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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. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 

medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 

Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir 

no prazo de cinco dias.        

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o 

Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.  

1 – Sugestões localizadas1  

     SUGESTÃO: 00154 DT REC:27/03/87 
Autor: 
     ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto: 
     SUGERE A PROIBIÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO DECRETO-LEI 
 
     SUGESTÃO: 00266 DT REC:01/04/87 
Autor: 
     NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto: 
     SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA PODERÁ BAIXAR DECRETOS COM FORÇA DE LEI, 

ATENTANDO A MOTIVOS GRAVES E URGENTES, VIGENDO O TEXTO IMEDIATAMENTE E O TEXTO 
REMETIDO AO CONGRESSO NACIONAL, DENTRO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA 
APRECIAÇÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
     SUGESTÃO: 00408 DT REC:03/04/87 
Autor: 

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

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


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 3  

 

     ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto: 
     SUGERE AUTORIZAR O PRESIDENTE DA REPÚBLICA EXPEDIR DECRETOS-LEIS SOBRE 

SEGURANÇA NACIONAL, FINANÇAS PÚBLICAS, INCLUSIVE NORMAS TRIBUTÁRIAS E CRIAÇÃO DE 
CARGOS PÚBLICOS E FIXAÇÃO DE VENCIMENTO, DESDE QUE NÃO HAJA AUMENTO DE DESPESA, E 
EM CASOS DE URGÊNCIA OU DE INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE. 
 
     SUGESTÃO: 00413 DT REC:07/04/87 
Autor: 
     ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto: 
     SUGERE NOVA SISTEMÁTICA PARA A APLICAÇÃO DO DECURSO DE PRAZO E DO DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 00812 DT REC:10/04/87 
Autor: 
     JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto: 
     SUGERE NORMA QUE RESTRINJA O USO DO DECRETO-LEI PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E 

REDUZ O PRAZO DE APRECIAÇÃO PELO CONGRESSO, CONSAGRANDO O PRINCÍPIO DE REJEIÇÃO 
DOS ATOS PRATICADOS SOB SUA VIGÊNCIA. 
 
     SUGESTÃO: 01006 DT REC:14/04/87 
Autor: 
     PAULO ZARZUR (PMDB/SP) 
Texto: 
     SUGERE SEJA VEDADO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EDITAR DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 01319 DT REC:22/04/87 
Autor: 
     JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto: 
     SUGERE NORMA ESTABELECENDO QUE CAIBA AO CONGRESSO NACIONAL APRECIAR E 

MODIFICAR DECRETOS-LEIS EXPEDIDOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
 
     SUGESTÃO: 01572 DT REC:23/04/87 
Autor: 
     JOSÉ CARLOS GRECCO (PMDB/SP) 
Texto: 
     SUGERE NORMA QUE SUPRIMA O DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 01927 DT REC:28/04/87 
Autor: 
     MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto: 
     SUGERE A EXTINÇÃO DO DECRETO-LEI NA PARTE CONCERNENTE AO PROCESSO LEGISLATIVO. 
 
     SUGESTÃO: 02157 DT REC:29/04/87 
Autor: 
     SERGIO NAYA (PMDB/MG) 
Texto: 
     SUGERE NORMAS SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 02279 DT REC:29/04/87 
Autor: 
     KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto: 
     SUGERE NORMA QUE EXCLUA DO PROCESSO LEGISLATIVO O DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 03290 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto: 
     SUGERE NORMA SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO, SUPRIMINDO A FIGURA DO 

DECRETO-LEI. 
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     SUGESTÃO: 03578 DT REC:05/05/87 
Autor: 
     FRANCISCO CARNEIRO (PMDB/DF) 
Texto: 
     SUGERE NORMA FACULTANDO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EXPEDIR DECRETOS-LEIS, NOS 

CASOS E CONDIÇÕES QUE ENUMERA. 
 
     SUGESTÃO: 03747 DT REC:05/05/87 
Autor: 
     JOSÉ LUIZ DE SÁ (PL/RJ) 
Texto: 
     SUGERE QUE EM MATÉRIA LEGISLATIVA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SOMENTE POSSA 

EDITAR DECRETOS PARA O FIEL CUMPRIMENTO DA LEI. 
 
     SUGESTÃO: 03801 DT REC:05/05/87 
Autor: 
     MAURO BENEVIDES (PMDB/CE) 
Texto: 
     SUGERE A EXTINÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 04045 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto: 
     SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 04168 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto: 
     SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A EDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS PELO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. 
 
     SUGESTÃO: 04336 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto: 
     SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA SÓ POSSA EXPEDIR DECRETOS-LEIS EM CASOS 

DE SEGURANÇA NACIONAL. 
 
     SUGESTÃO: 04453 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto: 
     SUGERE NORMAS RELATIVAS ÀS CONDIÇÕES PARA A EXPEDIÇÃO E A VIGÊNCIA DE DECRETO-

LEI. 
 
     SUGESTÃO: 05242 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto: 
     SUGERE NORMAS SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS SOBRE AS MATÉRIAS QUE 

ENUMERA. 
 
     SUGESTÃO: 06412 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto: 
     SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, EM CASOS DE EXTREMA NECESSIDADE E 

URGÊNCIA, POSSA EXPEDIR DECRETOS-LEIS, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA. 
 
     SUGESTÃO: 06561 DT REC:06/05/87 
Autor: 
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     FERNANDO CUNHA (PMDB/GO) 
Texto: 
     SUGERE NORMA RESTRINGINDO A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 06916 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     JOSÉ TEIXEIRA (PFL/MA) 
Texto: 
     SUGERE NORMAS SOBRE A EXPEDIÇÃO E A VIGÊNCIA DO DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 07465 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     FLÁVIO ROCHA (PFL/RN) 
Texto: 
     SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS PELO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. 
 
     SUGESTÃO: 07659 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto: 
     SUGERE NORMAS SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 07798 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto: 
     SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA PELO CHEFE DO 

GOVERNO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MENCIONA, E QUE SEJA MANTIDO O INSTITUTO DO 
DECRETO-LEI NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. 
 
     SUGESTÃO: 07951 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto: 
     SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA POSSA EXPEDIR DECRETOS-LEIS EM CASOS DE 

URGÊNCIA OU EM ATENDIMENTO A INTERESSE PÚBLICO RELEVANTE, DESDE QUE NÃO HAJA 
AUMENTO DE DESPESA E NEM A CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS, SOBRE AS MATÉRIAS 
QUE DISCRIMINA. 
 
     SUGESTÃO: 07999 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     RONALDO CARVALHO (PMDB/MG) 
Texto: 
     SUGERE SEJA ELIMINADA DO SISTEMA CONSTITUCIONAL A FIGURA DO DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 08167 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto: 
     SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A EXPEDIÇÃO DE DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 09063 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     EDME TAVARES (PFL/PB) 
Texto: 
     SUGERE SEJA VEDADO AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EXPEDIR DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 09108 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto: 
     SUGERE QUE A NÃO-APRECIAÇÃO DO DECRETO-LEI NOS PRAZOS FIXADOS POR ESTA 

CONSTITUIÇÃO IMPORTE REJEIÇÃO DO MESMO. 
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     SUGESTÃO: 09609 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto: 
     SUGERE A EXTINÇÃO DO INSTITUTO DO DECRETO-LEI E SUA SUBSTITUIÇÃO POR UM TIPO 

ESPECIAL DE LEI DELEGADA. 
 
     SUGESTÃO: 09744 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto: 
     SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA POSSA EXPEDIR DECRETOS-LEIS, NOS CASOS 

QUE ENUMERA. 
 
        SUGESTÃO: 09964 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto: 
     SUGERE NORMA SOBRE DECRETOS-LEIS. 
 
     SUGESTÃO: 09974 DT REC:06/05/87 
Autor: 
     JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto: 
     SUGERE NORMA AUTORIZANDO A EXPEDIÇÃO DE DECRETOS-LEIS PELO PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA. 
 
     SUGESTÃO: 10091 DT REC:19/05/87 
Entidade:     CÂMARA MUNICIPAL DE LUZ - MGJOÃO LUIZ MACIEL - PRESIDENTE) 
Texto: 
     SUGERE A EXTINÇÃO DA INSTITUIÇÃO DO DECRETO-LEI. 
 
     SUGESTÃO: 10501 DT REC:25/05/87 
Entidade:     ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SULJONATAN BARBOSA 

– PRESIDENTE MUNICÍPIO: CEP : 00000 UF : MS) 
Texto: 
     SUGERE O FORTALECIMENTO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ELIMINANDO A LEGISLAÇÃO POR 

DECRETOS, PORTARIAS E INSTRUÇÕES. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3ª Reunião Extraordinária, na 4ª Reunião Extraordinária, nas 6ª e 7ª Reuniões, da 
Subcomissão do Poder Legislativo, notas taquigráficas de Audiências Públicas. 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 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

 

Nota: vide justificativa do Relator no Anteprojeto da Subcomissão do Poder 

Legislativo – IIIa, p. 5, propondo o fim do decreto-lei: 

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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http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

106.pdf 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 19 - O processo legislativo compreende a elaboração de:  

I - emendas à Constituição;  

II - leis complementares à Constituição;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  

V - decretos legislativos;  

VI - resoluções.  

§ 1º Quando, em casos de excepcional necessidade e urgência ou imperiosas 

razões de sigilo, o Governo tiver que adotar medidas normativas provisórias, 

envolvendo matéria legal, deverá apresentá-las no mesmo dia ao Congresso 

Nacional para a apreciação e conversão em lei no prazo de trinta dias. As normas 

provisórias perderão a eficácia desde o início de sua urgência se não forem 

convertidas em lei no prazo previsto, cabendo ao Congresso disciplinar as relações 

jurídicas que as mesmas houverem originado.  

§ 2º Lei complementar disporá sobre a técnica para a elaboração, redação e 

alteração das leis. 

 

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

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC de 24/7/1987, suplemento 103, a partir da p. 6, disponível em:  

http://www2.camara.gov.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 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 20. O Executivo não poderá, sem delegação do Congresso Nacional, editar 

decreto que tenha valor de lei.  

§ 1º - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação 

do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a conversão, o qual, 

estando em recesso, será convocado extraordinariamente, para se reunir no prazo 

de cinco dias.  

§ 2º - Os decretos perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidos 

em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-106.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-106.pdf
http://www2.camara.gov.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.gov.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.gov.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.gov.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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Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5. 

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 22. O Executivo não poderá, sem delegação do Congresso Nacional, editar 

decreto que tenha valor de lei.   

§ 1º - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação 

do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a conversão, o qual, 

estando em recesso, será convocado extraordinariamente, para se reunir no prazo 

de cinco dias.  

§ 2º - Os decretos perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidos 

em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso 

Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes.  

 

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

Governo a votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 08/08/1987, suplemento, a partir da p. 2, disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 121. O Executivo não poderá, sem delegação do Congresso Nacional, editar 

decreto que tenha valor de lei.  

§ 1º - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação 

do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a conversão, o qual, 

estando em recesso, será convocado extraordinariamente, para se reunir no prazo 

de cinco dias.  

§ 2º - Os decretos perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidos 

em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso 

Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes.  

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 122. O Executivo não poderá, sem delegação do Congresso Nacional, editar 

decreto que tenha valor de lei.   

§ 1º - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação 

do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 

submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a conversão, o qual, 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/comissao3
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estando em recesso, será convocado extraordinariamente, para se reunir no prazo 

de cinco dias.  

§ 2º - Os decretos perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem convertidos 

em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso 

Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes.  

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 28. 

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 94. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por 

solicitação do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de 

lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso Nacional, o 

qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no 

prazo de cinco dias.  

Parágrafo único - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a sua edição, se 

não forem convertidos em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas dele decorrentes.  

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 22. 

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 72. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por 

solicitação do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de 

lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso Nacional, o 

qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no 

prazo de cinco dias. 

Parágrafo único - As medidas provisórias perderão eficácia, desde a sua edição, se 

não forem convertidas em lei, no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 0854/87, referente à emenda 27324.  

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

27/01/1988, a partir da p. 1701.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 76. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por 

solicitação do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de 

lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso Nacional, 

que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no 

prazo de cinco dias.  

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 74. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão dos destaques nºs  455, 1367 e 1337, solicitando a 

supressão do art. 76 do Projeto A ou art. 74 da emenda do Centrão e seu parágrafo 

único. A fusão foi rejeitada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/03/1988, a partir da p. 

8653.  

