412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Dê-se a nova redação ao inciso II do § 4o. do art. 92:  
Art. 92 - ..................................  
II § 4o. - a forma republicana. 
Justificativa: 
Quero deixar no texto constitucional a eternização de um sistema de Governo é condenar as 
gerações futuras a conviver com uma situação que muito bem pode não ser a melhor. Com o 
impedimento de emendas poder-se-ia entender que, “ad futurum” para uma modificação do sistema 
de Governo mister se faria a quebra da normalidade constitucional para se implementar novo sistema 
de Governo. É querer deixar bem explicita a necessidade de um golpe de força contra as instituições 
para se alterar normalmente o que viria ser a vontade majoritária da Nação.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21605 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MENDES RIBEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 92  
Dê-se nova redação ao § 2o. do art. 92, que passará a ser a seguinte:  
Art. 92 - ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta ao Congresso Nacional, em dois  
turnos, e, obtendo mínimo de dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas, será 
oferecida à apreciação popular. Referendada, será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
Justificativa: 
A inovação está, substancialmente, na dependência do referendum popular para a final aprovação de 
toda emenda ao texto constitucional.  
Constituições como a do Japão e da Suíça adotam esse processo, revestindo de absoluta 
legitimidade e decisão e coroando, por essa fórmula, a instituição democrática.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando os consensos já obtidos sobre a matéria. 
 
   
   EMENDA:21765 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar ao artigo 92, da Subseção I, do Capítulo I, título V, os seguintes itens, ao Substitutivo 
do Relator:  
"V - de mais da metade das Associações dos Municípios brasileiros, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria de seus membros;"  
"VI - de mais da metade das Associações de Vereadores do Brasil, manifestando-se cada um  
delas pela maioria de seus membros." 
Justificativa: 
Não me parece justo excluir as Câmaras Municipais e os Municípios brasileiros do rol de entidades 
com poderes para emendar a Constituição. Se as Assembleias Legislativas, os Partidos Políticos, 
bem como parcelas da população brasileira podem emendar natural que as Câmaras Municipais e 
Municípios, através de suas respectivas Associações, também o façam. 
Espero, por tudo isso, que esta Emenda seja acolhida e, afinal, seja aprovada pelo parecer do nobre 
relator e do soberano Plenário desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   O autor da emenda pretende atribuir às Associações dos Municípios e às Associações de 
Vereadores do Brasil a capacidade de iniciativa para emendar a Constituição. A emenda não se 
ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22527 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto:   
   Altera a redação do  
§ 2o. do Art. 92, que passará a ter a seguinte:  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, nas votações, dois terços dos votos dos 
membros do Congresso Nacional: 
Justificativa: 
Explicitamos que a votação a ser obtida, para aprovação, terá que ser de dois terços dos votos dos 
membros do Congresso nacional.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:22982 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  
Suprima-se do item II do parágrafo 4o. do art. 92 a seguinte expressão:  
"Ou o sistema parlamentar de Governo" 
Justificativa: 
A restrição do referido dispositivo, cuja supressão se propõe, é absurda e antidemocrática. Não se 
pode negar ao povo brasileiro, por iniciativa popular, ou por intermédio de seus representantes no 
Congresso Nacional, o direito de modificar o Sistema de Governo. Compreende-se e justifica-se o 
resguardo da Federação, da República, do voto secreto e direto, da separação dos poderes e dos 
direitos e garantias individuais, pois são da essência da democracia. Mas não o sistema de Governo, 
pois tentou o presidencialista como o parlamentarista são eminentemente democráticos. A soberania 
popular não pode ser estrangulada no nascedouro, quanto a sua livre manifestação, a qualquer 
tempo, de escolha e opção do sistema de Governo sob o qual deseja viver.   
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do inciso II, do parágrafo 4o. do artigo 92, da expressão "sistema 
parlamentar de Governo", por considerar antidemocrática a não aceitação de emenda à Constituição 
que proponha a alteração da forma de Governo.  
Pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:23009 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  
Substitua-se no § 2o. do art. 92 a expressão ".. com intervalo mínimo de noventa dias..."  
Por  
"... com intervalo mínimo de trinta dias..." 
Justificativa: 
Não há explicação lógica para um prazo tão longo entre a votação de um turno e outro, na apreciação 
de qualquer Emenda à Constituição. Por isso achamos razoável a redução para trinta dias.  
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Parecer:   
   A Emenda reduz o prazo para discussão e votação de Emendas à Constituição de 90 para 30 dias 
entre um turno e outro.  
Entendemos que um prazo mais dilatado propicia o melhor exame da matéria.  
Pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:23498 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do Art. 92 do Projeto, a seguinte redação:  
§ 4o. - Não será objeto de deliberação proposta de emenda à Constituição tendente a  
abolir a Federação e a República; o voto direto, universal, secreto e periódico; a separação dos  
poderes e os direitos e garantias individuais. 
Justificativa: 
Além de reduzirem-se seis dispositivos a um só em nome do princípio da economia legislativa no 
texto proposto consigna-se menor número de palavras, atendendo à necessidade de responder a 
uma crítica geral e procedente sobre o tamanho do texto, do Projeto, derramado em mais de 
quinhentos artigos.  
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23758 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  
Suprima-se o inciso IV, do artigo 92. 
Justificativa: 
Não convive a iniciativa popular, num constitucionalismo ortodoxo, com o regime representativo.  
Parecer:   
   O autor da emenda intenta suprimir do Substitutivo a iniciativa popular de emendar a Constituição. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23960 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se, ao artigo 92, a seguinte redação ao parágrafo 2o.:  
Art. 92. ......................... 
§ 2o. - A proposta de emenda à constituição será discutida e votada em sessão conjunta do  
Congresso Nacional, em dois turnos com intervalo de 24 horas, considerando-se aprovada quando  
obtiver, em ambas as votações, a maioria simples dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
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I - A proposta de emenda à Constituição, acolhida pelo Congresso Nacional, será submetida à  
aprovação das Assembleias Legislativas estaduais, que terão o prazo de noventa dias para deliberar,  
em dois turnos e por maioria simples, sobre o seu conteúdo, comunicando o resultado ao Presidente 
do Senado Federal.  
II - Obtida a aprovação da maioria das Assembleias Legislativas, a Emenda à Constituição será 
promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número 
de ordem. 
Justificativa: 
O texto constitucional, ao ser elaborado por uma Assembleia Nacional Constituinte, deve não apenas 
refletir os anseios da sociedade a que se destina, como revestir-se do caráter de estabilidade. 
Não se deve elaborar uma Constituição com a ideia preconizada de introduzir lhe alterações 
posteriores, mal comece a ter vigência.  
Não se pode pretender, por outro lado, a sua imutabilidade.  
Parecer:   
   O processo de reforma constitucional proposto não se adequa à nossa realidade. Numa 
Constituição, que se prevê bastante analítica, a submissão de sua reforma às Assembleias 
Legislativas significará, por certo, mais uma fonte de crises pois a rigidez do sistema impedirá, quase 
sempre, a mudança do texto constitucional. 
 
   
   EMENDA:24214 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA: Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 92, § 4o., item II do Substitutivo do Relator.  
Suprima-se do item II, § 4o. do Artigo 92 a expressão "ou o sistema parlamenta de governo". 
Justificativa: 
Não é da tradição constitucional brasileira preservar-se de emenda constitucional o sistema de 
governo.  
Seria até aceitável que assim ocorresse em relação ao presidencialismo, haja vista que o povo abre 
mão do direito de eleger o seu primeiro mandatário. Em relação ao parlamentarismo, que o 
substitutivo adota norma é uma aventura inconsistente.  
Parecer:   
   Pela rejeição nos termos do parecer à emenda ES-24862-6. 
 
   
   EMENDA:24455 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Suprima-se do art. 92, § 4o., II, do Projeto, a expressão "ou o sistema parlamentar de governo",  
passando o inciso a ter a seguinte redação:  
"Art. 92 - ..................................  
§ 4o. -......................................  
II - a forma republicana;" 
Justificativa: 
É plenamente admissível que a Constituição se autoprojeta, em relação a tentativa de abolir a 
Federação e a República, bem como em relação às matérias previstas nos incisos III, IV e V. 
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Entretanto o sistema parlamentar de governo, por ser uma experiência nova (se acaso implantada), 
não pode ser protegida de forma absoluta. Ao contrário, deve ser suscetível de abolição e 
substituição pelo sistema presidencialista.   
Parecer:   
   Pela rejeição, nos termos do parecer à ES-23967-8 
 
   
   EMENDA:24724 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o Artigo 92, § 2o. pelo seguinte:  
§ 2o. - A reforma da Constituição que importe em alterar os limites dos poderes do Estado ou  
restringir os direitos e garantias individuais nela assegurados, só poderá ser feita mediante a  
aprovação de dois terços dos deputados e senadores em duas Legislaturas consecutivas. Todas as 
demais modificações, sob a forma de emendas, serão adotadas sem essa formalidade, desde que 
assim o decida a maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
Pretendemos um tratamento diferenciado para as emendas constitucionais. As que disserem respeito 
aos Direitos e Garantias, e aos Poderes do Estado, só poderão ser aprovadas por dois terços dos 
congressistas, em duas Legislaturas consecutivas. Todas as relativas às demais disposições, 
poderão ser reformadas com o voto da maioria absoluta dos membros do Congresso.  
Parecer:   
   Tem em vista a Emenda tornar restritos às Propostas de reforma da Constituição que objetivem ou 
importem na alteração dos "limites dos poderes do Estado" ou em restrição dos  
"direitos e garantias individuais nela assegurados", os entraves da exigência de aprovação por dois 
terços em duas Legislaturas consecutivas.  
A nosso entender é mister que uma Constituição seja bem vivida, para que efetivamente se sinta a 
exatidão de suas estipulações. Por essa razão em especial, é que as Constituições escritas se 
traçam formalidades gravosas para os que intentem modificá-la, de molde a permitir a sobrevivência 
de seu texto, que não é de restar vulnerável aos problemas conjunturais que instiguem a inquietude 
de alguns poucos descontentes. De tal sorte as formalidades exigidas para qualquer modificação do 
texto da Constituição devem ser exigidas, como genericamente assim o prevê o Projeto. 
 