 

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

2º) 

Art. 64. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, 

para conversão, ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado 

extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 4. 

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

 

Discussão e votação: 

Requerimentos de destaque para diversas emendas.  As emendas foram rejeitadas. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/08/1988, a partir da p. 
13023. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 

Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado 

extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, 

devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá 

adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 

Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado 

extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.  

Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, 

                                                      
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/209anc19mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/298anc25ago1988.pdf
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devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

     EMENDA:00012 REJEITADA 

Fase: 
     B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     LUIZ VIANA (PMDB/BA) 
Texto: 
     Acrescente-se na seção VIII - Do processo Legislativo: "Art. O Presidente da República em casos 
de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá 
expedir decretos-lei sobre as seguintes matérias: a) segurança nacional; b) finanças públicas, 
inclusive normas tributárias. § 1o. Publicado o texto, que terá vigência imediata, o decreto-lei será 
dentro de quarenta e oito horas submetido pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, que 
o aprovará ou rejeitará dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, não podendo emendá-lo. Se 
nesse prazo não houver deliberação considerar-se-á rejeitado o decreto-lei, sem prejuízo da validade 
dos atos praticados durante a sua vigência." 
Justificativa 
Não há dúvida de que a prática administrativa tem mostrado a necessidade da expedição de 
decretos-lei, dada a urgência ou o sigilo reclamado por algumas iniciativas governamentais. 
Infelizmente, fosse pelo abuso por parte do Executivo, fosse por se admitir a aprovação ao decreto-lei 
pelo decurso de prazo, tornou-se tal processo legislativo objeto de severas críticas, sobretudo por 
haver dado margem à edição de leis sem a participação do Legislativo. 
São falhas que a proposta ora feita busca corrigir, conciliando os direitos do Legislativo com as 
necessidades da administração pública. 
Parecer: 
     Rejeitada. 
 
     EMENDA:00089 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: 
     Emenda ao parecer do relator.  
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 1o. do anteprojeto, renumerando-se os demais:  
V - Decretos-lei.  

                                                      
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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Acrescente-se artigo à Seção VIII do anteprojeto, passando o art. 29 a 30, renumerando- se os 
demais.  
Art. 29. O Presidente da República, em casos de extrema necessidade de urgência, poderá expedir 
Decretos-leis, que não poderão versar sobre assuntos da competência exclusiva do Congresso 
Nacional, ou de cada uma das Casas, bem como, sobre matéria relativa às relações entre os Poderes 
do Estado, ao Regime Federativo, à Organização dos Juízos e Tribunais, aos direitos e garantias 
individuais e coletivas, à nacionalidade, cidadania, direito eleitoral, sistema monetário e Estatuto da 
Magistratura e do Ministério Público.  
§ 1o. Se a emenda importar em aumento de despesa, deverá o Chefe do Poder Executivo indicar a 
respectiva fonte de custeio.  
§ 2o. O texto do Decreto-lei será submetido no dia dessa publicação ao Congresso Nacional, que 
poderá ratificá-lo, rejeitá-lo ou emendá-lo, ficando o mesmo incluído na Ordem do Dia, em regime de 
urgência, para esse fim, pelo prazo de sessenta dias.  
§ 3o. Na falta de deliberação no prazo estabelecido no parágrafo anterior, o Decreto-lei será 
considerado rejeitado.  
§ 4o. Ocorrendo a rejeição, o Decreto-lei perderá a eficácia desde a sua edição, podendo, todavia, o 
Congresso Nacional atribuir determinados efeitos às situações jurídicas aperfeiçoadas durante a sua 
vigência temporária.  
§ 5o. No caso de emenda, que deverá ser subscrita por um terço de membros das duas casas do 
Congresso Nacional, o texto final aprovado será submetido à sanção do Presidente da República, 
aplicando-se o processo Legislativo Ordinário. 
Justificativa 
É importante descartar, desde logo, em prol da análise verdadeiramente justa e isenta acerca do 
instituto do decreto-lei, os preconceitos tão frequentes e radicalizados na apreciação desse ato 
normativo, sejam aqueles de todo contrários à sua manutenção em nosso sistema constitucional, 
sejam aqueles que idolatram tal medida legiferante, por considerá-la indispensável ao funcionamento 
do contemporâneo Estado intervencionista. Tudo por que o decreto-lei não é satânico nem divino em 
si mesmo, dependendo a sua utilidade social e democrática do regime jurídico que lhe fixe a 
Constituição em cotejo com as normas editadas primariamente pelo Poder Legislativo, com destaque 
para a lei ordinária. Seria dizer, na expressão de GERALDO ATALIBA, que " ... O decreto-lei só pode 
ser dimensionado comparativamente com a lei, ou com outras normas do sistema. Só pode ter seu 
regime jurídico determinado em confronto com o sistema positivo, no qual inserto. Enfim, o decreto-lei 
será tal ou qual, conforme a disciplina que o sistema jurídico lhe dispense" (in "O Decreto-lei na 
Constituição de 1967", Ed. RT, 1967, p. 16). 
Tenha-se em conta, nesse sentido, que a maioria das constituições de índole democrática e social da 
Europa adotam presentemente o decreto-lei como instrumento de normatização extraordinário, que é 
deferido à competência da Chefia do Poder Executivo para o enfrentamento de situações críticas e 
emergenciais, por isso mesmo sujeitas ao imediato e pleno controle político das Assembléias 
Populares (Parlamento, Congresso, etc.). Vale colacionar, a título de exemplo, as Constituições da 
Itália de 1947(arts. 77 e 87), da República Federal da Alemanha de 1949 (art. 109 (4), 29), da Grécia 
de 1975 (arts. 43 e 48), de Portugal de 1976 (arts. 172 e 201) e da Espanha de 1978 (art. 86). De um 
modo geral, e respeitadas as variantes de cada sistema constitucional, a previsão do decreto-lei 
compreende a nomeação do órgão politicamente incumbido da sua edição (O Chefe do Poder 
Executivo), a indicação das situações que autorizam e justificam a sua utilização, as matérias que lhe 
podem servir de objeto (por inclusão ou exclusão), a forma de controle parlamentar ou congressual, 
bem como os efeitos do decreto-lei em face da posterior ratificação, emendas ou rejeição 
determinadas pelo Poder Legislativo. 
No Brasil, diferentemente do que ocorre nas atuais democracias européias, o decreto-lei tem estado a 
serviço de governos autoritários, e antidemocráticos, o que se deu no período do Estado Novo e nas 
ditaduras militares pós 1964. Em realidade, sua criação e utilização nesses instantes infaustos da 
vida política nacional apresenta o indisfarçável propósito de centralizar nas mãos da autoridade maior 
do sistema dominante, a exemplo do sistema tecno-burocrático-militar instaurado em 1964 e 
recrudescido em 1968, o poder normativo do Estado, isto para fins da exclusão do Poder Legislativo 
do processo de decisão político, econômico e social. A par disso, o órgão por excelência 
representativo da soberania popular (Congresso Nacional) sofreu as mutilações ditadas pelo arbítrio e 
intolerância dos governantes de então, seja por via dos intermitentes recessos congressuais 
decretados pelos atos institucionais e complementares, uns e outros de triste memória. 
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Essa obstinação das ditaduras militares em alijar o Poder do Povo (Legislativo) do processo decisório 
institucionalizado mais se evidencia, ainda, através das sucessivas alterações introduzidas no 
processo de elaboração das leis, mormente naquele relativo à lei ordinária, tudo feito de molde a 
enfeixar nas mãos dos Generais-Presidentes a iniciativa exclusiva das leis de cunho econômico e 
financeiro, a impedir emenda parlamentares nessas matérias de superior importância, bem como de 
maneira a se impor a aprovação dos projetos do Executivo por "decurso de prazo", com medida 
derradeira a ser conseguida através da obstrução legislativa pelas lideranças áulicas e servis da 
ditadura. Tudo isso sem esquecer a expansão desmesurada do poder regulamentar autônomo do 
Executivo, que, sem nenhuma cerimônia, passou a expedir decretos sobre todo tipo de assuntos, 
valendo-se do decreto-lei como expediente normativo ancilar, um e outro a serviço do esvaziamento 
das Casas de representação popular (Senado e Câmara dos Deputados). 
Nesse sentido, merece transcrita, por oportuna, a exposição do Professor de Direito Constitucional 
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, que assevera em obra dedicada ao Poder Legislativo: 
" É digno de nota que, no Brasil, a pregação da ineficiência congressual serviu de pretexto, entre 
outros, para a reedição, que entre nós tem sido cíclica, do autoritarismo burocrático a partir 
de 1964, desta vez alimentado pelo pacto das forças conservadoras e contrarrevolucionárias, 
instaladas nos quartéis, na intelligentsia tecnocrática e no capitalismo interno e externo. O Congresso 
recebeu, então, após o golpe vitorioso, a pecha de Poder moroso, antiquado e problemático, 
acabando ultrajado pelos administradores da verdade desenvolvimentista e pelos saneadores sem 
mandato da propalada corrupção e incompetência dos políticos com mandato. A bem dizer, as 
instituições tradicionais da soberania, os clássicos Três Poderes independentes e harmônicos entre 
si, foram substituídos por um modelo politico tecnocrático-militar... O paradoxal nesse processo, que 
hoje já pode ser avaliado em retrospectiva histórica, é que as elites de planejadores do Novo Brasil 
nem de longe cuidaram de bem aparelhar o Congresso, como ocorreu com outros setores da 
Administração, preferindo submetê-lo ao arbítrio do Executivo. 
Em verdade, transformaram-no em simples instituição de chancela das ações de governo, devendo 
sua própria sobrevivência a essa função subalterna e bem assim à conveniência de melhorar a 
imagem do regime militar no plano internacional. De fato, a legislação revolucionária editada no 
período de 1964 a 1969 teve em mira desarticular o resíduo de competência decisória do Congresso, 
deixando o campo livre para a adoção do planejamento de base técnico-militar, que encara com 
desdém o processo de discussão e consenso parlamentar... Sob esse novo modelo técnico-
burocrático-militar, a estatolatria de cunho corporativista, em que sempre radicou a concepção de 
sociedade civil em nosso País, ganhou novos protagonistas, a saber, toda sorte de especialistas em 
organização e método do desenvolvimento capitalista, abertamente dedicados à política de 
privatização dos lucros e da socialização dos prejuízos do Estado empresarial...E sucedeu que nas 
poucas vezes em que o Congresso desafiou esse pacto de sujeição foi sumariamente colocado em 
recesso. É que, por definição, os regimes autoritário-burocráticos fortalecem o Executivo, consoante a 
penetrante análise de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: " o fortalecimento do Executivo envolve 
centralização aumentada, o que mina a tradição federal, onde ela existia antes. Envolve também a 
eliminação ou forte redução do papel do Legislativo. Além do mais, o Judiciário é controlado na 
prática, se não teoricamente, pelo Executivo... Por outro lado, a racionalidade formal exige o 
fortalecimento de um corpo burocrático de técnicos, especialmente no campo econômico; por outro 
lado, estes regimes expressam a vontade política das forças armadas como instituição, Desta 
maneira, o Executivo depende da burocracia tecnocrática e do único partido real, as forças armadas" 
(cf. "O Congresso e as Delegações Legislativas", Ed. Forense, Rio, 1986, págs. 23-261). Daí concluir 
o Prof. SIQUEIRA CASTRO: 
"Em nosso País, onde o Parlamento experimentou e sobreviveu às tempestades cíclicas do 
autoritarismo, pode-se dizer, com JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, que a história parlamentar 
brasileira é uma história de resistência à opressão, à ditadura e de luta pela manutenção da 
liberdade" (idem, p.261. E no que respeita à figura do decreto-lei, observa o mesmo Autor: 
 