   
   EMENDA:24775 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Elimine-se "a forma republicana", inciso II, § 4o, art. 92. 
Justificativa: 
O projeto de Constituição mistura proibições que nada tem a ver entre si. A “forma republicana” não 
esgota os governos representativos e democráticos. Todo mundo sabe que as monarquias modernas 
são constitucionais, livres e mesmo igualitárias ao disporem de governo não só liberais, também 
socialistas à maneira atual da Espanha tão louvada inclusive por muitos dos que se aferram em negar 
liberdade de expressão aos monarquistas no Brasil, pela chamada Cláusula Pétrea. Por que o que se 
passa é, em síntese, o seguinte: a Espanha monárquica, e demais monarquias parlamentaristas, 
permitem a propaganda republicana em meio à sua completa liberdade de consciência, porém o 
Brasil, supostamente seu admirador, nega aos monarquistas aqui o mesmo direito. Seria cômico, se 
não fosse grotesco.  
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Por que, então, esta insistência em negar aos monarquistas brasileiros a última anistia?...Medo do 
contraste entre Império e a República?... 
O Império não tinha prisioneiros políticos, anistiava a todos indistintamente, glória, repita-se, do 
Duque de Caxias, o Pacificador, e da magnanimidade de Dom Pedro II, quaisquer que fossem os 
revoltosos contra a monarquia. É a República quem nega aos monarquistas o direito que ela usou 
para implementar-se, não por uma eleição e sim um golpe militar.  
Parecer:   
   Pretende-se, com a Emenda, permitir sejam propostas Emendas Constitucionais objetivando a 
abolição da forma republicana de governo.  
Alega o nobre Autor da Emenda que a forma republicana não esgota os governos representativos e 
democráticos e lembra o exemplo da Espanha, daí por que não vê razão para se inibir as propostas 
tendentes a, através da abolição da forma republicana de governo, permitir-se a instituição da forma 
monárquica no País, quando o objetivo primordial é assegurar-se a democracia, que esta última 
forma de governo não impede.  
Aceitar-se a proposta constante da Emenda seria, em princípio, sem embargo de reconhecer 
exatidão das conclusões constantes da respectiva justificação, retroceder-se, quando a maioria dos 
Estados de governos monárquicos está justamente passando à república. 
 
   
   EMENDA:24862 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Suprima-se, no artigo 92, § 4o., item II, a expressão:  
..."ou o sistema parlamentar de Governo"... 
Justificativa: 
A medida, além de inócua, não se justifica política nem juridicamente. Durante a vigência do 
presidencialismo, sob a Constituinte de 46, o parlamentarismo foi implantado através de emenda, por 
que não se poderia restabelecer o presidencialismo sob um eventual sistema parlamentar de 
governo. Isto seria condenar o país ao imobilismo político.  
Parecer:   
   A vedação de reformar a Constituição quanto ao sistema parlamentar de governo guarda coerência 
com a estrutura global do projeto, não devendo ser suprimida, portanto, sob pena de admitir-se falta 
de seriedade na proposta inovadora de implantação do parlamentarismo. 
 
   
   EMENDA:24874 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 92, § 2o., pelo seguinte:  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quanto obtiver, na mesma sessão legislativa, dois terços  
dos votos dos membros das duas Casas, ou maioria absoluta de cada Casa, em duas sessões  
legislativas subsequentes. 
Justificativa: 
A emenda visa a permitir a aprovação das emendas constitucionais propostas, por maioria de 2/3, 
quando aprovada na mesma sessão legislativa e por maioria absoluta, quando aprovada em duas 
sessões legislativas consecutivas.  
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Parecer:   
   Julgamos desaconselhável a previsão de quórum diferente para a aprovação de Emenda à 
Constituição pelo simples fato de ocorrerem, ou não, as duas votações na mesma sessão legislativa. 
A distinção proposta será incompreensível, por exemplo, se a primeira votação ocorresse no final de 
uma sessão legislativa e a segunda no início da outra. O intervalo poderá coincidir com o recesso e, 
só em razão disto, o quórum para aprovação da emenda seria de maioria absoluta apenas. 
 