" ...em que pese não possuir sentido unívoco nos diferentes países em que tem sido adotado, e nem 
mesmo em sua própria evolução histórica no Brasil, o decreto-lei reveste-se de nítido caráter de 
urgência e de extraordinariedade, quando não de autocracia, isto tanto entre nós quanto alhures, 
consoante dão conta, em França, os reglements de nécessité e, na Itália, as ordinanze dinecessità. 
Basta ver que seu malsinado ingresso no processo legislativo brasileiro deu-se pela porta do art. 13 
da Carta outorgada em 1937, indisfarçadamente inspirada na Constituição polonesa decretada dois 
anos antes pelo Marechal PILSUDSKY, tendo sido reincorporado ao ordenamento pátrio após o hiato 
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liberal representado pela Constituição de 1946, isto por força do art. 30 do Ato Institucional nº 2, de 
1965, e garantido sua presença, a partir daí, nas sucessivas mutilações da ordem constitucional 
perpetradas pelos governos militares após 1964. Em razão dessa índole excepcional, quase sempre 
autocrática nos países de precário desenvolvimento político-institucional, parece indisputável que os 
limites de aplicação do decreto-lei devam submeter-se aos esquemas de interpretação restrita, 
evitando-se qualquer elastério capaz de ampliar seu permicioso raio de atuação... " (idem, págs. 106-
107). 
Nada obstante essas considerações doutrinárias, que revelam-se tão judiciosas quanto verdadeiras 
em face do autoritarismo de Estado no Brasil, é certo que se cuida hoje, nesta histórica Assembléia 
Nacional Constituinte, de inspiração democrática e voltada para o futuro da nação, de se compor uma 
partilha de competências institucionais e um processo legislativo que permita às instituições 
governativas o oportuno e  célere enfrentamento das crises, das emergências sociais, políticas e 
econômicas, enfim , das situações adversas à grandeza da pátria comum. Para tanto, calcado nos 
melhores e mais democráticos modelos constitucionais europeus, a presente proposição, ao invés de 
rejeitar "tout court" o instituto do decreto-lei, o que seria precipitado e pueril, buscou traçar-lhe uma 
configuração jurídica consentânea com a democracia orgânica e com as indeclináveis 
responsabilidades dos governantes neste ocaso do século XX, que exige a pronta atuação do Estado 
para resguardo do Bem comum e do progresso coletivo. 
Faz-se oportuno destacar, por primeiro, na proposta que ora se submete ao superior exame dos 
Senhores Constituintes, que a expressão – “em casos de extrema necessidade urgência", reveladora 
da excepcionalidade de tal expediente normativo”, substitui a que tem sido tradicional entre nós – “em 
casos de urgência ou de interesse público relevante", conforme prevista no art. 55, caput, da 
Constituição Federal em vigor. 
Por outro lado, não mais se indica as matérias acerca das quais se pode editar decretos-leis, como 
são hoje e segurança nacional, finanças públicas, normas tributárias, criação de cargos públicos e 
fixação de vencimentos (C.F. - art. 55, incisos I, II e III). Sabe-se, bem a propósito, que esses 
permissivos, por sua abrangência etimológica, ajudada pela tolerância legislativa e pretoriana do 
período ditatorial, acabaram por possibilitar a edição de decretos-leis para o regramento de qualquer 
assunto considerado relevante ou de interesse do Poder Executivo. Para coibir esse abuso, e a 
exemplo do que faz a Constituição espanhola (art. 86, I), a proposição enumera de forma categórica 
as matérias que não poderão servir de objeto do decreto-lei, dentre elas, por exclusão, todas aquelas 
reservadas à lei ordinária, onde o sistema constitucional tributário poderá incluir a criação e a 
majoração de tributos. Enumerou-se, por igual, os temas de superlativa importância para a 
organização nacional, por isso mesmo considerados insubtraíveis da discussão e votação no âmbito 
do Poder Legislativo. 
Para que não haja indevido comprometimento das finanças públicas através da edição de decreto-lei, 
deverá o Chefe do Poder Executivo indicar a respectiva fonte de custeio sempre que a medida 
ensejar aumento da despesa pública. 
Ademais, passa a ser facultada, mediante quórum especial, a apresentação de emendas ao texto do 
decreto-lei por parte dos Senhores Deputados e Senadores. Se a emenda (aditiva, supressiva ou 
modificativa) à proposta do Executivo for afinal  aprovada pelo Congresso, abre-se a oportunidade 
para a sanção (ou veto) presidencial, caso em que se adotará, no que couber, o processo de 
legislação ordinário. 
A grande e imprescindível novidade que se contém na presente proposição, em face da vigorante 
sistemática constitucional do decreto-lei, está em que o decurso in albis do prazo estipulado para a 
discussão e votação legislativa importa doravante em rejeição do ato normativo do Executivo, ao 
invés de aprovação tácita. Com isso, restaura-se a supremacia do Congresso Nacional no campo 
legiferante, impedindo-se que manobras obstrutivas por parte da maioria (ou minoria) governamental 
possam redundar na indesejada aprovação do texto do decreto-lei enviado pelo Presidente da 
República. Em qualquer caso (rejeição expressa ou tácita, por decurso de prazo), a ineficácia do 
decreto-lei retroagirá à data de sua edição, eis que tal significa a desautorização pelo Poder 
Legislativo da norma jurídica editada excepcionalmente pelo Executivo. 
Todavia, para ressalvar o devido tratamento às eventuais situações jurídicas ocorridas na vigência 
temporária do decreto-lei, desde a sua edição até a rejeição congressual, permite-se ao Congresso 
atribuir a essas situações determinados efeitos de direito, consoante faz, de forma sobremodo útil e 
criativa, a vigente Constituição da Itália (art. 77, parte final) • Por fim, acredita-se que a presente 
proposição, ao lado de preservar o decreto-lei em razão de sua serventia para o bom funcionamento 
do contemporâneo Estado social e democrático de Direito, possa extirpar de vez o caráter autoritário 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

e antidemocrático que tem sido emprestado a esse instituto na recente história constitucional do 
Brasil, adequando-lhe, em suma, às exigências da democracia orgânica e da independência 
harmônica entre os Poderes do Estado. 
Parecer: 
     Rejeitada 
 
   EMENDA:00098 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: 
     Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 19: Parágrafo único. Quando em casos 
de excepcional necessidade e urgência, ou imperiosas razões de sigilo, o Governo tiver que 
adotar medidas normativas provisórias, envolvendo matéria legal, deverá apresentá-las no mesmo 
dia ao Congresso Nacional para apreciação e conversão em lei no prazo de trinta dias. As normas 
provisórias perderão eficácia desde o início de sua urgência se não forem convertidas em lei no prazo 
previsto, cabendo ao Congresso disciplinar as relações jurídicas que as mesmas houverem 
originado." 
Justificativa 
É geral e absoluta a condenação à figura do "Decreto-Lei", na forma em que, vem sendo praticado no 
Brasil. E, entretanto, e da mesma forma generalizada a utilização de mecanismos sérios, e que nada 
têm de cunho autoritário, em todos os países democráticos e parlamentaristas (Itália, França, 
Espanha, etc.) para enfrentar a questão das providências realmente urgente ou que não possam, por 
sua natureza, ter divulgação anterior à sua entrada em vigência. A solução proposta está 
rigorosamente inspirada na fórmula adotada pela Constituição Democrática e Parlamentarista da 
Itália, que nos pareceu a melhor de todas, até porque prevê a apresentação obrigatória ao Congresso 
no mesmo dia, a perda de eficácia. 
Se não aprovada em trinta dias, com a particularidade de que a perda de eficácia retroage ao início 
da sua vigência. 
Parecer: 
     Rejeitada 
Nota: a Emenda 00098 foi destacada e aprovada. 
 
     EMENDA:00302 REJEITADA 
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 inclusão do seguinte artigo, imediatamente antes do art. 29 do anteprojeto do Poder 
Legislativo: Art. Se o Presidente da República declarar o estado de necessidade legislativa quanto a 
um projeto que considerar urgente, poderá adotá-lo como Decreto-Lei, submetendo-o imediatamente 
ao referendo do Congresso Nacional, que decidirá sobre o mesmo no prazo de 30 (trinta) dias. 
Parágrafo 1o. Decorrido o prazo sem deliberação congressual, considerar-se-á rejeitado o Decreto-
lei.  
Parágrafo 2o. A rejeição do Decreto-lei não implicará a nulidade dos atos praticados durante a sua 
vigência com base nas suas normas. Parágrafo 3o. A expedição de Decreto-lei, sem a existência de 
seus pressupostos, constitucionais, configurará crime de responsabilidade do Presidente da 
República. Em consequência, propomos que no art. 19 seja incluído, como inciso anterior aos 
relativos aos decretos legislativos: " - decretos-leis" 
Justificativa: 
O Decreto-Lei é mantido na situação extrema de necessidade legislativa e de urgência, como ocorre 
nas principais democracias da Europa contemporânea. 
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É temerário que “a priori” se indiquem as matérias sobre as quais pode versar. 
Ocorrendo comprovada necessidade da legislação que se pretende, dentro de um prazo que a 
frustraria a atuação do processo legislativo normal, se tornaria prejudicada, admite-se o Decreto-Lei, 
versando sobre qualquer matéria, sob a aprovação do Senado Federal, órgão de cúpula do Poder 
Legislativo, sem a rejeição implicar a nulidade dos atos praticados na sua vigência, como acontece, 
aliás, neste particular, de maneira correta, na atual Constituição do Brasil. 
A aversão ao Decreto-Lei decorre de sua farta utilização, nos autoritarismos, sem os pressupostos da 
necessidade legislativa, mas, como instrumento do arbítrio. 
Utilizado, porém, como as cautelas e os pressupostos que indicamos, trata-se de um mecanismo 
inevitável é eficácia da ação estatal na complexa competência que o intervencionismo lhe reserva. 
Parecer: 
     Rejeitada 
 
     EMENDA:00377 REJEITADA 
Fase: 
     B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto: 
     Acrescente-se ao anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo: "Art. O processo 
Legislativo compreende: - emendas à constituição; - leis complementares; - leis ordinárias; - decretos-
leis." 
Justificativa: 
Nossa posição é pela simplificação do processo legislativo, em primeiro lugar. 
A seguir, entendemos que nessa simplificação se deve ter em mira o fortalecimento do Legislativo 
como o órgão eminentemente legiferante. Este processo de revigoramento do Legislativo amplia-se 
com a contrapartida da revisão das competências legislativas do Executivo que com exclusão de 
tipos normativos que hoje lhe sejam admitidas quer com restrição do que lhe remanesça (e achamos 
que há como disciplinas o exercício dos decretos-leis em limites aceitáveis). 
Os decretos legislativos podem ter suas funções, em espécies, referentes à internação dos tratados, 
passadas à lei ordinária ou outro tipo normativo, conforme o caso. 
As resoluções do Congresso Nacional e as de cada uma das duas Casas que o compõem tendem a 
passar a campo de suas normas administrativas, em face da proposta de extinção das leis 
delegadas. 
Parecer: 
     Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

    EMENDA:00170 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
     E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto: 
     Acrescente-se onde couber: Art. - O Chefe do Governo, em casos de necessidade e de urgência, 
pode expedir decretos provisórios de urgência tendo força de lei, que deverão ser aprovados pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e se estes não estiveram reunidos, deverão ser 
convocados no prazo de cinco dias. Os decretos de urgência perderão sua eficácia desde a sua data 
de origem se não forem aprovados e convertidos em lei pelo Congresso dentro de sessenta dias após 
a sua publicação. Parágrafo único - Qualquer das Casas do Congresso poderá suspender, no todo ou 
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em parte, a vigência e a eficácia do decreto de urgência, até a publicação da lei que o alterar ou até a 
rejeição total ou parcial da proposta. O decreto de urgência com força de lei sendo rejeitado, não 
poderá ser renovado no decurso da mesma sessão legislativa. 
Justificativa: 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo. 
Parecer: 
     Aprovada Parcialmente. Vide Legislativo 
 
     EMENDA:00187 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
     E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto: 
     Acrescente-se onde couber: 
Art. - O processo legislativo compreende:  
I - emendas à Constituição 
II - leis orgânicas 
III - leis ordinárias  
IV - leis delegadas 
V - decretos de urgência com força de lei  
VI - decretos legislativos 
VII - resoluções. 
Justificativa: 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo. 
Parecer: 
     Aprovada Parcialmente. 
 