   
   EMENDA:25845 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
o artigo 92 do substitutivo ao projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
Art. 92 - A Constituição poderá ser emendada por proposição do Presidente da República, do  
Presidente do Conselho de Ministros, de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do 
Senado Federal, por um terço das Assembleias Legislativas ou por iniciativa popular.  
§ 1o. - No caso de proposição apresentada pelas Assembleias Legislativas, a mesma deve ser  
aprovada por cada uma delas por maioria absoluta dos seus membros.  
§ 2o. - No caso de proposição de iniciativa popular, esse deverá ser apresentada por menos  
150.000 eleitores, de 1/3 dos Estados da Federação, devendo em cada um deles receber  
emendas que tratam de alteração, inclusão ou supressão de dispositivos referentes aos direitos  
e garantias individuais e coletivas, a organização dos poderes, do sistema eleitoral e partidário,  
bem como o presente dispositivo, considerar-se-ão aprovadas em dois turnos de discussão e votação 
do Congresso Nacional, por maioria de 2/3 de seus membros e após ratificação por referendum 
popular.  
§ 4o. - As demais matérias poderão ser emendadas mediante a aprovação por 3/5 dos membros  
do Congresso Nacional, em dois turnos de votação e discussão.  
§ 5o. - Não se reformará a Constituição na vigência de estado de alarme ou de sítio.  
§ 6o. - Não será objeto de deliberação a proposição de emenda tendente a abolir a forma  
republica e democrática de governo ou federação. 
Justificativa: 
A Constituição vigente exige quórum de 2/3 dos membros de ambas as casas do Congresso Nacional 
para aprovação de emendas à Constituição, enquanto o artigo 436, § 2º do Projeto da Comissão 
Provisória fixa este quórum em maioria absoluta. 
Não entendo seja esta a melhor, tendo em vista a tendência da confecção de uma Constituição 
analítica, onde certamente constarão matéria constitucional, como os direitos e garantias individuais e 
principalmente a organização dos poderes e sistema eleitoral, dentre outros, e de matérias que não 
são propriamente constitucionais, como aquelas relacionadas com a ordem econômica, a 
organização tributária e tantas outras. 
Estabelecer um critério único e inflexível a todas as matérias contribuir-se-á pela rigidez da ordem 
jurídico-constitucional, dificultando no futuro alterações que poderão se impor em face de mudanças 
no quadro econômico e social. 
Em decorrência dessa preocupação sugiro que as matérias de ordem constitucional propriamente dita 
sejam submetidas à aprovação por uma maioria qualificada de 3/5, e mediante referendo popular 
para evitar-se de um lado a instabilidade constitucional em decorrência de maiorias eventuais, que 
poderão alterar a constituição ao seu talento como forma de manterem-se no poder, e de outro lado, 
submeter essas decisões ainda, à aprovação da sociedade pelo mecanismo do referendo popular em 
reconhecimento da soberania da sociedade, bem como da sua anterioridade em relação ao Estado e 
de reserva em seu poder da faculdade de participar diretamente das decisões mais graves e 
importantes tanto da organização dos poderes quanto dos direitos fundamentais. 
De outro lado, institucionaliza-se o mecanismo da participação popular através da apresentação de 
propostas por 150 mil eleitores de pelo menos 1/3 dos estados da federação, como forma de ampliar 
e aprofundar a democracia direta articulada com os institutos da democracia representativa. 
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As matérias que não propriamente constitucionais, poderão ser alterada por maioria absoluta, nem 
estarão sujeitas ao referendo. 
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:25861 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Artigo 92, § 4o., II, a expressão "ou sistema parlamentar de governo". 
Justificativa: 
A implantação do sistema parlamentar de governo constante do novo texto constitucional deve 
passar, a nosso ver, pelo crivo popular, de ver que se trate de uma mudança estrutural no esquema 
do poder político brasileiro.  
Deste modo, não é correto colocar o sistema de governo no esquema rígido de controle da 
constitucionalidade, como é o caso da forma de governo (República) e da forma de Estado 
(Federação).  
Não consta que o sistema parlamentar vá completar cem anos de experiência, pois a Proclamação 
consagrou o sistema presidencialista, desde 1889. 
Parecer:   
   Dentre as limitações ao poder de emendar a constituição contida no Substitutivo, o autor pretende 
suprimir a parte relativa ao sistema parlamentar de governo. Deve ser rejeitada, conforme 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:26184 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Inciso II, do § 4o., do Art. 92 a expressão "ou o sistema parlamentar de governo". 
Justificativa: 
Esta é uma forma de governo cuja verdadeira experiência se inicia com esta Constituição, mas isso 
não deve impedir que se olhe mais longe: há menos de quarenta anos a esmagadora maioria dos 
brasileiros, em plebiscito, repudiou essa forma de governo. Hoje, reconhece-se, as condições são 
outras. Mas, nessas outras condições, fatores novos interferem o fato de que o próximo Presidente 
será eleito com a maioria absoluta dos votos; que entre esses eleitores persiste a cultura política 
paternalista, focaliza pela figura do Presidente “pai-de-todos”; e que o funcionamento do sistema 
parlamentar é praticamente desconhecido da maioria deles.  
Assim, é da mais elementar prudência suprimir do texto constitucional a condenação de brasileiros 
inocentes aos grilhões do sistema parlamentar de governo.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26616 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 92, § 4o, II  
Suprima-se as expressões:  
"ou o sistema parlamentar de governo" 
Justificativa: 
A limitação é absolutamente injusta e inadequada.  
Parecer:   
   Dentre as limitações ao poder de emendar a Constituição, contida no Substitutivo, o autor pretende 
suprimir a parte relativa ao Sistema Parlamentar de governo. Deve ser rejeitada, conforme 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:26694 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Renumere-se o art. 92 do substitutivo para 84 e suprima-se o inciso II do seu § 4o. 
Justificativa: 
A supressão sugerida ao inciso II, do § 4º, também decorre na nossa posição contrária à adoção do 
parlamentarismo. O ilustre relator, aliás, propõe aqui uma decisão drástica uma vez que pretende que 
“não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o sistema parlamentar do 
governo”.  
Parecer:   
   A renumeração pretendida pelo nobre Constituinte não cabe ao texto, vez que os assuntos dos dois 
artigos (84 e 92) são diversos, ou seja, tratam de assuntos diferentes.  
Por outro lado, a supressão do inciso preterido conflita com a sistemática do Substitutivo.  
Assim, 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 I  
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DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Art. 118. A Constituição poderá ser emendada mediante propostas;  
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.  
II - do Presidente da República.  
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, por um terço de seus membros.  
§ 1o. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de defesa ou de  
intervenção federal.  
§ 2o. À proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas  
as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 3o. À emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal com o respectivo número de ordem.  
§ 4o. Não será objeto de deliberação a proposta de emendas tendentes a abolir:  
a) a forma federativa de Estado;  
b) a forma republicana de governo;  
c) o voto direto, secreto, universal e periódico;  
d) a separação do Poderes; e  
e) direitos e garantias individuais.  
Art. 119. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não  
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  
[...] 
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 mas 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:26928 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo suprimido: II, do Art. 92. 
Justificativa: 
Segundo as hipóteses em que a Constituição poderá ser alterada, urge-se pluralidade de vontades, à 
execução da situação do item II – por força do qual um homem, o Presidente da República, poderá 
encaminhar proposta de emenda.  
Entendemos, no entanto, que deve-se extrair o poder de o Presidente da República fazê-lo.  
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Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por contrariar nossa tradição constitucional, qual seja, atribuir ao 
Presidente da República iniciativa de proposta de emenda à Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27168 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do Substitutivo do Relator o item do § 4o., artigo 92 (I - a forma federativa de Estado). 
Justificativa: 
A forma de Estado federativo posta nas nossas constituições desde 1891 pelas oligarquias regionais, 
não resulta em qualquer vantagem para o povo brasileiro ou para o País.  
Não se conhece ninguém do povo que já tenha obtido qualquer vantagem por viver em um país de 
forma federativa. E o país só teve prejuízos.  
De quatro em quatro anos o povo brasileiro paga pelos desmandos criados pelos grupos dominantes, 
levando os estados à falência na tentativa de perpetuarem-se no poder.  
Disso se vale o poder Executivo central para submeter os herdeiros da massa falida à sua toda 
poderosa autoridade.  
Por outro lado, o regime federativo não é mais unanime no Brasil. Muitos o questionam e outros 
tantos querem substituir os Estados atuais pelas regiões geográficas.  
Se se pode criar tantos Estados, como se ensaia e como se tem feito, pode-se igualmente reduzir o 
seu número e até mesmo adotar-se a forma unitária, a exemplo do que ocorre com 153 dos 168 
países do nosso planeta.  
Não há qualquer razão para se tirar do debate no Congresso Nacional questões de ciência política 
como a forma de estado que mais nos convém.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27353 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprime no art. 92, § 4o., II, a expressão "ou o sistema parlamentar de governo." 
Justificativa: 
Não é prudente colocar-se no cerne da Constituição na sua parte imutável, o que não é objeto de 
adesão amplamente majoritária.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27811 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 92, § 4o., inciso II;  
Suprima-se no inciso II, do § 4o., do art. 92, as expressões: "ou o sistema parlamentar." 
Justificativa: 
 A presente emenda tem por objetivo adequar-se o dispositivo a outras propostas que defendem o 
sistema presidencialista de governo.  
Parecer:   
   Dentre as limitações ao poder de emendar a constituição contida no Substitutivo, o autor pretende 
suprimir a parte relativa ao sistema parlamentar de governo. Deve ser aprovada, conforme 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:27868 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO IZAR (PFL/SP) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV, do art. 92 
Justificativa: 
A manutenção do inciso 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 formas 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 sua 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 em exercício contínuo do povo? 
Parecer:   
   A iniciativa popular representa forma eminentemente democrática e legítima para dar origem a 
processo legislativo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28011 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 2o. do art. 92, a expressão nas votações pela seguinte: em cada votação. 
Justificativa: 
É preciso deixar bem claro que o quórum previsto para aprovação de uma emenda constitucional 
deverá ser obtido em cada uma das votações realizadas.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28335 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitui o parágrafo 2o. do art. 92.  
O § 2o. do art. 92 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 92 - ............................. 
§ 2o. - "A proposta de Emenda à Constituição será discutida e votada em sessão do Congresso 
Nacional em dois turnos, com intervalo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, considerando-se 
aprovada quando obtiver em ambas as votações o voto favorável da maioria absoluta de seus 
membros e a ratificação de mais da metade das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, 
por decisão da maioria absoluta de seus membros. 
Justificativa: 
Um dos fatores de estabilidade de uma Constituição é o grau de dificuldade para que seja alterada, 
após sua edição. Se pretendemos que esta Constituição seja perene devemos não apenas tornar 
difícil sua alteração, mas, também, ao mesmo tempo assegurar que eventuais modificações sejam 
referendadas por quem de direito, o povo brasileiro, representado por seus parlamentares mais 
diretos. Somos de opinião que o debate nas Assembleias Legislativas e, principalmente, nas 
Câmaras Municipais será acompanhado e terá participação mais direta da comunidade, conferindo a 
essa eventual modificação o respaldo popular.  
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28507 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
[...]  
H) Suprima-se do item II do § 4o. do artigo 92 a expressão final "ou o sistema parlamentar de 
governo;"  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda visa aperfeiçoar o Substitutivo.  
Parecer:   
   A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:28540 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
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Suprima-se do inciso II, do parágrafo 4o., do art. 92, a expressão sistema parlamentar do  
governo. 
Justificativa: 
A provável instituição do sistema parlamentar de governo, passará por um período de experiência 
cujo sucesso não está necessariamente assegurado para que fique consignado expressamente na 
Carta Constitucional a impossibilidade da apresentação de emenda tendente a abolir o referido 
sistema.  
Parecer:   
   Dentre as limitações ao poder de emendar a constituição contida no Substitutivo, o autor pretende 
suprimir a parte relativa ao sistema parlamentar de governo. Deve ser aprovada, conforme 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:29248 PREJUDICADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
O item III, § 4o., do art. 92 passará a ter a seguinte redação:  
"III - o voto direto, secreto, universal e facultativo". 
Justificativa: 
Por ser o voto um direito e não uma obrigação, o seu exercício fica vinculado ao interesse pessoal de 
cada eleitor.  
Parecer:   
   A matéria foi convenientemente tratada no Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 
   
   EMENDA:29250 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O item II do § 4o. do art. 92, passa a ter a seguinte redação:  
§ 4o. - ....................................  
"II - a forma republicana"; 
Justificativa: 
Como está sendo apresentada emenda tornando o Sistema Presidencialista como o vigente no País, 
não se justifica a expressão final desse item, que prevê o Parlamentarismo.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:29376 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso I do art. 92 a seguinte redação:  
Art. 92 .............................. 
I - de um terço, no mínimo, dos membros do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A emenda objetiva, essencialmente, estabelecer preceito harmônico da iniciativa da emenda 
constitucional com o foro de sua apreciação (sessão conjunta do Congresso Nacional).  
Em sendo assim, preservado o referido foro, desfigura-se a razão da manutenção de um dispositivo 
especifico de tramitação bicameral, incompatível com a unicameralidade da sessão conjunta.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:29492 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao disposto no artigo 92, parágrafo 2o., do substitutivo do Relator, a seguinte  
redação:  
"A proposta será discutida e votada em cada casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de 30  
dias, considerando-se aprovada quando obtiver, nas votações, dois terços dos votos do total dos  
congressistas". 
Justificativa: 
Não é possível atribuir-se, caso permaneça a redação dada pelo substitutivo do relator, a APENAS 24 
SENADORES o supremo direito de derrotar a totalidade dos membros da Câmara dos Deputados e 
mais a vontade de 48 senadores.  
A permanecer o texto proposto será a continuidade da DITADURA de poucos senhores senadores.  
Congresso é Congresso...são todos os membros que o compõe. A forma que pretendemos adotar. 
Apesar de manter rigoroso controle para a aprovação de Emendas à Constituição será bem mais 
democrática.  
Por outro lado, estamos propondo o intervalo de no máximo 30 dias entre uma votação e outra por 
entendemos que 90 dias é prazo muito longo.  
Parecer:   
   Inadequada ao nosso processo legislativo, porquanto, apenas os membros da Câmara dos 
Deputados passariam a ter o controle da aprovação de emendas à Constituição.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29493 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAMIR ACHÔA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 92, item I, do substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"De um terço, no mínimo, dos membros do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A proposta estabelecida no substitutivo do Relator privilegia individualmente os ilustres membros do 
Senado da República, o que não é justo.  
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Deputados e Senadores são congressistas.  
Ora, nada mais justo que o número de assinaturas a ser obtido para proposta de modificação da 
Constituição seja de Congressistas.  
Nada é justo que para tal proposta os Deputados tenham que obter 163 assinaturas e os senadores 
apenas 24. 
O que defendemos é um princípio democrático de igualdade entre os congressistas.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:29600 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 92 a seguinte redação:  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambas  
as votações dois terços dos votos dos Congressistas. 
Justificativa: 
A emenda objetiva conferir ás emendas constitucionais o mesmo foro de onde emana a Carta Magna, 
eis que a sessão conjunta do Congresso Nacional apresenta a mesma configuração da Assembleia 
Nacional Constituinte.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:29667 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do parágrafo 2o. do artigo 92 a expressão" com intervalo mínimo de 90 dias." 
Justificativa: 
Não vemos nenhuma motivação para que tornemos tão rígida a Constituição. O pressuposto de certa 
durabilidade é valido na medida em que não atinja um mínimo de possibilidade de mudar-se a 
Constituição quando realmente necessário.  
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30233 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Dar ao art. 92, § 4o., Item II do substitutivo ao Projeto de Constituição, do  
Relator da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
"II - a forma republicana de governo;" 
Justificativa: 
Propõe-se retirar do texto original a referência ao sistema parlamentar de governo, como uma das 
matérias que não poderão ser objeto de deliberação, em proposta de emenda à Constituição.  
Como todos sabem, este é talvez o ponto mais polêmico do atual Projeto de Constituição.  
Mas, mesmo que a vontade soberana da Assembleia Nacional Constituinte venha a aprovar o 
sistema parlamentarista de governo, seria extremada imprudência instituir esse sistema em caráter 
imutável e definitivo, impedindo que, de futuro, venha a ser adotado o regime presidencialista através 
de uma emenda constitucional.  
Nossa experiência com o sistema parlamentarista é curta e desastrosa. Tentar novamente esse 
caminho, sem possiblidade de retorno pelas vias normal da Emenda Constitucional é imprudência, é 
um convite ao golpe, à revolução; o que todos, presidencialistas ou parlamentaristas, certamente 
queremos evitar.  
Com a supressão ora proposta, e caso a experiência parlamentarista fracasse, com muitos temem, 
pelo menos o retorno ao presidencialismo será possível em qualquer fratura da futura Constituição.  
Parecer:   
   Dentre as limitações ao poder de emendar a Constituição,  
contida no Substitutivo, o autor pretende suprimir a parte relativa ao Sistema Parlamentar de governo. 
Deve ser rejeitada, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:30419 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Substitua-se, no § 2o. do art. 92 do substitutivo, os termos "... mínimo de noventa ..." pela expressão 
"... máximo de trinta ..." 
Justificativa: 
Achamos conveniente a manutenção de intervalo entre os dois turnos a votação de proposta de 
emenda à Constituição, não, porém, tornando-o ilimitado, conforme o texto do substitutivo. Reduzir o 
limitar esse intervalo, em nossa opinião, é medida altamente disciplinadora.  
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não se ajustar ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:31423 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se no art. 92 na subseção I, Seção VIII, Capítulo I, do Título V, pelas disposições  
que se seguem, renumerando os demais.  
Art. - Constitui emenda a alteração de dispositivos da Constituição que permanece em  
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vigor. A revisão constitucional consiste na substituição da vigente Constituição por outra.  
Art. - A iniciativa das emendas constitucionais pertence:  
I - ao Presidente da República;  
II - a um terço dos membros do Congresso Nacional;  
III - a dois terços das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, desde que cada uma 
delas se manifeste por um terço de seus membros;  
IV - ao conjunto de trinta mil cidadãos.  
Art. - A Constituição é emendada pelo Congresso Nacional, mediante voto de dois terços,  
de seus membros, em dois turnos.  
§ único - depende de ratificação em referendo popular as emendas que tendam abolir a Federação,  
a República, a Ordem Econômica e a Ordem Social.  
Art. - A revisão constitucional depende da iniciativa de dois terços dos membros do Congresso  
Nacional, ratificada por referendo popular.  
Art. - A Constituição só pode ser revista por uma Assembléia Nacional Constituinte, eleita pelo  
povo, exclusivamente para essa finalidade.  
§ Único - A Assembléia Nacional Constituinte será composta de seiscentos representantes eleitos  
pelo povo, sendo circunscrição eleitoral a Nação, e funcionará sem limitação de prazo. 
Justificativa: 
Ao propormos a supressão da subseção acima, no projeto de Constituição, com a inclusão de nossa 
proposta, baseamo-nos, preliminarmente no trabalho do emérito Professor Fábio Konder Comparado, 
em seu projeto “Muda Brasil – Uma Constituição para o desenvolvimento democrático”.  
A atribuição de Congresso Constituinte aos parlamentares eleitos em 1986, demonstra a necessidade 
que a questão de emenda e revisão constitucional, seja regulada pela própria Constituição. 
Procuramos disciplinar as formas de proceder as emendas, que são alterações em dispositivos do 
Texto Constitucional, criando a necessidade de ratificação popular, para as emendas que visem abolir 
a Federação, a República, a Ordem Social, pois estes temas estão intimamente ligados aos 
interesses populares.  
O Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, prevê que um conjunto de 30.000 (trinta 
mil eleitores) podem propor emendas populares ao projeto de Constituição que estamos escrevendo, 
desde que apoiado por três entidades representativas da sociedade.  
Além de trazermos este dispositivo, eliminada a “avaliação” das três entidades, metemos a iniciativa 
de emenda à Constituição por dois terços das Assembleias Estaduais, desde que cada uma delas se 
manifeste por, no mínimo, um terço de seus membros.  
Na parte da revisão Constitucional, ficou a determinação de que só uma Assembleia Nacional 
Constituinte explicitamente convocada para esse fim, tem a iniciativa da revisão constitucional.  
Ordenamos ainda, o número de componentes desta Assembleia em seiscentos componentes. 
Acreditamos que os ilustres pares da Comissão de Sistematização, deverão apoiar nossa iniciativa, 
que visa democratizar o sistema de emendas à Constituição, e garantir que uma futura Assembleia 
Nacional Constituinte, se convocada, seja soberana e independente.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:31790 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 92, § 4o., Incisos I a V.  
Substitua-se os incisos I, II, III, IV e V, do § 4o. do art. 92 pelos seguintes:  
"I - a federação;  
II - a república;  
III - o voto direto e secreto;  
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IV - a separação dos poderes;  
V - os direitos e garantias individuais". 
Justificativa: 
Objetiva-se com a presente emenda melhor adequar a redação aos cinco incisos, enxugando-os, a 
fim de que possam melhor coadunar-se com os princípios de boa técnica legislativa.  
Trata-se muito mais de alteração de forma, mantendo-se intacta a intenção do Substitutivo.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32090 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentar, como item VI do § 4o. do Art. 92:  
"A liberdade de imprensa e de informação pública em qualquer veículo de comunicação social". 
Justificativa: 
Trata-se de adotar, afinal, na nossa Constituição, o espirito da famosa First Amendment da 
Constituição dos Estados Unidos da América, e que constitui proposta nossa desde a subcomissão 
VIII-C desta Constituinte. Incorporada as várias fases do Projeto, não recebeu, entretanto, formulação 
satisfatória no texto atual do mesmo, de vez que o proposito nosso não é apenas declarar 
constitucionalmente a liberdade de imprensa; porém, muito mais, impedir que qualquer diploma legal 
– mesmo em nível de emenda constitucional – venha acaso, em qualquer tempo, criar qualquer 
restrição àquela simples, e um tanto platônica, declaração de princípio.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32498 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Supressiva e Modificativa  
Suprima-se parcialmente, a disposição contida no inciso II, do § 4o. do art. 92, o qual se redigirá:  
Art. 92 § 4o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:  
..................................................  
II - a forma republicana de governo. 
Justificativa: 
O texto original exclui de deliberação qualquer proposta de emenda tendente a abolir a forma 
republicana ou o sistema parlamentar de governo.  
Suprimiu-se a segunda alternativa – o sistema parlamentar de governo – embora a primeira, 
concernente à forma republicana, também seja restritiva da realidade democrática. Em princípio, a 
vedação da forma instituição dimana de tradição histórica, a partir da Carta de 1891.  
No que tange ao sistema parlamentar de governo é impossível, e até contraditório, perenizá-lo no 
contexto da Lei Maior, haja vista o repúdio plebiscitário, há vinte e cinco anos, em cujo interregno se 
restabeleceu e se manteve o regime presidencialista.  
Não obstante a convicção parlamentarista que sustentamos, não deve o constituinte, honestamente, 
prescrever norma suscetível de transitoriedade.  
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Parecer:   
   O Substitutivo contempla em parte as finalidades perseguidas pela Emenda.  
Pela aprovação, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32730 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o Inciso V, do § 4o., do Art. 92. 
Justificativa: 
A manutenção da intenção de não se abolir qualquer dos dispositivos relativos aos direitos e 
garantias constitucionais desta Constituição se apresenta, no mínimo, como utópica. Este foi o 
capítulo que mais inovou em relação às Constituições anteriores. Por isso mesmo, aqui está o risco 
maior de não se acertar “in totum”.  
Desde já, alguns dispositivos merecem atenção, particularmente se atentarmos para o fato de que 
estamos legislando para esta e as futuras gerações, que poderão estar emolduradas em uma 
conjuntura diferentemente da nossa.  
Assim, será sempre, imutavelmente, assegurada a inviolabilidade do direito à liberdade ao 
estrangeiro, cuja pátria de origem esteja em estado de beligerância com a nossa? A lei não 
prejudicará o direito adquirido mesmo quando se tratar dos “marajás”? Mesmo no caso da Nação 
estar engajada em um conflito externo - o que desejamos jamais aconteça – e necessite empregar 
até o ultimo cidadão para manter sua soberania, mesmo assim não será tolerada a propaganda de 
guerra? Não chegamos nunca a um estágio tal a propaganda de guerra? Não chegaremos nunca a 
um estágio tal a sociedade que o direito de herança deva ser abolido? A liberdade de reunião, sem 
armas, em locais abertos ao público (o Congresso o é) independerá, em qualquer situação, de 
autorização de determinada autoridade? 
São essas, entre muitas outras, algumas indagações que surgem de um raciocínio isento de qualquer 
compromisso, mas atento ao julgamento que esta e futuras gerações possam fazer de seus 
Constituintes de hoje.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:32823 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o inciso V, § 4o. do art. 92. 
Justificativa: 
O Direito Constitucional moderno tem evitado as chamadas cláusulas pétreas, é dizer aquelas que 
não contemplam qualquer possibilidade de modificação pela via jurídica. No texto anterior, constituam 
matérias imodificáveis, a Federação e a República. Atualmente este rol é alargado para incluir os 
incisos III, IV, V. Com relação aos incisos III e IV, são toleráveis, o mesmo não acontecendo com o 
inciso V. O mundo moderno é tão sacudido por mutações nas relações Estado-Individuo, que sem a 
quebra de uma preocupação com um alargamento crescente dos direitos e garantias é perfeitamente 
possível e ter-se de voltar atrás com relação especifica e a um direito ou garantia. Estar-se-ia diante 
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de um impasse constitucional só rompível pela revolução. Não há porque pois manter os direitos e 
garantias como intocáveis.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33151 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do art. 92  
Suprima-se, no § 1o., as expressões "e estado de defesa". 
Justificativa: 
Emenda já apontada propõe a Supressão do Estado de Defesa incompatível com o Estado de Direito. 
Esta emenda visa adequar o texto.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33404 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do § 2o. do art. 92 a expressão "com intervalo mínimo de noventa dias". 
Justificativa: 
Discrepa da orientação constitucional de praxe, inclusive porque sendo tão longo, frequentemente 
tais interregnos atingiriam cada semestre a viriam a coincidir com recessos. 
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33538 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao § 4o. do art. 92, ao qual se deva acrescer um item VI, deste modo:  
"§ 4o.- .............................. 
"VI - autonomia do Município e sua participação como unidade estrutural da Federação." 
Justificativa: 
Conquista irreversível no plano prático, a inclusão dos Municípios na definição da Federação 
brasileira se impõe, conforme fazemos sugerir em outra emenda.  
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Mais do que isso, impõe-se garantir a perenidade desta inclusão, bem assim a da autonomia 
municipal, ambas dignas de figurarem nas vedações à formulação de emendas à Constituição.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33548 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 92 a seguinte redação:  
Art. 92 - A Constituição poderá ser emendada:  
I - ................................. 
II - ................................ 
III - ............................... 
IV - de um por cento dos eleitores cadastrados em todo o País ou de três por cento  
dos eleitores cadastrados em treze Estados no pleito imediatamente anterior.  
§ 1o. - ........................... 
§ 2o. - ........................... 
§ 3o. - A proposta de emenda de iniciativa dos eleitores terá prioridade de exame em todas as suas 
fases.  
§ 4o. - A proposta aprovada será promulgada como emenda à Constituição pelas Mesas da Câmara  
Federal e do Senado da República, com o respectivo número de ordem, se for referendada pelo 
povo. 
Justificativa: 
É necessário assegurar ao povo, titular único da soberania, o legitimo exercício do seu direito de 
influir na alteração das regras superiores que disciplinam a organização da sociedade política.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33556 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao art. 92, § 4o., que passa a esta forma:  
§ 4o. - Não será objeto de deliberação, além das emendas que visem a excluir ou restringir  
direitos e garantias fundamentais da pessoa, qualquer outra tendente a abolir: 
Justificativa: 
Preferimos fórmula diferente do Projeto, incluindo entre as vedações às proposições de emenda à 
Constituição as propostas que restrinjam os direitos e garantias dos indivíduos.  
Na verdade, da forma como está sugerida a emenda confere primazia aos direitos e garantias 
fundamentais como vedações da iniciativa de emenda constitucional, aos inscrevê-los já no 
enunciado básico do parágrafo, deixando às outras vedações as referências em alíneas, a seguir. 
E tanto consideramos impossibilitadas as emendas que tivessem em vista abolir como restringir 
direitos e garantias individuais, conforme nos parece lógico.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 131  
 