     EMENDA:00233 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
     E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto: 
     Inclua-se, na Seção II do anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo o seguinte artigo, 
renumerando-se os demais:  
Art. 11 - O Presidente da República, em casos de urgência e no atendimento do interesse público 
relevante, desde que não haja aumento de despesas nem a criação ou majoração de tributos, e 
ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua proposta, poderá expedir decretos-lei sobre as seguintes 
matérias:  
I - segurança nacional.  
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias.  
§ 1o - O decreto-lei será submetido pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, que 
aprovará ou rejeitará no prazo de trinta dias, contado do recebimento do texto.  
§ 2o - A não-apreciação no prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará a rejeição do  
decreto-lei.  
§ 3o - A edição do decreto-lei durante o recesso parlamentar implicará a convocação extraordinária 
do Congresso Nacional para apreciá-lo.  
§ 4o - O decreto-lei somente terá vigência setenta e duas horas após remetido ao Congresso 
Nacional, considerados apenas os dias úteis.  
§ 5o - Os efeitos jurídicos decorrentes do decreto-lei rejeitado serão regulamentados no prazo de 
trinta dias, mediante lei, salvo nos casos de rejeição por inconstitucionalidade, quando serão 
considerados nulos.  
§ 6o - A aprovação do decreto-lei o transformará em lei.  
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§ 7o - Nos casos de rejeição parcial ou aprovação com emenda, a lei será submetida à sansão 
Inclua-se no capítulo do Poder Judiciário do anteprojeto da "Subcomissão do Poder Judiciário e do 
Ministério Público".  
Seção VIII Dos Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e Territórios.  
Art. - No orçamento dos Estados, o montante das dotações, anuais ou plurianuais, deverá atender o 
custeio das despesas correntes e de capital dos órgãos judiciários e de seus servidores auxiliares, 
em proporção nunca inferior, no mínimo, a de um Juiz de Direito para cada 25.000 (vinte e cinco mil) 
habitantes.  
§ 1o - O Poder Judiciário elaborará sua proposta orçamentária, a qual será encaminhada ao Poder 
Legislativo, juntamente com a do Poder Executivo.  
§ 2o - O numerário correspondente às dotações do Poder Judiciário do Estado serão entregues pelo 
Poder Executivo aos Tribunais Estaduais mensalmente, em duodécimos, com participação percentual 
nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo para os seus próprios órgãos. 
Justificativa: 
A criação de mecanismos de efetiva defesa do interesse público foi uma das conquistas mais 
importantes da sociedade democrática. 
Embora utilizado indiscriminadamente e de forma autoritária, conforme se observou no regime 
passado, o decreto-lei, em si, é um importante instrumento de defesa da sociedade, pela rapidez de 
sua implementação. 
Seu aperfeiçoamento é, pois, uma necessidade com que se depara o legislador. Limitar seu alcance 
e direciona-lo para seus reais objetivos é uma imposição natural. 
A presente Emenda visa, em primeiro lugar, a transformar o decreto-lei num instrumento democrático, 
na defesa do bem comum e dos interesses sociais. E isso somente será conseguido pela ampla 
participação do Poder Legislativo na sua feitura, quer pelo oferecimento de emendas, quer pela 
rejeição parcial. Se contrário ao interesse público, o Congresso Nacional o rejeitaria. 
Estabeleceu-se um prazo de três dias uteis para sua vigência após recebimento do texto pelo 
Congresso Nacional, com o objetivo de oferecer um período de tempo, conquanto exíguo, aos 
parlamentares, de examinar seu teor. 
Nesse aspecto, ressalte-se o fortalecimento do poder de negociação do Executivo frente ao 
Legislativo, por qualquer Partido, em busca do entendimento perante a matéria. 
Eliminou-se a aprovação por decurso de prazo, por sua evidente característica autoritária. 
Espera-se, com esta Emenda, estar dando mais um passo em busca da plenitude democrática, pela 
democratização de seus instrumentos de defesa. 
Parecer: 
     Aprovada Parcialmente. Verificar Processo Legislativo. 
 
     EMENDA:00419 REJEITADA 
Fase: 
     E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto: 
     Emenda ao parecer do relator da Subcomissão do Poder Legislativo:  
- Acrescente-se artigo à Seção VIII do Anteprojeto, renumerando-se os demais:  
"Art. - O Presidente da República, em casos de extrema necessidade e urgência, poderá expedir 
Decretos-Lei, que não poderão versar sobre assuntos de competência exclusiva do Congresso 
Nacional, ou de cada uma das casas, bem como, sobre matérias relativas às relações entre os 
Poderes do Estado, ao Regime Federativo, à organização Juízos e Tribunais, aos direitos e garantias 
individuais e coletivas, à nacionalidade, cidadania, direito eleitoral, sistema monetário e Estatuto da 
Magistratura e do Ministério Público.  
§ 1o. - Se a emenda importar em aumento de despesa, deverá o Chefe do Poder Executivo indicar a 
respectiva fonte de custeio.  
§ 2o. - O texto do Decreto-Lei será submetido no dia dessa publicação ao Congresso Nacional, que 
poderá ratificá-lo ou emendá-lo, ficando o mesmo incluindo na Ordem do Dia, em regime de urgência 
para esse fim, pelo prazo de sessenta dias. 
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§ 3o. - Na falta de deliberação no prazo estabelecido no é anterior, o Decreto-Lei será considerado 
rejeitado.  
§ 4o. - Ocorrendo a rejeição, o Decreto-Lei perderá a eficácia desde a sua edição, podendo, todavia, 
o Congresso Nacional atribuir determinados efeitos às situações jurídicas aperfeiçoadas durante a 
sua vigência temporária.  
§ 5o. - No caso de emenda, que deverá ser subscrita por um terço dos membros das duas casas do 
Congresso Nacional, o texto final aprovado - será submetido à sanção do Presidente da República, 
aplicando-se o Processo Legislativo Ordinário.  
Acrescente-se inciso ao art. 19 do Anteprojeto: "VII - Decreto-Lei. 
Justificativa: 
É importante descartar, desde logo, em prol da análise verdadeiramente justa e isenta acerca do 
instituto do decreto lei, os preconceitos tão frequentes e radicalizados na apreciação desse ato 
normativo, sejam aqueles de todo contrários à sua manutenção em nosso sistema constitucional, 
sejam aqueles que idolatram tal medida legiferante, por considerá-la indispensável ao funcionamento 
do contemporâneo Estado intervencionista. Tudo por que o decreto-lei não é satânico nem divino em 
si mesmo, dependendo a sua utilidade social e democrática do regime jurídico que lhe fixe a 
Constituição em cotejo com as normas editadas primariamente pelo Poder Legislativo, com destaque 
para a lei ordinária. Seria dizer, na expressão de GERALDO ATALIBA, que " ... O decreto-lei só pode 
ser dimensionado comparativamente com a lei, ou com outras normas do sistema. Só pode ter seu 
regime jurídico determinado em confronto com o sistema positivo, no qual inserto. Enfim, o decreto-lei 
será tal ou qual, conforme a disciplina que o sistema jurídico lhe dispense" (in "O Decreto-lei na 
Constituição de 1967", Ed. RT, 1967). 
Tenha-se em conta, nesse sentido, que a maioria das constituições de índole democrática e social da 
Europa adotam presentemente o decreto-lei como instrumento de normativização extraordinário, que 
é deferido à competência da Chefia do Poder Executivo para o enfrentamento de situações críticas e 
emergenciais, por isso mesmo sujeitas ao imediato e pleno controle político das Assembleias 
Populares (Parlamento, Congresso, etc.). Vale colacionar, a título de exemplo, as Constituições da 
Itália de 1947 (arts. 77 e 87), da República Federal da Alemanha de 1949 (art. 109 (4), 2º), da Grécia 
de 1975 (arts. 43 e 48), de Portugal de 1976 (arts. 172 e 201) e da Espanha de 1978 (art. 86). De um 
modo geral, e respeitadas as variantes de cada sistema constitucional, a previsão do decreto-lei 
compreende a nomeação do órgão politicamente incumbido da sua edição (o Chefe do Poder 
Executivo), a indicação das situações que autorizam e justificam a sua utilização, as matérias que lhe 
podem servir de objeto (por inclusão ou exclusão), a forma de controle parlamentar ou congressual, 
bem como os efeitos do decreto-lei em face da posterior ratificação, emendas ou rejeição 
determinadas pelo Poder Legislativo. 
No Brasil, diferentemente do que ocorre nas atuais democracias europeias, o decreto-lei tem estado a 
serviço de governos autoritários, e antidemocráticos, o que se deu no período do Estado Novo e nas 
ditaduras militares pós 1964. Em realidade, sua criação e utilização nesses instantes infaustos da 
vida política nacional apresenta o indisfarçável propósito de centralizar nas mãos da autoridade maior 
do sistema dominante, a exemplo do sistema tecno-burocrático-militar instaurado em 1964 e 
recrudescido em 1968, o poder normativo do Estado, isto para fins da exclusão do Poder Legislativo 
do processo de decisão político, econômico e social. A par disso, o órgão por excelência 
representativo da soberania popular (Congresso Nacional) sofreu as mutilações ditadas pelo arbítrio e 
intolerância dos governantes de então, seja por via dos intermitentes recessos congressuais 
decretados pelos atos institucionais e complementares, uns e outros de triste memória. 
Essa obstinação das ditaduras militares em alijar o Poder do Povo (Legislativo) do processo decisório 
institucionalizado mais se evidencia, ainda, através das sucessivas alterações introduzidas no 
processo de elaboração das leis, mormente naquele relativo à lei ordinária, tudo feito de molde a 
enfeixar nas mãos dos Generais-Presidentes a iniciativa exclusiva das leis de cunho econômico e 
financeiro, a impedir emenda parlamentares nessas matérias de superior importância, bem como de 
maneira a se impor a aprovação dos projetos do Executivo por "decurso de prazo", com medida 
derradeira a ser conseguida através da obstrução legislativa pelas lideranças áulicas e servis da 
ditadura. Tudo isso sem esquecer a expansão desmesurada do poder regulamentar autônomo do 
Executivo, que, sem nenhuma cerimônia, passou a expedir decretos sobre todo tipo de assuntos, 
valendo-se do decreto-lei como expediente normativo ancilar, um e outro a serviço do esvaziamento 
das Casas de representação popular (Senado e Câmara dos Deputados). 
Nesse sentido, merece transcrita, por oportuna, a exposição do Professor de Direito Constitucional 
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, que assevera em obra dedicada ao Poder Legislativo: 
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" É digno de nota que, no Brasil, a pregação da ineficiência congressual serviu de pretexto, entre 
outros, para a reedição, que entre nós tem sido cíclica, do autoritarismo burocrático a partir 
de 1964, desta vez alimentado pelo pacto das forças conservadoras e contrarrevolucionárias, 
instaladas nos quartéis, na intelligentsia tecnocrática e no capitalismo interno e externo. O Congresso 
recebeu, então, após o golpe vitorioso, a pecha de Poder moroso, antiquado e problemático, 
acabando ultrajado pelos administradores da verdade desenvolvimentista e pelos saneadores sem 
mandato da propalada corrupção e incompetência dos políticos com mandato. A bem dizer, as 
instituições tradicionais da soberania, os clássicos Três Poderes independentes e harmônicos entre 
si, foram substituídos por um modelo politico tecnocrático-militar... O paradoxal nesse processo, que 
hoje já pode ser avaliado em retrospectiva histórica, é que as elites de planejadores do Novo Brasil 
nem de longe cuidaram de bem aparelhar o Congresso, como ocorreu com outros setores da 
Administração, preferindo submetê-lo ao arbítrio do Executivo. 
Em verdade, transformaram-no em simples instituição de chancela das ações de governo, devendo 
sua própria sobrevivência a essa função subalterna e bem assim à conveniência de melhorar a 
imagem do regime militar no plano internacional. De fato, a legislação revolucionária editada no 
período de 1964 a 1969 teve em mira desarticular o resíduo de competência decisória do Congresso, 
deixando o campo livre para a adoção do planejamento de base técnico-militar, que encara com 
desdém o processo de discussão e consenso parlamentar... Sob esse novo modelo técnico-
burocrático-militar, a estatolatria de cunho corporativista, em que sempre radicou a concepção de 
sociedade civil em nosso País, ganhou novos protagonistas, a saber, toda sorte de especialistas em 
organização e método do desenvolvimento capitalista, abertamente dedicados à política de 
privatização dos lucros e da socialização dos prejuízos do Estado empresarial...E sucedeu que nas 
poucas vezes em que o Congresso desafiou esse pacto de sujeição foi sumariamente colocado em 
recesso. É que, por definição, os regimes autoritário-burocráticos fortalecem o Executivo, consoante a 
penetrante análise de FERNANDO HENRIQUE CARDOSO: " o fortalecimento do Executivo envolve 
centralização aumentada, o que mina a tradição federal, onde ela existia antes. Envolve também a 
eliminação ou forte redução do papel do Legislativo. Além do mais, o Judiciário é controlado na 
prática, se não teoricamente, pelo Executivo... Por outro lado, a racionalidade formal exige o 
fortalecimento de um corpo burocrático de técnicos, especialmente no campo econômico; por outro 
lado, estes regimes expressam a vontade política das forças armadas como instituição, Desta 
maneira, o Executivo depende da burocracia tecnocrática e do único partido real, as forças armadas" 
(cf. "O Congresso e as Delegações Legislativas", Ed. Forense, Rio, 1986, págs. 23-26).  
Daí concluir o Prof. SIQUEIRA CASTRO: 
"Em nosso País, onde o Parlamento experimentou e sobre viveu às tempestades cíclicas do 
autoritarismo, pode-se dizer, com JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES, que a história parlamentar 
brasileira é uma história de resistência à opressão, à ditadura e de luta pela manutenção da 
liberdade" (idem, p.261).  
E no que respeita à figura do decreto-lei, observa o mesmo Autor: 
 