 

Parecer:   
   O Substitutivo atende a opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:33569 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se um parágrafo, que será o § 5o. do art. 92 do substitutivo, remunerando-se o atual  
parágrafo 5o. como parágrafo 6o:  
§ 5o. - Uma vez aprovada, a emenda constitucional dependerá de ratificação de, pelo  
menos, 2/3 das Assembleias Legislativas estaduais, que se manifestarão por maioria absoluta de  
deputados estaduais. 
Justificativa: 
Numa época que vai sendo marcada por crescente evolução da participação social nos processos 
que disciplinam a vida da sociedade nacional, entendemos ser da maior legitimidade mecanismo de 
controle da elaboração de lei tão relevante como a constitucional. 
Assim, aliás, ensina o mais respeitável exemplo histórico de diploma constitucional: a Carta Magna 
americana.  
Agora mesmo cresce toda uma pressão para o referendo popular à Constituição Federal, à qual 
compreendemos que se queira dar essa ratificação popular.  
No caso desta questão, pensamos necessária a manifestação popular, contudo, não na forma direta, 
o que não ilegítima tal expressão de vontade.  
Levada em conta o sistema representativo que habilita a Assembleia Legislativa, e o fato de esta já 
ser uma estrutura em funcionamento – que não implicará gastos novos – é apropriado o referendo 
que esse colegiado estadual apuser à emenda constitucional federal promulgada.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. 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. 92 ....................................  
§ 1o. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção  
federal.  
§ 4o. ......................................  
II - a forma republicana;  
[...] 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 132  
 

 

As emendas apresentadas visam adequar o Titulo V ao Regime Presidencialista, objetivo 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:33717 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dê-se ao inciso III, do art. 92, do Substitutivo, a seguinte redação:  
"Art. 92 - ....................... 
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação,  
manifestando-se, cada uma delas, por dois terços de seus membros." 
Justificativa: 
O quórum estabelecido no substitutivo merece ser aumentado. Com um terço para a provação, 
mesmo se dois terços dos membros da Assembleia Legislativa forem contrários à proposta de 
emenda, mesmo assim a proposta poderia ser oferecida. Daí a sugestão para que o quórum seja 
modificado.  
Parecer:   
   A Emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
 
   
   EMENDA:33744 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADEMIR ANDRADE (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Supressiva em Parte Dispositivo Emendado: Art. 92 - § 2o.  
Art. 92 - ......................... 
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, considerando-se aprovada 
quando obtiver nas votações dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas. 
Justificativa: 
Não há porque estabelecer um período mínimo de 90 dias para intervalo de votação. Se for desejado 
dos parlamentares que mudanças constitucionais se realizem, elas devem ser agilizadas e não pode 
haver nenhum prazo que as impeçam.  
Parecer:   
   A emenda é procedente por tornar a redação do texto mais clara.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:33947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 2o. do art. 92, a expressão nas votações por em cada votação. 
Justificativa: 
Aprimora-se a técnica legislativa do projeto para tornar bem claro o processo de votação das 
emendas constitucionais.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   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  
[...] 
Subseção I  
Da Emenda à Constituição  
Art. 92 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;  
II - do Presidente da República;  
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação,  
manifestando-se, cada uma delas, por um terço de seus membros;  
IV - de iniciativa popular, nos termos previstos nesta Constituição.  
§ 1o. - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio, de estado  
de defesa ou de intervenção federal.  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, nas votações, dois terços dos votos dos  
membros de cada uma das Casas.  
§ 3o. - A Emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e  
do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  
§ 4o. - Não será objeto de deliberação a proposta de Emenda tendente a abolir:  
I - a forma federativa de Estado;  
II - a forma republicana de governo;  
III - o voto direto, secreto, universal e periódico;  
IV - a separação dos Poderes; e  
V - os direitos e garantias individuais.  
§ 5o. - A matéria constante de proposta de Emenda rejeitada ou havida por prejudicada não  
pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos 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 ilustre Relator.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
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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:34381 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do art. 92 § 4o, inciso II, a frase "ou o sistema parlamentar de governo": 
Justificativa: 
Decorrência de emenda por nós apresentada a qual retirou do texto o sistema parlamentar de 
governo.  
Parecer:   
   Dentre as limitações ao poder de emendar a Constituição, contida no Substitutivo, o autor pretende 
suprimir a parte relativa ao Sistema Parlamentar de governo. Deve ser rejeitada, conforme 
entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
 