" ...em que pese não possuir sentido unívoco nos diferentes países em que tem sido adotado, e nem 
mesmo em sua própria evolução histórica no Brasil, o decreto-lei reveste-se de nítido caráter de 
urgência e de extraordinariedade, quando não de autocracia, isto tanto entre nós quanto alhures, 
consoante dão conta, em França, os reglements de nécessité e, na Itália, as ordinanze dinecessità. 
Basta ver que seu malsinado ingresso no processo legislativo brasileiro deu-se pela porta do art. 13 
da Carta outorgada em 1937, indisfarçadamente inspirada na Constituição polonesa decretada dois 
anos antes pelo Marechal PILSUDSKY, tendo sido reincorporado ao ordenamento pátrio após o hiato 
liberal representado pela Constituição de 1946, isto por força do art. 30 do Ato Institucional nº 2, de 
1965, e garantido sua presença, a partir daí, nas sucessivas mutilações da ordem constitucional 
perpetradas pelos governos militares após 1964. Em razão dessa índole excepcional, quase sempre 
autocrática nos países de precário desenvolvimento político-institucional, parece indisputável que os 
limites de aplicação do decreto-lei devam submeter-se aos esquemas de interpretação restrita, 
evitando-se qualquer elastério capaz de ampliar seu pernicioso raio de atuação... " (idem, págs. 106-
107). 
Nada obstante essas considerações doutrinárias, que revelam-se tão judiciosas quanto verdadeiras 
em face do autoritarismo de Estado no Brasil, é certo que se cuida hoje, nesta histórica Assembléia 
Nacional Constituinte, de inspiração democrática e voltada para o futuro da nação, de se compor uma 
partilha de competências institucionais e um processo legislativo que permita às instituições 
governativas o oportuno e  célere enfrentamento das crises, das emergências sociais, políticas e 
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econômicas, enfim , das situações adversas à grandeza da pátria comum. Para tanto, calcado nos 
melhores e mais democráticos modelos constitucionais europeus, a presente proposição, ao invés de 
rejeitar "tout court" o instituto do decreto-lei, o que seria precipitado e pueril, buscou traçar-lhe uma 
configuração jurídica consentânea com a democracia orgânica e com as indeclináveis 
responsabilidades dos governantes neste ocaso do século XX, que exige a pronta atuação do Estado 
para resguardo do Bem comum e do progresso coletivo. 
Faz-se oportuno destacar, por primeiro, na proposta que ora se submete ao superior exame dos 
Senhores Constituintes, que a expressão – “em casos de extrema necessidade urgência” reveladora 
da excepcionalidade de tal expediente normativo, substitui a que tem sido tradicional entre nós – “em 
casos de urgência ou de interesse público relevante", conforme prevista no art. 55, caput, da 
Constituição Federal em vigor. 
Por outro lado, não mais se indica as matérias acerca das quais se pode editar decretos-leis, como 
são hoje e segurança nacional, finanças públicas, normas tributárias, criação de cargos públicos e 
fixação de vencimentos (C.F. - art. 55, incisos I, II e III). Sabe-se, bem a propósito, que esses 
permissivos, por sua abrangência etimológica, ajudada pela tolerância legislativa e pretoriana do 
período ditatorial, acabaram por possibilitar a edição de decretos-leis para o regramento de qualquer 
assunto considerado relevante ou de interesse do Poder Executivo. Para coibir esse abuso, e a 
exemplo do que faz a Constituição espanhola (art. 86, I), a proposição enumera de forma categórica 
as matérias que não poderão servir de objeto do decreto-lei, dentre elas, por exclusão, todas aquelas 
reservadas à lei ordinária, onde o sistema constitucional tributário poderá incluir a criação e a 
majoração de tributos. Enumerou-se, por igual, os temas de superlativa importância para a 
organização nacional, por isso mesmo considerados insubtraíveis da discussão e votação no âmbito 
do Poder Legislativo. 
Para que não haja indevido comprometimento das finanças públicas através da edição de decreto-lei, 
deverá o Chefe do Poder Executivo indicar a respectiva fonte de custeio sempre que a medida 
ensejar aumento da despesa pública. 
Ademais, passa a ser facultada, mediante quórum especial, a apresentação de emendas ao texto do 
decreto-lei por parte dos Senhores Deputados e Senadores. Se a emenda (aditiva, supressiva ou 
modificativa) à proposta do Executivo for afinal aprovada pelo Congresso, abre-se a oportunidade 
para a sanção (ou veto) presidencial, caso em que se adotará, no que couber, o processo de 
legislação ordinário. 
A grande e imprescindível novidade que se contém na presente proposição, em face da vigorante 
sistemática constitucional do decreto-lei, está em que o decurso in albis do prazo estipulado para a 
discussão e votação legislativa importa doravante em rejeição do ato normativo do Executivo, ao 
invés de aprovação tácita. Com isso, restaura-se a supremacia do Congresso Nacional no campo 
legiferante, impedindo-se que manobras obstrutivas por parte da maioria (ou minoria) governamental 
possam redundar na indesejada aprovação do texto do decreto-lei enviado pelo Presidente da 
República. Em qualquer caso (rejeição expressa ou tácita, por decurso de prazo), a ineficácia do 
decreto-lei retroagirá à data de sua edição, eis que tal significa a desautorização pelo Poder 
Legislativo da norma jurídica editada excepcionalmente pelo Executivo. 
Todavia, para ressalvar o devido tratamento às eventuais situações jurídicas ocorridas na vigência 
temporária do decreto-lei, desde a sua edição até a rejeição congressual, permite-se ao Congresso 
atribuir a essas situações determinados efeitos de direito, consoante faz, de forma sobremodo útil e 
criativa, a vigente Constituição da Itália (art. 77, parte final).  
Por fim, acredita-se que a presente proposição, ao lado de preservar o decreto-lei em razão de sua 
serventia para o bom funcionamento do contemporâneo Estado social e democrático de Direito, 
possa extirpar de vez o caráter autoritário e antidemocrático que tem sido emprestado a esse instituto 
na recente história constitucional do Brasil, adequando-lhe, em suma, às exigências da democracia 
orgânica e da independência harmônica entre os Poderes do Estado. 
Parecer: 
     Rejeitada. 
 
     EMENDA:00627 PREJUDICADA 
Fase: 
     E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
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     VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto: 
     Dê-se ao Artigo 40 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
Art. 40 - O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde 
que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias:  
I - segurança nacional;  
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias, vedada a criação ou majoração de tributos;  
§ 1o. - Publicado o texto, que terá vigência imediata, o decreto-lei será submetido ao Presidente da 
República, ao Congresso Nacional, dentro de vinte e quatro horas, contados da publicação.  
§ 2o. - Recebendo o texto do decreto-lei será este lido em sessão conjunta do Congresso Nacional, 
no prazo máximo de três dias úteis, contados do recebimento;  
§ 3o. - O Congresso Nacional aprovará ou rejeitará o decreto-lei no prazo máximo de trinta dias, 
contados da leitura do texto; 
§ 4o. - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o decreto-lei será tido 
como rejeitado;  
§ 5o. - A rejeição do decreto-lei importará a nulidade dos seus efeitos, salvo na hipótese do parágrafo 
anterior, quando as relações jurídicas surgidas com base no decreto-lei serão regulamentadas 
mediante lei." 
Justificativa: 
Com a apresentação desta Emenda damos sequência e percução dos objetivos já declarados quando 
do oferecimento da emenda ao artigo 1º desse Projeto. 
Parecer: 
     Prejudicada. 
 
     EMENDA:00864 APROVADA 
Fase: 
     E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto: 
     Inclua-se, no Capítulo referente ao Processo Legislativo, o seguinte dispositivo: "Art. Fica 
expressamente vedada a expedição de decreto-lei." 
Justificativa: 
O decreto-lei é ato arbitrário que se reveste de forma legislativa, servindo para o mandante nas 
ditaduras e regimes autoritários fazer valer sua vontade sem auscultar o Parlamento. 
É ato que violenta, pois, os mais comezinhos princípios do ideal democrático, sendo oportuno, por 
ocasião da Constituinte, escoimá-lo expressamente do elenco de nossos atos legislativos. 
Parecer: 
     Aprovada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

     EMENDA:00140 REJEITADA 
Fase: 
     G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto: 
     EMENDA Suprima-se a expressão "sem delegação do Congresso Nacional" do art. 20 do 
substitutivo. 
Justificativa: 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 23  

 

O instituto do decreto-lei é antidemocrático e deve ser definitivamente banido da vida política 
brasileira. Daí a supressão proposta, de forma a consagrar esse princípio no texto constitucional. 
Parecer: 
     No regime parlamentarista, onde a responsabilidade leva à que da do gabinete, o dispositivo 
emendado é admissível. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00167 REJEITADA 
Fase: 
     G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto: 
     Suprimam-se, do § 1o. do artigo 20, as expressões "por solicitação do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas om relação às 
modificações destinadas as citado Capítulo. 
Parecer: 
     Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
 
     EMENDA:00462 REJEITADA 
Fase: 
     G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto: 
     - suprimir § 1o. e 2o. do artigo 20 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido introduz, disfarçadamente, no novo texto constitucional, o instituto do decreto-
lei, que a experiência da ditadura e da “nova república” mostrou “ad nauseam” ser instrumento do 
autoritarismo e da dominação politica e econômica.  
O próprio texto da comissão consagra a figura da delegação legislativa, pela qual o Governo poderá 
adotar medidas normativas, com a vantagem de estarem condicionadas aos limites e ao conteúdo da 
delegação. 
De outro lado a faculdade reconhecida ao Poder Executivo para legislar em caráter excepcional, 
ainda que supostamente controlada e submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao 
processo democrático, já que, não havendo limitação temporal para edição das normas, estas 
poderão ser feitas nos períodos de recesso ou suspensão das atividades do Congresso Nacional. 
Finalmente, apesar da aparente limitação ao exercício do poder legislativo pelo Governo aos casos 
de “excepcional necessidade e urgência ou imperiosas razões de sigilo”, não há nenhuma definição 
jurídica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e ampliação interpretativa em favor do 
próprio executivo. Não se deve esquecer que no atual texto constitucional o Decreto-Lei também está 
condicionado aos requisitos de “urgência ou de interesse público relevante” (art. 55), mas, no entanto, 
proliferam diplomas legislativos desta natureza, sem a caracterização dos seus pressupostos, e sem 
que tenham sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário, ou rejeitados pelo Congresso 
Nacional. 
A repetição desse erro poderá levar aos mesmos abusos que o atual Poder executivo tem cometido 
com relação ao Decreto-Lei. 
Parecer: 
     No regime parlamentarista, onde a responsabilidade leva à que do gabinete, o dispositivo 
emendado é admissível. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00896 REJEITADA 
Fase: 
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     G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto: 
     Suprimam-se os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 20. 
Justificativa: 
O que se pretende com os parágrafos a serem suprimidos é a reintrodução do atual Decreto-Lei, sob 
forma disfarçada. O emprego feito desse instrumento Legislativo, ao longo do período autoritário, 
recomenda o sei definitivo banimento da ordem constitucional. 
Parecer: 
     No regime parlamentarista, onde a responsabilidade leva à que da do gabinete, o dispositivo 
emendado é admissível. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:01029 REJEITADA 
Fase: 
     G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão: 
     3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor: 
     DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto: 
     Suprima-se, no art. 20 do Substitutivo, a cláusula "sem delegação do Congresso Nacional", 
passando o dispositivo a ter a seguinte redação:  
Art. 20 - O Executivo não poderá editar decreto que tenha valor de lei".  
Complementarmente, por conexão de matéria, suprimam-se, também os parágrafos 1o. e 2o. do 
citado artigo. 
Justificativa: 
Cabe ao Congresso Nacional por sua própria natureza, o empreendimento de tarefas legislativas, 
banindo-se de uma vez por todas, os resquícios do período ditatorial em que se permitia ao Executivo 
formular, unipessoalmente, norma legal com força cogente, mantendo-se, então, a harmonia que 
deve existir entre os poderes do Estado. 
Parecer: 
     Contrário. A forma proposta atende aos requisitos necessários no regime parlamentarista. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

     EMENDA:00830 REJEITADA 
Fase: 
     K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto: 
     Suprimam-se, do § 1o. do artigo 121, as expressões "por solicitação do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer: 
     Pela rejeição. Com as emendas de nos. 823-5; 824-3; 825-1; 826-0; 827-8; 828-6; 829-4; 830-8; 
831-6; 832-4; 833-2; 834-1; 835-9; 837-5; 838-3; 839-1; 840-5; 841-3; 841-3; 842-1; 843-0 e 843-0, 
todas de autoria do nobre Deputado José Moura, pretendeu seu autor suprimir do Anteprojeto 
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qualquer referência à figura do "Primeiro Ministro", uma vez que advoga a permanência do Sistema 
Presidencialista de governo. Tendo optado pelo Sistema Parlamentarista regulado pelo Anteprojeto 
da Comissão III, não podemos atender o pretendido pelas Emendas, sendo o nosso parecer pela 
rejeição de todas elas. 
 
     EMENDA:00872 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto: 
     Acrescente-se um inciso ao art. 269, que será II, com remuneração dos subsequentes:  
"II - Criar ou aumentar Tributo através de decreto que tenha valor de lei, nos termos do art. 121 desta 
Constituição." 
Justificativa: 
O inciso ora proposto torna expressa e efetiva a eficácia das garantias da legalidade e da anualidade 
dos Tributos previstos no Anteprojeto e que são tradicionais por constarem das anteriores 
Constituições republicanas, desde a de 1946. 
 
     EMENDA:01031 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto: 
     Emenda Supressiva - Suprimir os §§ 1o. e 2o. do artigo 121 do anteprojeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido introduz, disfarçadamente, no novo texto constitucional, o instituto do 
Decreto-Lei, que a experiência da ditadura e da "nova república" mostraram “ad nauseam” ser 
instrumento do autoritarismo e da dominação política e econômica. 
O próprio texto da comissão consagra a figura da delegação legislativa, pela qual o Governo poderá 
adotar medidas normativas, com a vantagem de estarem condicionadas aos limites e ao conteúdo da 
delegação. 
De outro lado a faculdade reconhecida ao Poder Executivo para legislar em caráter excepcional, 
ainda que supostamente controlada e submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao 
processo democrático, já que não havendo limitação temporal para a edição das normas, estas 
poderão ser feitas nos períodos de recesso ou suspensão das atividades do Congresso Nacional. 
Finalmente, apesar da aparente limitação ao exercício do poder legislativo pelo Governo aos casos 
de "excepcional necessidade e urgência ou imperiosas razões de sigilo", não há nenhuma definição 
jurídica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e aplicação interpretativa em favor do 
próprio executivo. Não se deve esquecer que no atual texto constitucional o Decreto-Lei também está 
condicionado aos requisitos de "urgência ou de interesse público relevante” (art. 55), mas, no entanto, 
proliferaram diplomas legislativos desta natureza, sem a caracterização dos seus pressupostos, e 
sem que tenham sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário ou rejeitados pelo Congresso 
Nacional.  
A repetição desse erro, poderá levar aos mesmos abusos que o atual Poder Executivo tem cometido 
com relação no Decreto-Lei. 
 
     EMENDA:01062 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
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     EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto: 
     Emenda aditiva.  
Dispositivo emendado: disposições gerais, art. 121.  
Inclua-se nas disposições gerais do artigo 121 do anteprojeto o 3o. parágrafo com o  seguinte texto:  
Subseção II  
Disposições gerais.  
Art. 121 ....................................  
Parágrafo I..................................  
Parágrafo II ................................  
Parágrafo  III  -  A  lei entrará em vigor 45 dias após a sanção ou promulgação da mesma. 
Justificativa: 
Trata-se do Instituto Jurídico do "Vacátio Legis" durante muito tempo usado e que na época da 
repressão foi escamoteado para dar lugar aos casuísmos já conhecidos de todo o povo brasileiro 
durante a ocupação militar, como a Lei Fleury, por exemplo. 
 
     EMENDA:01275 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto: 
Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 121  
Suprima-se, no art. 121 do Anteprojeto, a cláusula "sem delegação do Congresso Nacional", 
passando o dispositivo a ter a seguinte redação:  
"Art. 121 - O executivo não poderá editar decreto que tenha valor de lei".  
Complementarmente, por conexão de matéria, suprimam-se, também os parágrafos 1o. e 2o. do 
citado artigo. 
Justificativa: 
Cabe ao Congresso Nacional por sua própria natureza, o empreendimento de tarefas legislativas, 
banindo-se de uma vez por todas, os resquícios do período ditatorial em que se permitia ao Executivo 
formular, unipessoalmente, norma legal com força cogente, mantendo-se, então, a harmonia que 
deve existir entre os Poderes do Estado. 
 
     EMENDA:01584 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto: 
     Emenda Supressiva Dispositivo Emendado: Art. 121. Suprima-se do anteprojeto: O Art. 121. 
Justificativa: 
O anteprojeto confunde lei delegada com decreto ou com decreto-lei. Se houver delegação do 
Congresso o Presidente edita uma lei delegada. 
O que se vislumbra como vontade do anteprojeto é, timidamente, a intenção de proibir o decreto-lei 
que já omitido no processo legislativo (art.116 e incisos I a VI). 
 
     EMENDA:03393 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
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     ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto: 
     Emenda Supressiva/Modificativa Dispositivo Emendado: Art. 121 e parágrafos  
Suprima-se o artigo 121 do anteprojeto, renumerando-se o § 1o. como caput do artigo 121 e o § 2o. 
em parágrafo único. 
Justificativa: 
A presente Emenda propõe a eliminação do caput do artigo 121, por desnecessário, já que o § 1º 
contempla toda sua intenção. Dessa forma, transforma-se o § 1º em caput do artigo e o § 2º em 
parágrafo único. 
 
     EMENDA:03775 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto: 
     TÍTULO V CAPÍTULO I SEÇÃO VIII SUBSEÇÃO II Suprima-se o art. 121, com seus §§. 
Justificativa: 
Prescrever, como está no art.121, que “o Executivo não poderá, sem delegação do Congresso 
Nacional, editar decreto que tenha valor de lei”, é forma disfarçada de permitir o decreto-lei. 
E não há porque prever decreto que “tenha valor de lei”, com delegação do Congresso, quer por estar 
autorizada a lei delegada (art.116, IV), quer por não estar facultado nenhum tipo de decreto-lei na 
disciplina do processo legislativo (art.116). 
Para os casos de urgência há a delegação legislativa, ou a aprovação das medidas de interesses do 
Executivo em prazos especiais e predeterminados (art.123). 
 
     EMENDA:04497 NÃO INFORMADO 
Fase: 
     J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto: 
     Emenda no. Dê-se ao art. 121 a seguinte redação: O Governo não poderá editar decreto com 
valor de lei". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação e do conteúdo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA: 00155 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto: 
   EMENDA SUBSTITUTIVA DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 1o. DO ARTIGO 122o. 
Substitua-se a expressão "devendo submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a 
conversão", pela expressão "devendo submetê-las, de imediato, à apreciação do Congresso 
Nacional." 
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Justificativa: 
A conversão poderá ocorrer ou não. Pode dar-se porém, a rejeição. Assim, parece-me que o certo é 
falar na apreciação. Daí, a emenda. 
Parecer: 
   Pelo não acolhimento. A "não conversão" encontra-se explícita no parágrafo 2o. do mesmo 
artigo.(parágrafo único do substitutivo) 
 
EMENDA: 00768 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto: 
   Suprimam-se, do § 1o. do artigo 122, as expressões "por solicitação do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resulta daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, motivo 
pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer: 
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 
EMENDA: 00963 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto: 
   Emenda Supressiva - Suprimir os §§ 1o. e 2o. do artigo 122 do Projeto do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido introduz, disfarçadamente, no novo texto constitucional, o instituto do 
Decreto-Lei, que a experiência da ditadura e da “nova república” mostraram “ad nauseam” se 
instrumento ao autoritarismo e da dominação política e econômica. 
O próprio texto da comissão consagra a figura da delegação Legislativa, pela qual o Governo poderá 
adotar medidas normativas, com a vantagem de estarem condicionadas aos limites e ao conteúdo da 
delegação. 
De outro lado a faculdade reconhecida ao Poder Executivo para legislar em caráter excepcional, 
ainda que supostamente controlada e submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao 
processo democrático, já que, não havendo limitação temporal para edição das normas, estas 
poderão ser feitas nos períodos de recesso ou suspensão das atividades do Congresso Nacional. 
Finalmente, apesar da aparente limitação ao exercício do poder legislativo pelo Governo aos casos 
de “excepcional necessidade e urgência ou imperiosas razões de sigilo”, não há nenhuma definição 
jurídica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e ampliação interpretativa em favor do 
próprio executivo. Não de deve esquecer que no atual texto constitucional o Decreto-Lei também está 
condicionado aos requisitos de “urgência ou de interesse público relevante” (art. 55), mas no entanto 
proliferam diplomas legislativos tenham sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário ou 
rejeitados pelo Congresso Nacional. 
A repetição desse erro, poderá levar aos mesmos abusos que o atual Poder Executivo tem cometido 
com relação ao Decreto-Lei. 
Parecer: 
   Pelo não acolhimento. O moderno "Welfare State" não pode prescindir de instrumentos legais 
rápidos e eficazes, em casos de relevância e de urgência, sujeitos, evidentemente, à revisão 
criteriosa do Poder Legislativo. 
 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 29  

 

EMENDA: 00993 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto: 
   Emenda Aditiva. Dispositivo emendado: DISPOSIÇÕES GERAIS, ART. 122.  
Inclua-se nas disposições gerais do art. 122 do anteprojeto o 3o. parágrafo com o seguinte texto:  
Subseção II  
Disposições gerais.  
Art. 121 ....................................  
Parágrafo I..................................  
Parágrafo II ................................  
Parágrafo III - A lei entrará em vigor 45 dias após a sanção ou promulgação da mesma. 
Justificativa: 
Trata-se do instituto Jurídico do “Vacátio Legis” durante muito tempo usado e que na época da 
repressão foi escamoteado para dar lugar aos casuísmos já conhecidos de todo o povo brasileiro 
durante a ocupação militar, com a Lei Fleury, por exemplo. 
Parecer: 
   A matéria objeto da emenda, em que pese aos elevados propósitos do ilustre autor, não se amolda 
ao projeto de texto constitucional. O vertiginoso progresso dos meios de Comunicação Social indica a 
necessidade de se deixar para a lei ordinária a regulação dos prazos de entrada em vigor das normas 
jurídicas, quando elas mesmas não dispuserem a respeito. 
 
EMENDA: 01179 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Justificativa: 
   EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: art. 122 Suprima-se, no art. 122 do 
Anteprojeto, a cláusula "sem delegação do Congresso Nacional", passando o dispositivo a ter a 
seguinte redação: "Art. 122 - O executivo não poderá editar decreto que tenha valor de lei". 
Complementarmente, por conexão de matéria, suprimam-se, também os parágrafos 1o. e 2o. do 
citado artigo. 
Justificativa: 
Cabe ao Congresso Nacional por sua própria natureza, o empreendimento de tarefas legislativas, 
banindo-se de uma vez por todas, os requisitos do período ditatorial em que se permitia ao Executivo 
formular, unipessoalmente, norma legal com força cogente, mantendo-se, então, a harmonia que 
deve existir entre os Poderes do estado. 
Parecer: 
   Pelo não acolhimento. O moderno "welfare state" não pode prescindir de instrumentos legais ágeis 
e de pronta aplicação, nos casos de relevância e urgência. 
 
EMENDA: 01481 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto: 
   EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 122. Suprima-se do anteprojeto: O Art. 
122. 
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Justificativa: 
O anteprojeto confunde lei delegada com decreto-lei, se houver delegação do Congresso o 
Presidente edita uma Lei delegada. 
O que se vislumbra com vontade do anteprojeto é, timidamente, a intenção de proibir o decreto-lei 
que já omitido no processo legislativo (art. 117 e incisos Ia VI). 
Parecer: 
   Pelo não acolhimento. O moderno "welfare state" não pode prescindir de instrumentos legais, ágeis 
e de pronta aplicação, nos casos de relevância e urgência. 
 