   
   EMENDA:34583 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 92, § 2o.  
- Substitua-se no § 2o. do Artigo 92 a expressão "dois terços" por "maioria absoluta". 
Justificativa: 
As Assembleias Constituintes acreditam-se geralmente ungidas de um poder e uma sabedoria que as 
futuras gerações não teriam e que sua obra é quase perfeita que não poderá ser alterada a não ser 
por um quórum especial, pelos futuros Congressos, geralmente fixados em dois terços. A emenda 
abre a possibilidade de ser alterada por maioria absoluta por integrantes dos futuros Congressos.  
Representa uma atitude de devida humildade ao possibilitar que as futuras gerações tenham mais 
espaços para seus avanços, já que se quer que a Constituição seja duradoura.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:34606 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Dê-se à Seção VIII do Capítulo I do Título V do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
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TÍTULO IV  
Do Processo Normativo  
[...] 
Art. 111. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e Senado Federal;  
II - do Primeiro-Ministro, e  
III - de mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais no decurso de dois anos,  
manifestando-se cada uma delas, por um terço, no mínimo, de seus membros.  
§ 1o. Não serão admitidas como objeto de deliberação propostas tendentes a abolir a  
Federação ou a República.  
§ 2o. A Constituição não pode ser emendada na vigência de Estado de Defesa, de Estado de Sítio  
ou de intervenção federal.  
§ 3o. A proposta será discutida e votada em sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois  
turnos, com intervalo mínimo de noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambas  
as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas.  
§ 4o. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não  
poderá ser objeto de nova deliberação na mesma sessão legislativa.  
§ 5o. A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  
[...] 
Justificativa: 
A presente Emenda aprimora a redação da Seção VIII ao Capítulo I do Título V, tornando o 
tratamento da matéria mais técnico e suprimido lamentáveis lacunas do Substitutivo do relator, como 
por exemplo, na lei complementar.  
Parecer:   
   Temos a convicção que a matéria em foco recebeu tratamento  
adequado no novo Substitutivo, não merecendo as alterações sugeridas na Emenda.  
Pela rejeição, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:34976 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional  
Constituinte:  
[...]  
c) Dê-se a seguinte redação ao parágrafo 2o. do artigo 92:  
Art. 92 - ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, com intervalo mínimo de  
noventa dias, considerando-se aprovada quando obtiver, sucessivamente, os votos favoráveis:  
a) de dois terços dos membros de cada uma das Casas, no caso de proposta de emenda aos Títulos 
I a IX;  
b) da maioria dos membros de cada uma das Casas, no caso de proposta de emenda ao Título X.  
[...] 
Justificativa: 
O propósito desta Emenda é possibilitar a futura alteração, pela maioria absoluta do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados, de dispositivos constitucionais que, pela variabilidade das 
circunstâncias a que se aplicam, não deveriam ficar submetidos à rigidez do quórum especial de dois 
terços. Assim a Assembleia Nacional Constituinte não deixa de celebrar sobre questões de 
indiscutível importância, mas também não inibe futuras adaptações desses dispositivos às condições 
mutáveis da vida econômica, social e política.  
Parecer:   
   A presente Emenda pretende alterar diversos dispositivos do Substitutivo, além de sugerir a criação 
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de novo Título denominado "Disposições Complementares" e a transferência de outros.  
Com relação a este último ponto, parece-nos de todo conveniente que a distribuição dos dispositivos 
deva ficar para a fase de redação final do texto.  
Quanto às alterações propostas, é de se reconhecer que algumas devem ser aproveitadas no 
Substitutivo que vamos oferecer, uma vez que aperfeiçoam o referido documento. Somos, dessarte, 
pela aprovação parcial da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00291 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA  
Acrescente-se ao parágrafo 4o. do Art. 74:  
"V - a liberdade de imprensa e de informação pública'.  
Acrescente-se ao Art. 256 o seguinte parágrafo, renumerando-se os subsequentes:  
"Parágrafo 1o. - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena  
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social'. 
Justificativa: 
A dupla emenda – na verdade, emenda única em dois dispositivos intercomplementares – visa a 
assegurar o máximo de garantia constitucional a um direito fundamental do Homem, que se 
convencionou chamar, genericamente, liberdade de imprensa. Na realidade, um triplo direito de 
captação, de expressão e de acesso à informação pública. Imprescritível direito, individual e coletivo, 
do cidadão, das entidades comunitárias e da própria Nação – é o direito maior das gentes, pois que 
constitui o fundamento mesmo e a própria garantia de todos os demais direitos do Homem. Sem ele, 
quaisquer estruturas, instituições, sistemas de governo e regimes políticos, sociais ou econômicos 
podem adotar qualquer qualificativo, menos legitimamente, o de democrático.  
No dispositivo que se propõe acrescentar ao Art. 256, pretende-se introduzir no Direito Constitucional 
brasileiro, o espirito da Emenda Um da Constituição dos Estados Unidos da América – a famosa First 
Amendment – de fundamental importância na construção da democracia política norte-americana. Tal 
inovação – na realidade, como se vê, praticamente bicentenária – não consiste numa simples e 
platônica declaração de que “é assegurada a liberdade de imprensa”, corriqueiro lugar-comum 
(frequentemente desrespeitado, aliás) em nossa tradição jurídica; mas numa proibição constitucional 
de que possa, a qualquer tempo futuro, vingar qualquer projeto legislativo que acaso contenha 
qualquer disposição lesiva à aquela liberdade essencial.  
Nossa presente proposta de emenda, entretanto, é ainda mais exigente e radical em matéria de 
proteção à incolumidade da liberdade de imprensa. Na proposição referente ao parágrafo 4º do Art. 
74 desde mais profundo, à raiz mesma da constitucionalidade: veda, até mesmo, a própria 
possibilidade que se venha a adotar qualquer emenda constitucional “tendente a abolir”... “a liberdade 
de imprensa e de informação pública”.  
Pretendemos, assim, colocar a liberdade de imprensa no mesmo nível de intocabilidade legislativa 
que a nossa projetada Constituição confere aos seguintes institutos jurídicos basilares da Nação: 
“I – a forma federativa do Estado; 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III – a separação dos Poderes; 
IV – os direitos e garantias individuais”. 
E nem se suponha que o proposto quinto item – o da liberdade de imprensa – seja, a qualquer título, 
redundante, por poder acaso considera-lo, exegeticamente, implícito no item IV – o dos direitos e 
garantias individuais - ; pois que a liberdade de imprensa transcende, de muito, a esfera de tais 
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direitos e garantias, porque é direito e garantia coletivo, de toda a comunidade nacional, da Nação 
mesma.  
Esta será , pois, enfim, uma conquista sem precedente, com que o Brasil contribuirá para o futuro e a 
história das instituições constitucionais democráticas em todo o mundo.  
Parecer:   
   Objetiva-se com a presente Emenda a acrescentar ao artigo 74 o item V, para vedar emenda 
Constitucional tendente a abolir a liberdade de imprensa e de informação pública e ao artigo 256 o § 
1o., com renumeração dos demais, para impedir que a lei possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social.  
A matéria de que cuida a Emenda já está incluída no título II "Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01041 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 2o. do art. 74 do Projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
"§ 2o. - A proposta será discutida e votada em dois turnos, em sessões conjuntas de ambas as  
Casas do Congresso Nacional, considerando-se aprovada quando obtiver dois terços dos votos da  
totalidade dos membros do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
A Constituição é fruto do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que reúne Senadores e 
Deputados, e não das Casas do Congresso Nacional, isoladamente.  
Portanto, pelo princípio da homogeneidade das formas, somente deve ser alterada pela mesma 
maneira com que foi produzida.  
Ademais, é oportuna lembrar que a forma esdrúxula de votações separadas foi um dos subterfúgios 
engendrados pelo famigerado “pacote de abril” (Emenda Constitucional nº 8/77) para bloquear o 
avanço democrático. 
Parecer:   
   Visa o insigne Constituinte a alterar o § 2o. do artigo 74, para determinar seja a proposta de 
emenda à Constituição votada "em sessão conjunta de ambas as Casas do Congresso Nacional", por 
entender que sendo fruto do trabalho da Assembléia Nacional Constituinte, só por um colegiado 
único, dotado de poderes constituintes reformadores deve ser modificada, ou seja "somente deve ser 
alterada pela mesma maneira como foi produzida".  
Inobstante os sólidos argumentos do seu ilustre autor, a Emenda deve ser rejeitada nos termos da 
Emenda coletiva no. 2p2040-  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01114 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUILHERME PALMEIRA (PFL/AL) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 74, § 2o., pelo seguinte:  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, considerando-se  
aprovada quando obtiver, em ambos, o voto da maioria absoluta dos seus membros. 
Justificativa: 
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O projeto exige “quórum” de 2/3 dos membros de cada Casa do Congresso, para a reforma da 
Constituição. A exigência contribui para o imobilismo institucional do País, dificulta as soluções 
jurídicas para as crises políticas e não se ajusta às exigências históricas nem aos precedentes 
constitucionais vigentes.  
Dois terços era o “quórum” exigido pela Emenda Constitucional nº 1/69, quando, em março de 1977, 
o então Presidente Ernesto Geisel, se viu na contingência de mudar o texto da Constituição, para que 
pudesse operar a abertura política a que se propôs quando assumiu o governo. Todos nós 
lembramos de que, não dispondo a Arena dessa maioria a medida só se tornaria possível com a 
participação do MDB que se recusou a aprovar a projetada reforma do Judiciário, iniciativa com que o 
governo testou as disposições oposionistas para a futura Emenda Constitucional nº 11/78, que 
revogou os Atos Institucionais, pôs fim ao regime de exceção vigente no País desde dezembro de 
1968, e restabeleceu o Estado de Direito.  
Impossibilitado de efetuar a grande reforma, não lhe restou outra alternativa senão a de valer-se dos 
poderes que lhe conferia o AI-5, colocando em recesso o Legislativo e outorgando a reforma através 
do chamado “pacote de Abril”. Tornou-se célere nessa ocasião a advertência que fez o Presidente 
sobre a “ditadura das minorias”. Essa a razão por que não se torna conveniente impossibilitar o 
indispensável “agiornamento” do texto constitucional, através da exigência do “quórum” de 2/3 para a 
aprovação de emendas. 
Não devemos esquecer, por outro lado, os ensinamentos de nossa própria experiência. A Carta 
Republicana de 1891 exigia também o voto de 2/3 das duas Casas do Congresso, em três turnos de 
discussão.  
Durante 40 anos de vigência, a Constituição foi emendada apenas 4 anos antes de ser derrogada 
pela Revolução de 30. Mais sábio, o texto constitucional de 46 previa duas hipóteses: a) aprovação 
por dois terços das duas Casas, numa mesma sessão Legislativa, ou b) maioria absoluta das duas 
Casas, em duas sessões legislativas consecutivas. Com isso, entre 1950 e 1963, isto é, em 13 anos 
de vigência, foi possível aprovar 6 emendas constitucionais, promovendo-se a modernização e a 
adaptação do texto promulgado em 46.  
Parecer:   
   Visa-se, com a Emenda em pauta, alterar o § 2o. do artigo 74, para reduzir de dois terços para 
maioria absoluta o "quórum" de aprovação de proposta de emenda à Constituição.  
Argumenta o ilustre autor da proposição que o "quórum" previsto "contribui para o imobilismo 
institucional do País, dificulta as soluções jurídicas para as crises políticas e não se ajusta às 
contingências históricas nem aos precedentes constitucionais vigentes".  
"Data venia", discordamos desse entendimento e invocamos as mesmas razões que nos levaram a 
propor a aprovação da Emenda no. 2P01998-6.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01167 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Acrescentar ao Artigo 74, da Subseção I, do Capítulo I, Título IV, os seguintes itens, ao  
Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização:  
"V - de mais da metade das Associações dos Municípios brasileiros, manifestando-se cada uma delas 
pela maioria de seus membros;” 
"VI - de mais da metade das Associações de Vereadores do Brasil, manifestando-se cada uma  
delas pela maioria de seus membros.' 
Justificativa: 
Não me parece justo excluir as Câmaras Municipais e os Municípios brasileiros do rol de entidades 
com poderes para emendar a Constituição. Se as Assembleias Legislativas, os Partidos Políticos, 
bem como parcelas da população brasileira podem emendar natural que as Câmaras Municipais e 
Municípios, através de suas respectivas Associações, também o façam. 
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Espero, por tudo isso, que esta Emenda seja acolhida e, afinal, seja aprovada pelo parecer do nobre 
relator e do soberano Plenário desta Assembleia Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   O ilustre Constituinte Evaldo Gonçalves reapresenta Emenda que ofereceu nas fases anteriores. 
Pretende acrescentar itens V e VI ao artigo 74, para permitir às associações dos  
Municípios Brasileiros e às Associações de Vereadores do Brasil a iniciativa de propor emenda a 
Constituição Federal.  
O nosso entendimento permanece inalterado: no Estado Federal, os Municípios não são Unidades da 
Federação. Apenas as partes devem ter o direito de propor alterações na Carta Política do todo. 
Referidas Associações, inobstante o persistente empenho do ilustre Constituinte, devem concentrar 
seus esforços para que tenham o direito de propor modificações na Carta Política da Unidade da 
Federação a que pertencem.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01864 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DIRCEU CARNEIRO (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dar ao Art. 74, inciso III, a seguinte redação:  
"III - de mais da metade das Assembleias Legislativas, manifestando-se, cada uma delas,  
pela maioria relativa de seus membros." 
Justificativa: 
A matéria é de relevo, importando em propostas de emenda à Constituição com força de provir as 
Assembleias Legislativas. Assim sendo, é de se exigir a manifestação da maioria, simples, de cada 
uma das Assembleias.  
Parecer:   
   Visa o Ilustre Constituinte a alterar o item III artigo 74 para exigir que a proposta de emenda à  
Constituição, de autoria das Assembleias Legislativas,  
obtenha o voto favorável, em cada uma delas da "maioria relativa" ou "maioria simples" de seus 
membros.  
A observação é procedente e merece acolhida, para facilitar às Unidades da Federação, por 
intermédio de suas Assembleias Legislativas, maior participação quando se  
cogitar de introduzir modificações na Carta Política. De qualquer forma, a aprovação da proposta 
deverá efetuar-se pelo "quórum" qualificado já previsto no projeto.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01998 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO CARLOS BACELAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o., do art. 74, a seguinte redação:  
"Art. 74 - ..................................  
............................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, considerando-se  
aprovada quando obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros de cada uma das Casas." 
Justificativa: 
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Modernas Constituições como a da Alemanha, da França e da Espanha exigem para emenda 
constitucional quórum qualificado, fixando, no entanto, não dois terços mas três quintos. É modo de 
tornar uma viável uma alteração necessária, sem facilitar mudanças, reduzindo-se destarte, um 
pouco a rigidez que não é compatível com o texto analítico.  
Parecer:   
   Com a presente Emenda, objetiva o ilustre Constituinte alterar o § 2o.do artigo 74, para reduzir de 
dois terços para três quintos, o "quórum" de aprovação de proposta de emenda à Constituição. 
Argumenta ele que isso torna mais viável uma alteração necessária, sem, contudo, facilitar mudanças 
e que é necessário atenuar a rigidez sobretudo num texto analítico como o que se vem produzindo.  
É louvável o objetivo do ilustre Constituinte. Uma Constituição só pode cumprir seu papel de regular a 
sociedade política, se ela possibilitar o amadurecimento das instituições, o crescimento democrático 
do povo e a conscientização dos governantes de que ela deve ser duradoura, de que deve resistir às 
crises e não ser alterada ao sabor das conveniências de momento, Para ser respeitada e observada, 
deve ser rígida o suficiente para impedir alterações oportunistas e deve ser flexível o bastante para 
permitir sua própria atualização.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:02003 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES LANDIM (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao Parágrafo IV do Art. 74 a seguinte redação:  
"§ 4o. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tende a abolir a Federação e a  
República" 
Justificativa: 
O Art. 1º do Projeto consagra o Estado Democrático de Direito, a cidadania, a soberania, a dignidade 
das pessoas, e o pluralismo político, entre outros; como os objetivos maiores da República Federativa 
do Brasil. 
Seria de má técnica constitucional admitir-se Estado Democrático de Direito, secreto, sem a 
separação dos poderes e sem a garantia dos direitos individuais. São valores implícitos nele 
inseridos.  
A República e a Federação tiveram seu batismo constitucional, na carta de 24 de fevereiro de 1891.  
São os compromissos maiores de grande geração do Congresso Constituinte de 1890, que ao 
implantar a República e a Federação nelas sonharam com a construção de uma grande nação 
democrática e aberta, com a separação dos poderes e as garantias dos direitos individuais, etc.  
As vésperas do centenário de sua proclamação, seria um absurdo retirar-se da futura Constituição 
Brasileira a vedação quase secular de permissivo constitucional tendente a abolir a República.  
Parecer:   
   Pretendendo, alterar o § 4o. do artigo 74, visa o nobre Constituinte a restringir as vedações que 
impedem a reforma da Constituição àquelas que objetivem abolir a Federação e a República. 
Entende o ilustre Constituinte que a vedação está implícita no artigo 1o. que define o Brasil como 
Estado Democrático de Direito, pois seria incoerência e de má técnica constitucional, em tal Estado, 
impedir o voto direto e secreto, não observar a separação de poderes e não garantir os direitos 
individuais.  
Inobstante os elevados propósitos do ilustre Constituinte, a Emenda deve ser rejeitada. A explicitação 
é não apenas salutar, mas conveniente e necessária. As matérias elencadas são de capital 
importância e requerem expressa menção.  
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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 
[...] 
SEÇÃO VIII 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 
[...] 
SUBSEÇÃO I 
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Art. 72. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do senado Federal. 
II – do Presidente da República. 
III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, 
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
Parágrafo 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado 
de defesa ou de estado de sítio. 
Parágrafo 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, considerando-se 
aprovada quando obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas. 
Parágrafo 3º A emenda a Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
Parágrafo 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. 
I – a forma federativa de Estado. 
II – o voto direto, secreto, universal e periódico. 
III – a separação dos Poderes. 
IV – os direitos e garantias individuais. 
Parágrafo 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 
pode ser obsoleto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 
[...] 

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 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
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       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 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
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     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 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
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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:00232 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAUL FERRAZ (PMDB/BA) 
Texto:   
   Art. 62, § 4o., I. Projeto de Constituição (B) 2o. Turno.  
Suprima-se do art. 62, § 4o., I, a seguinte expressão: "a forma federativa de Estado"; 
Justificativa: 
A atual constituição contém esse dispositivo. 
E proíbe não só a tramitação da emenda constitucional tendente a abolir a federação com a república também.  
Causa espanto o tratamento diferenciado atribuído pela relatoria, quando retira da proibição a forma republicana de 
governo e desconhece a nossa emenda que pretende apenas o direito de promover um debate sobre se a forma 
federativa é realmente melhor do que a forma unitária de estado.  
Em face do desconhecimento que os brasileiros, inclusive os representantes do povo, demonstram ter sobre esse 
assunto, é bom que seja lembrado nesta justificativa que 93% (noventa e três por cento) dos países do mundo são 
unitários.  
Para que não se diga que países unitários são países pequenos, lembramos que a China é maior do que o Brasil e é 
unitário. A dimensão territorial nada tem a ver com isso Tanto que a Suíça é federativa.  
Para que não se confunda país unitário com país totalitário é bom que se diga que as maiores democracias do 
mundo vigoram em países unitários (exceção apenas dos Estados Unidos).  
São inúmeras as vantagens dos países unitários sobre os federativos.  
Mas, afinal, não queremos nada mais do que o direito de discutir esse assunto, e, para tanto, é necessário que se 
retire, a exemplo do que foi feito quanto à forma republicana de governo, a proibição de tramitar emenda nesse 
sentido. 
Parecer:   
   Ao dispor que "não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de 
Estado", consagra o Projeto fórmula prestigiadora da autonomia estadual. Esta, em última instância, a razão de 
manter-se tal proibição. Princípio constante em todas as Constituições republicanas, não poderia deixar de constar 
do Projeto.  
O movimento pela forma de Estado federativa começou antes mesmo da proclamação da República. Ela é da 
tradição do povo brasileiro e atende a nossa realidade social, geográfica e política. 
 