EMENDA: 03200 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto: 
   Emenda Supressiva/Modificativa Dispositivo Emendado: Art. 122 e parágrafos.  
Suprima-se o artigo 122 do projeto, renumerando-se o § 1o. como caput do artigo 122 e o § 2o. como 
parágrafo único. 
Justificativa: 
A presente Emenda propõe a eliminação do caput do artigo 122, por desnecessário, já que o § 1° 
contempla toda sua intenção. Dessa forma, transforma-se o § 1° em caput do artigo e o § 2° em 
parágrafo único. 
Parecer: 
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente. Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
 
EMENDA: 03551 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto: 
   TÍTULO V CAPÍTULO I SEÇÃO VIII SUBSEÇÃO II Suprima-se o art. 122, com seus §§. 
Justificativa: 
Prescrever, como está no art. 122, que “ o Executivo não poderá, sem delegação do Congresso 
Nacional, editar decreto que tenha valor de lei”, é forma disfarçada de permitir o decreto-lei. 
E não há porque prever decreto que “tenha valor de lei”, com delegação do Congresso, quer por estar 
autorizada a lei delegada (art. 117, IV), quer por não estar facultado nenhum tipo de decreto-lei na 
disciplina do processo legislativo (art. 117). 
Para os casos de urgência há a delegação legislativa, ou a aprovação das medidas de interesse do 
executivo em prazos especiais e predeterminados (art. 124). 
Parecer: 
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
EMENDA: 04190 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto: 
   Emenda No.  
Dê-se ao art. 122 a seguinte redação: "O Governo não poderá editar decreto com valor de lei". 
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Justificativa: 
Aprimoramento da redação e do conteúdo. 
Parecer: 
   A finalidade perseguida pela Emenda, está, em parte, conforme o entendimento da Comissão de 
Sistematização. Assim, somos pela aprovação parcial da emenda. 
 
EMENDA: 05625 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto: 
   EMENDA No. AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
Inclua-se como artigo 122, § 3o. (Seção II, Das atribuições do Congresso Nacional), renumerando-se 
os seguintes: Art. 107 - Decorrido o prazo em que a propositura do Executivo deveria ser votada, sem 
que essa votação ocorresse, o projeto é considerado rejeitado. 
Justificativa: 
Trata-se, aqui, do famoso decurso de prazo. 
Pela Constituição vigente, o Presidente da República pode enviar ao Congresso (art. 51) propositura 
de qualquer matéria com prazo de 45 dias a contar do seu recebimento na Câmara e igual prazo no 
Senado, ou mesmo, solicitar que esse prazo seja conjunto no Congresso Nacional, ou seja, nas duas 
casas legislativas. 
Pela nova redação dos parágrafos 3° e 4° dada pela emenda constitucional n° 22, de 1982, na falta 
de deliberação dentro do referido prazo, o projeto é incluído automaticamente na ordem do dia, em 
regime de urgência, nas dez sessões subsequentes em dias sucessivos. Se, ao final destas, o projeto 
não for apreciado, é considerado definitivamente. 
Isto significa que o projeto é aprovado, exatamente porque não foi votado. 
Com esse critério, os projetos impopulares ou lesivos à coletividade são sempre aprovados porque 
não foram votados, pois os parlamentares se ausentam, sem que essa ausência seja prejudicial ao 
governo e aos seus projetos. 
Pretendemos com a presente sugestão inverter os papéis e se o projeto não for votado será 
considerado rejeitado. 
É a solução mais lógica e a decisão mais justa. 
O decurso de prazo na Itália funciona exatamente como estamos propondo. 
Parecer: 
   Face ao novo texto do dispositivo, pela prejudicialidade. 
 
EMENDA: 05986 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto: 
   Emenda Substitutiva O art. 122 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 122 - O Presidente da República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e 
desde que não haja aumento de despesa, poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias:  
I - Segurança Nacional;  
II - Finanças Públicas, exclusive normas tributárias; e  
III - Criação de cargos públicos e fixação de vencimento.  
§ 1o. - O Presidente da República submeterá o Decreto-Lei ao Congresso Nacional, na data de sua 
publicação.  
§ 2o. - Recebido o Decreto-Lei, o Congresso Nacional e as duas Casas suspenderão qualquer outra 
atividade, mantendo-se em sessão permanente até o pronunciamento final do Plenário.  
§ 3o. - A decisão final do Congresso sobre a matéria de que trata este artigo será tomada por maioria 
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absoluta de votos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.  
§ 4o. - O Poder Executivo só poderá expedir Decreto-Lei, se não houver outro sendo examinado pelo 
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
O Decreto-Lei é fundamental para a administração moderna, e não caracteriza arbítrio, existindo em 
quase todas as constituições democráticas. Em várias situações, sobretudo de matéria econômica, o 
governo tem de valer-se deste instituto, sob pena de comprometer a eficácia administrativa. 
Importante é que a matéria seja imediatamente submetida ao Congresso, e que o poder de legislar 
seja restrito às áreas nas quais o Decreto-Lei seja necessário o texto do Projeto não estabelece 
esses limites. 
Parecer: 
   Pelo não acolhimento. A Emenda suscita o retorno à desastrada experiência da Constituição de 
1967, que inaugurou o autoritarismo no País, ao arrepio de nossa tradição republicana. Quando se 
pretende remover todo o entulho autoritário, restabelecendo-se a plena democracia, é de se ver que o 
decreto- lei, tal como proposto na Emenda do ilustre autor, é impertinente. 
 
EMENDA: 07576 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ISMAEL WANDERLEY (PMDB/RN) 
Texto: 
   Emenda Modificativa Dispositivo Alterado: § 1o. do Art. 122. O parágrafo 1o. do Art. 122 passa a ter 
a seguinte redação:  
"Art. 122 ..................................  
§ 1o. - Em caso de relevância nacional e urgência, e desde que plenamente justificadas, o Presidente 
da República, por solicitação do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de 
lei, devendo submetâ-las, de imediato, ao Congresso Nacional, para a conversão, o qual, estando em 
processo, será convocado extraordinariamente, para se reunir no prazo de cinco dias. 
Justificativa: 
Para que o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-Ministro, possa adotar medidas 
provisórias com força de lei, faz-se mister que estejam presentes os pressupostos de admissibilidade: 
Relevância Nacional e justificação. 
Se assim não for, voltaremos ao vórtice do excessivo poder de legislar do executivo, como nas 
épocas autoritárias de que a saudade busca se distanciar. 
Parecer: 
   Não procedem, a nosso ver, as preocupações do ilustre autor. Assunto relevante e urgente, no caso 
especialíssimo do parágrafo 1o. do art.122, há de ser plenamente justificado pelo Presidente da 
República ao baixar ato contrariando a regra geral do caput do referido artigo. Por se tratar de 
assunto polêmico, preferimos suprimir o artigo. Prejudicada. 
 
EMENDA: 08884 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto: 
   EMENDA ADITIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Título V, Capítulo I; Seção VIII, Subseção II Inclua-
se onde couber, o seguinte dispositivo: "Art. - Os projetos serão apreciados no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, findos os quais, sem deliberação, serão tidos como rejeitados." 
Justificativa: 
A própria dinâmica do Estado moderno e as múltiplas e urgentes solicitações que lhe são feitas fazem 
com que se deva cogitar do pedido de tramitação, na feitura das leis, com urgência e com prazo certo 
para deliberação. Fazem parte da própria vida política do País essas situações (calamidades, 
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emergências, etc.). No mesmo sentido, há de se entender a possibilidade de edição de decretos-leis.  
O que não se pode admitir, sob pena de capitulação das prerrogativas das Câmaras, é que a 
aprovação se dê pelo simples decurso de prazo. Deve-se substituir a atual sistemática por seu 
inverso: se a matéria, considerada urgente ou sob o pálio de um decreto-lei, não for aprovada em 
sessenta dias, ter-se-á que a mesma foi rejeitada. A fundamentação reside no seguinte fato: a 
omissão do legislador não pode constituir-se em assentimento. Para tanto, é mister um ato positivo 
de vontade. 
Parecer: 
   A questão do decurso de prazo foi dirimida pelo artigo 122, e seu parágrafo, do Substitutivo. Pela 
prejudicialidade. 
 
EMENDA: 09676 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto: 
   EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 122, § 1º 
"Suprima-se a expressão "por solicitação de Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
As discussões, acerca do Sistema de Governo a ser implementado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com breve hiato ocorrido nos 
inicios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos 
para a Implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a promulgação da carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica.  
Parecer: 
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda. Prejudicada. 
 
EMENDA: 10971 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto: 
   Emenda (substitutiva) Título V - Capítulo I - Seção VIII - Subseção II  
Substitua-se, no § 1o. do art. 122, a expressão "devendo submetê-las, de imediato, ao Congresso 
Nacional, para a conversão "pela expressão "devendo submetê-las, imediato, à apreciação do 
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A conversão poderá ocorrer ou não. Pode dar-se, porém, a rejeição: Assim, parece-me que o 
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apropriado é falar na apreciação. Daí a emenda. 
Parecer: 
   Pelo não acolhimento. A não conversão encontra-se regulada no § 2o. (parágrafo único do 
substitutivo). 
 
EMENDA: 11409 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto: 
   EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 122 Suprima-se o caput do artigo 122 do 
Projeto de Constituição, renumerando-se seu § 1o. como caput e o § 2o. como parágrafo único. 
Justificativa: 
O caput do artigo 122 é totalmente desnecessário, visto seu § 1° contemplar de modo integral a 
intenção nele  contida. 
Além do mais a expressão “sem delegação do Congresso Nacional”, remete, impropriamente, à ideia 
da lei delegada. 
Parecer: 
   O caput do artigo é a regra, enquanto que os parágrafos 1o. e 2o. constituem a exceção, daí porque 
não procedem as razões da Emenda. Pela prejudicialidade. 
 
EMENDA: 11551 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto: 
   Emenda supressiva suprimir os §§ 1º e 2º do artigo 122 do projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido introduz, disfarçadamente, no novo texto constitucional, o instituto do 
Decreto-Lei, que a experiência da ditadura e da “nova república” mostraram ‘ad nauseam’ ser 
instrumento do autoritarismo e da dominação politica e econômica. 
O próprio texto da comissão consagra a figura da delegação legislativa, pela qual o Governo poderá 
adotar medidas normativas, com a vantagem de estarem condicionadas aos limites e ao conteúdo da 
delegação. 
De outro lado a faculdade reconhecida ao Poder Executivo para legislar em caráter excepcional, 
ainda que supostamente controlada e submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao 
processo democrático, já que, não havendo limitação temporal para edição das normas estas 
poderão ser feitas nos períodos de recesso ou suspensão das atividades do Congresso Nacional. 
Finalmente, apesar de aparente limitação ao exercício do poder legislativo pelo Governo aos casos 
de “excepcional necessidade e urgência ou imperiosas razoes de sigilo” não há nenhuma definição 
jurídica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e ampliação interpretativa em favor do 
próprio executivo. Não se deve esquecer que no atual texto constitucional o Decreto-Lei também está 
condicionado aos requisitos de “urgência ou de interesse público relevante” (art. 155). Mas, no 
entanto, proliferam diplomas legislativos desta natureza, sem a caracterização dos seus 
pressupostos, e sem que tenham sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário ou rejeitados 
pelo Congresso Nacional. 
A repetição desse erro, poderá levar aos mesmos abusos que o atual Poder Executivo tem cometido 
com relação ao Decreto-Lei. 
Parecer: 
   O moderno "welfare state" não pode prescindir de instrumentos legais ágeis e de pronta utilização, 
nos casos de relevância e urgência, como proposto nos parágrafos do art. 122. 
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EMENDA: 11705 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto: 
   Emenda Supressiva: Suprimam-se o artigo 122 e §§ 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Sem o dizer e sob outras roupagens, o Decreto-Lei estaria mantido a prevalecer a redação a ser 
suprimida. 
Parecer: 
   O moderno "welfare state" não pode prescindir de instrumentos legais ágeis e de pronta utilização, 
nos casos de relevância e urgência, como proposto nos parágrafos do art. 122. 
 