   
   EMENDA:00540 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PSDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do art. 62 as expressões "em cada casa", "de cada uma", passando o  
dispositivo em consequência a ter a seguinte redação:  
"Art. 62 ..................................  
§ 2o. - A proposta será discutida e votada, em dois turnos, considerando-se aprovada quando  
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos membros das Casas." 
Justificativa: 
A Constituição é fruto do trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que reúne Senadores e Deputados, e não 
das Casas do Congresso Nacional, isoladamente.  
Portanto, pelo princípio de homogeneidade das formas, somente deve ser alterada pela mesma maneira com que foi 
produzida.  
Ademais, é oportuno lembrar que a forma esdruxula de votações separadas foi um dos subterfúgios engendrados 
pelo famigerado “pacote de abril” (Emenda Constitucional nº 8/77) para bloquear e avanço democrático.  
Parecer:   
   Através de supressão no § 2o. do art. 62, deseja o Autor seja a proposta de emenda à Constituição votada 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 146  
 

 

conjuntamente pela duas Casas do Congresso Nacional. Consideramos que a redação atual tem o mérito de atribuir 
igual valor à manifestação da Câmara e à do Senado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00594 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso IV do § 4o. do art. 62 
Justificativa: 
O projeto em debate enunciou, de modo bastante especifico e detalhado, os direitos e garantias individuais. Em outro 
ponto, prevê que, dentro de cinco anos, haverá (ou poderá haver) uma revisão constitucional.  
Creio que a enunciação dos direitos e garantias individuais é matéria das mais importantes. Ocorre, no entanto, que 
em determinado momento pode existir a necessidade de serem eles adaptados à realidade, até mesmo para ampliar 
ou melhorar o próprio enunciado. Se permanecer no texto o citado inciso IV do § 4º do art. 62, isso será impossível. 
Teremos, então, um Capitulo sobre essa matéria rígido, impermeável a qualquer modificação, o que seguramente 
não é o desejo de todo cidadão que deseja, primordialmente, que a Constituição Federal seja algo bastante 
duradouro e que proteja, eficazmente, todos os seus direitos e garantias individuais.  
Parecer:   
   A supressão do inciso IV do § 4o. do art. 62 ensejará segundo o Autor da emenda, a eventual adaptação do  
enunciado dos direitos e garantias individuais a nova realidade, até mesmo para ampliá-lo ou melhorá-lo. Nada a 
opor.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:00685 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se do § 2o. do Artigo 62 as expressões ... em cada Casa ..., ... em ambos..., ... de cada uma ..., de modo 
que o dispositivo fique assim redigido:  
§ 2o. A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando  
obtiver três quintos dos votos dos membros das Casas. 
Justificativa: 
Pelo menos três razões militam em favor da supressão que aqui se propõe: 

a) O primeiro decorre do entendimento de que quando se vota a reforma da constituição, Deputados e 
Senadores reúnem-se para exercer o poder constituinte derivado, repetindo em plano limitado, o que hoje 
realizam na ANC, quando deixam de ser Senadores e Deputados para serem, igualmente, Constituintes. 
Nem se diga que a votação em separado na Câmara e no Senado deva se verificar Porque a primeira 
representa as populações e o ultimo os Estados. Os Deputados e Senadores estão votando o atual texto 
constitucional como Constituintes, independentes da representação para que foram eleitos; 

b) A segunda razão é que a partir da legislativa de 1890 vem caindo a expressão numérica do Senado na 
formação do número global dos membros do Congresso, estando hoje reduzida a menos de 13% que é 
quanto os 72 Senadores representam no universo de 559 parlamentares, com tendência a decrescer, ainda 
mais, em razão da elevação do número dos deputados aprovada pela ANC. Se não se fizer a supressão ora 
recomendada, preferindo-se retirar o que ao constituições anteriores dispuseram, trinta Senadores passarão 
a ter o poder de veto sobre a vontade de 529 membros do Congresso – 42 Senadores e 487 Deputados –  o 
que constituirá absurdo inaceitável;  

c) Uma terceira razão, de natureza sócio-política, adverte que, historicamente, a mais de representar os 
Estados, o Senado tem representado os segmentos de opinião mais conservadores da sociedade, resultado 
daí uma inconveniente possibilidade de o Executivo vetar reformas constitucionais através da influência que 
facilmente exerceria sobre uma pequena fração do Congresso, pouco mais de 5%, que é tanto trinta 
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Senadores representam num universo de 559 membros, porcentagem que deverá cair o aumento do número 
dos deputados.  

Parecer:   
   Através de supressão no § 2o. do art. 62, deseja o Autor seja a proposta de emenda à Constituição votada 
conjuntamente pela duas Casas do Congresso Nacional. Consideramos que a redação atual tem o mérito de atribuir 
igual valor à manifestação da Câmara e à do Senado.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:01654 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (S/P/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso III, do § 4o., art. 62 
Justificativa: 
A questão da separação ou interdependência dos poderes há ser uma discussão permanente.  
No parlamentarismo o Executivo e o Legislativo se interpenetram.  
A moção da censura prevista no texto constitucional, as medidas legislativas provisórias e a supressão dos atos 
normativos pelo Legislativo rompem a barreira da clássica separação dos poderes.  
Por tudo isto, a Constituição não pode ficar imune a emendas que modernizem ou transformem a clássica teoria da 
separação dos poderes.  
A proibição que consta do texto figurou em qualquer texto constitucional do País.  
Parecer:   
   Embora tenha constituído um dos fundamentos maiores do Estado liberal democrático e moderno, a separação dos 
poderes - na verdade - nunca deixou de encontrar fértil controvérsia  
no terreno conceitual. Mesmo nos Estados Unidos, onde os princípios basilares do presidencialismo foram 
concebidos e onde o Estado liberal clássico chegou a suas últimas consequências, polemiza-se em torno da 
aplicação pura da clássica teoria da separação dos poderes.  
A emenda é salutar porque evita que se traga para dentro da Constituição um conceito polêmico, de fronteiras 
doutrinárias nem sempre pacíficas. Conceito de tal modo discutível não deve constar de norma tão rígida como a que 
se contém no art. 62, parágrafo 4º.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01789 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSPIDE NETTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 62, III - Projeto (B)  
Suprimir do texto do inciso III, do art. 62, a parte final, as expressões "manifestando-se,  
cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros". 
Justificativa: 
O Projeto incluí a iniciativa de “mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação” dentre as 
hipóteses cabíveis de apresentação de proposta de emenda à Constituição. Tratando-se de decisão que às 
Assembleias Legislativas caberá tomar, aconselha-se que o quórum para dita deliberação fique a critério de cada 
uma delas, que disporá a respeito da composição da maioria exigida para decidir sobre a iniciativa.  
Parecer:   
   Visa a proposição a suprimir do art. 62, III, a parte final, a fim de que às Assembleias Legislativas caiba dispor 
sobre o "quórum" para a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal.  
Como a proposta terá de partir "de mais da metade das Assembleias Legislativas", deixar a elas deliberar a respeito 
é permitir critérios diferentes para a apuração de manifestações de valor igual. O critério deve ser uniforme e, 
portanto, inserido na Constituição Federal.  
Pela rejeição. 
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FASE W 
   
   EMENDA:00011 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO TREVISAN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao inciso IV do § 4o. do art. 60 a seguinte redação:  
Art. 60 ......................  
§ 4o. ........................  
IV - os direitos e as garantias individuais. 
Justificativa: 
Ou falamos em “direitos e garantias”, simplesmente, ou devemos usar os artigos adequados: os direitos e as 
garantias. Embora não esteja gramaticalmente incorreto o texto, creio ser de melhor elegância de estilo o que esta 
emenda propõe.  
 
   
   EMENDA:00213 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 60 - .....................  
§ 5o. - "A matéria constante de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser novamente  
proposta na mesma sessão legislativa." 
Justificativa: 
É melhor dizer claramente “prejudicada” invés de “havida por prejudicada”.  
 
   
   EMENDA:00360 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   PROPOSTA OU OBSERVAÇÕES PARA A REDAÇÃO DO 2o. TURNO  
Art. 60; Parágrafo 4o.; Inciso IV; Alínea  
TEXTO  
"IV - direitos e garantias individuais e coletivas" 
Justificativa: 
Trata-se de compatibilizar a redação com a nomenclatura do título constitucional correspondente.  
Cuida-se, também, ao suprimir-se o artigo os, de indicar que a vedação às emendas abrange os direitos listados um 
a um, posto que o texto adotado dá a noção de que a abolição, para ser defesa, teria que acontecer in totum 
contradizendo-se, por assim dizer com a manifestação do Plenário.  
 
   
   EMENDA:00505 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MATHEUS IENSEN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Acrescentar após a expressão "Assembleias Legislativas" a expressão "e Distrital". 
Justificativa: 
Trata-se de evidente omissão.  
 
   
   EMENDA:00571 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   STÉLIO DIAS (PFL/ES) 
Texto:   
   PROPOSTA DE REDAÇÃO  
SEÇÃO VIII  
DO PROCESSO LEGISLATIVO  
SUBSEÇÃO II  
DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Art. 60 - ........................................  
§ 4o. - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que venha a abolir: 
Justificativa: 
A emenda visa a corrigir equívoco na forma redacional. No nosso entender não existe emenda classificada como 
tendente. As emendas determinam no seu conteúdo o fato, objeto de legislação. Não existe no nosso entender 
emendas “mais ou menos” ou “emendas talvez”. As emendas são ou não são.  
Elas determinam ou não determinam. 
A redação como figura no § 4º, sugeri timidez no tratamento dos valores constitucionais e explicitados nos  
incisos I a IV.  
 
   
   EMENDA:00649 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   
   Substituir o vocábulo "ou" por "e", no inciso I do artigo 60 do Projeto de Constituição C. 
Justificativa: 
É grave o uso da interjeição alternativa ou ao invés da aditiva e, no dispositivo em epígrafe, para o sistema bicameral, 
adotado pelo plenário da Assembleia Nacional Constituinte. A tradição constitucional brasileira exige que qualquer 
proposta de emenda à constituição tenha apoiamento nas duas casas legislativas, como por exemplo a de 1967: 
“Art. 47. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I – de membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,.... 
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