EMENDA: 13856 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   SÓLON BORGES DOS REIS (PTB/SP) 
Texto: 
   Emenda Supressiva Suprimam-se os parágrafos 1o. e 2o. do art. 122. 
Justificativa: 
A cabeça do artigo veda os decretos com força de lei. Contudo, o paragrafo 1° os reintroduz e o faz 
sem as limitações hoje existentes ao art. 55 da Carta Constitucional. Com efeito sob o eufemismo de 
“medidas provisórias”, prevê a expedição, pelo Presidente da República, de atos com força de lei. 
Cumpre eliminar definitivamente este instrumento de autoritarismo suprimindo o paragrafo 1°, deve 
cair também o paragrafo 2° que regula a eficácia dos aludidos atos. 
Parecer: 
   O moderno "welfare state" não pode prescindir de instrumentos legais ágeis e de pronta utilização, 
nos casos de relevância e urgência, como proposto nos parágrafos do art. 122. 
 
EMENDA: 14930 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto: 
   Dê-se ao artigo 122 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 122 - O Primeiro-Ministro, em casos de urgência e no atendimento do interesse público relevante, 
e desde que não haja aumento de despesa nem a criação ou majoração de tributos, poderá expedir 
decretos-leis sobre as seguintes matérias:  
I - segurança nacional;  
II - finanças públicas, inclusive normas tributárias.  
§ 1o. - o decreto-lei será submetido ao Congresso Nacional, que o aprovará ou o rejeitará no prazo 
de trinta dias, contado do recebimento do texto.  
§ 2o. - A não-apreciação no prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará a rejeição do decreto-
lei.  
§ 3o. - A edição do decreto-lei durante o recesso parlamentar implicará a convocação extraordinária 
do Congresso Nacional para apreciá-lo.  
§ 4o. - O decreto-lei somente terá vigência setenta e duas horas após remetido ao Congresso 
Nacional, considerados apenas os dias úteis.  
§ 5o. - Os efeitos jurídicos decorrentes do decreto-lei rejeitado serão regulamentados no prazo de 
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trinta dias, mediante lei, salvo nos casos de rejeição por inconstitucionalidade, quando serão 
considerados nulos.  
§ 6o. - A aprovação do decreto-lei o transformará em lei.  
§ 7o. - Nos casos de rejeição parcial ou aprovação com emenda, a lei será submetida à sanção. 
Justificativa: 
A criação de mecanismos de efetiva defesa do interesse público foi uma das conquistas mais 
importantes da sociedade democrática. 
Embora utilizado indiscriminadamente e de forma autoritária, conforme se observou no regime 
passado, o decreto-lei, em si, é um importante instrumento de defesa da sociedade, pela rapidez de 
sua implementação. 
Mudar-lhe a denominação é apenas mascarar a realidade. 
Seu aperfeiçoamento é, pois, uma necessidade com que se depara o legislador limitar seu alcance e 
direcioná-lo para seus objetivos é uma imposição natural. 
A presente emenda visa, em primeiro lugar, a transformar o decreto-lei num instrumento democrático, 
na defesa do bem comum e dos interesses sociais. E isso somente será conseguido pela ampla 
participação do Poder Legislativo na sua feitura, quer pelo oferecimento de emendas, quer pela 
rejeição parcial se contrário ao interesse público, o Congresso Nacional, o rejeita. 
Estabeleceu-se um prazo de três dias úteis para sua vigência após recebimento do texto pelo 
Congresso Nacional, com o objetivo de oferecer um período de tempo, conquanto exige, aos 
parlamentares, de examinar seu teor. 
Nesse aspecto, ressalta-se o fortalecimento do poder de negociação de Executivo frente ao 
Legislativo, por qualquer Partido, em busca do entendimento perante a matéria. 
Eliminou-se a aprovação por decurso de prazo, por sua evidente característica autoritária. 
Espera-se, com esta Emenda, estar dando mais um passo em busca da plenitude democrática, pela 
democratização de seus instrumentos de defesa. 
Parecer: 
   A substituição da sistemática do projeto pelo atual sistema do decreto-lei, de forma mitigada, 
embora louvável, na sua criatividade, não nos parece que vá ao encontro da vontade da maioria dos 
Constituintes, razão porque ficamos com a redação do projeto. Pela prejudicialidade. 
 
EMENDA: 15306 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto: 
   Emenda Supressiva e Modificativa. Suprima-se o § 1o. do art. 122, do Projeto de Constituição, 
transformando em parágrafo único o atual § 2o. 
Justificativa: 
A redação atual obedece à linha parlamentarista com a qual não concordamos. 
Parecer: 
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda. Prejudicada. 
 
EMENDA: 15449 REJEITADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   CHAGAS RODRIGUES (PMDB/PI) 
Texto: 
   EMENDA MODIFICATIVA Ao art. 122 § 2o. Dê-se ao § 2o. a seguinte redação: § 2o. - Os decretos 
perderão eficácia se não forem convertidos em lei, no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação. 
Justificativa: 
Com a redação sugerida à ineficácia não terá efeito retroativo. Caso os “decretos” perdessem eficácia 
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“desde a sua edição, a ordem jurídica” ficaria, em certos casos, terrivelmente vulnerada. Demais 
disso, “as medidas provisórias com força de lei” foram adotadas “em caso de relevância e urgência, 
pelo Presidente da República, por solicitação do Primeiro – Ministro”. 
Parecer: 
   A Emenda retira o termo inicial da eficácia, que é desde a edição do decreto, e, outrossim, a 
obrigação de o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas decorrentes da ineficácia do ato. 
Como resultado, a ineficácia não teria e- feito retroativo. Seria o retorno ou manutenção do atual 
sistema do decreto-lei, excluindo-se a sua aprovação por decurso de prazo. Pelo não acolhimento. 
 
EMENDA: 15978 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto: 
   Emenda Supressiva Dispositivo Emendado: Art. 122 Suprimir o termo "Primeiro Ministro" no 
parágrafo I 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequado à realidade brasileira contemporânea.  
Parecer: 
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil. A matéria, todavia, poderá vir a ser definida em Plenário. 
 
EMENDA: 17069 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto: 
   Emenda Supressiva Suprima-se do § 1o. do Artigo 122 do Projeto de Constituição, a expressão: 
"por solicitação do Primeiro-Ministro'. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° Ministro não existe. 
Parecer: 
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil. A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
 
EMENDA: 17832 PARCIALMENTE APROV 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto: 
   O art. 122 e seus parágrafos, Capítulo I, "Do Legislativo", Subsecção II, nas "Disposições Gerais", 
passarão a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. Publicado o texto, o Decreto-lei será submetido, em quarenta e oito horas, sobre a urgência ou o 
interesse público relevante que motivaram a sua expedição.  
§ 1o. Negada a urgência ou o interesse público relevante, ou ainda, decorridas duas sessões, em 
dias sucessivos, em deliberação, o Decreto-lei é tido como rejeitado, e o seu texto passa a tramitar 
como Projeto de Lei, com tramitação em prazo determinado.  
§ 2o. Aprovada a urgência ou o interesse público relevante, o Congresso Nacional terá trinta dias 
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para a apreciação do Decreto-lei, sendo considerado rejeitado uma vez decorrido o prazo de trinta 
dias sem deliberação.  
§ 3o. A rejeição, na forma do parágrafo anterior, não implicará a nulidade dos atos praticados durante 
a urgência do Decreto-Lei.  
§ 4o. Durante o recesso parlamentar, a expedição do Decreto-Lei determina a convocação 
extraordinária imediata do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O instituto do Decreto-Lei, se por um lado deve ser considerado o remédio às vezes necessário para 
soluções rápidas de problemas de governo, através da legislação, não pode, como ocorre 
atualmente, ser instrumento de marginalização do Congresso Nacional nas decisões. 
Assim, é prevista a existência do Decreto-Lei, mas de uma forma que só em último caso a ele se 
recorrerá. 
Parecer: 
   Não concordamos com a manutenção do decreto-lei na nossa Constituição. Os demais aspectos 
considerados na Emenda estarão, em parte, considerados no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
EMENDA: 18914 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto: 
   Emenda Substitutiva Dispositivo Emendado: Art. 122, § 1o. Dê-se ao art. 122, § 1o., do Projeto de 
Constituição a seguinte redação:  
"Art. 122. ..................................  
§ 1o. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-
Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-los, de imediato, 
para aprovação, ao Congresso Nacional, o qual, estando em recesso, será convocado 
extraordinariamente, a se reunir no prazo de cinco dias." 
Justificativa: 
Trata-se, somente de efetuar correção do Projeto, substituindo-se a expressão “conversão” por 
“aprovação”, a fim de aclarar-se o texto, aperfeiçoada, além disso, sua redação.  
Parecer: 
   As questões relacionadas com o sistema de Governo, em face das discussões que ainda se 
processam, será definida após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
EMENDA: 19324 PREJUDICADA 
Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto: 
   Suprima-se o art. 122 e converta-se o seu § 1o. em art. 122, com a seguinte redação:  
Art. 122 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-
Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, ao 
Congresso Nacional que, se estiver em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir 
no prazo de cinco dias, e deliberar sobre elas. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer: 
   As questões relacionadas com o sistema de Governo, em face das discussões que ainda se 
processam, será definida após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
 
EMENDA: 19610 PREJUDICADA 
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Fase: 
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão: 
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto: 
   Emenda Supressiva Dispositivo a ser emendado: Art. 122 Suprima-se do art. 122 o termo...Primeiro 
Ministro... 
Justificativa: 
Os casos de relevância e urgência devem ter iniciativa do Presidente da República, sem haver 
necessidade de haver Primeiro Ministro como intermediário.  
Parecer: 
   A questão do Sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo. Pela prejudicialidade. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

     EMENDA: 22892 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     PAULO MACARINI (PMDB/SC) 
Texto: 
     Suprima-se o art. 94 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A manutenção destes dispositivos consiste, em tese, na manutenção do Decreto-Lei. 
Eis a razão pela qual precisam ser suprimidos. 
Parecer: 
     A Emenda propõe a supressão do artigo 94 e seu parágrafo único, por considerar seu Autor que o 
citado dispositivo permite a manutenção do decreto-lei. Após o exame da matéria, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
 
     EMENDA: 22945 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 o artigo 94 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
O referido dispositivo é demasiadamente ambíguo, não definindo com clareza os limites e os casos 
em que o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei. Relevância e 
urgência são expressões de sentido excessivamente amplo, pois que de natureza subjetiva. Como 
definir a adoção de tal medida provisória, com força de lei? Na atual constituição concede-se ao 
Presidente da República a atribuição de editar decretos leis nos casos e limites ali estabelecidos, o 
que tem gerado, às vezes, abusiva ação legiferante do Poder Executivo, com a acumulação desses 
decretos – Leis sem a devida e prevista apreciação pelo Poder Legislativo, exclui-se o decreto-lei. 
Então, como é que, neste artigo 94 e seu parágrafo único, se procura atribuir tão aberrante atribuição 
ao Presidente da República? Atentatória ao regime democrático pois que com força de lei?  
Por que, de forma esdrúxula, se procura restabelecer a faculdade que o decreto-lei confere ao Poder 
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Executivo? 
Somos, assim, pela supressão pura e simples de tal dispositivo. 
Parecer: 
     A Emenda propõe a supressão do artigo 94 e seu parágrafo único, por considerar seu Autor que o 
citado dispositivo permite a manutenção do decreto-lei. Após o exame da matéria, concluímos pela 
rejeição da Emenda. 
 
     EMENDA: 23179 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto: 
     EMENDA SUPRESSIVA - suprimir o Art. 94 e parágrafo único do Substitutivo. 
Justificativa: 
O dispositivo suprimido introduz, disfarçadamente, no novo texto constitucional, o instituto do 
Decreto-Lei, que a experiência da ditadura e da “nova república” mostrarem ‘ad nauseam’ ser 
instrumento do autoritarismo e da dominação política e econômica. 
O próprio texto da comissão consagra a figura da delegação legislativa, pela qual o Governo poderá 
adotar medidas normativas, com a vantagem de estarem condicionadas aos Limites e ao conteúdo da 
delegação. 
De outro lado, a faculdade reconhecida ao Poder Executivo para legislar em caráter excepcional, 
ainda que supostamente controlada e submetida ao Congresso Nacional não é garantia suficiente ao 
processo democrático, já que não havendo limitação temporal para edição das normas estas poderão 
ser feitas nos períodos de recesso ou suspensão das atividades do Congresso Nacional. 
Finalmente, apesar de aparente limitação ao exercício do poder legislativo pelo Governo aos casos 
de “excepcional necessidade e urgência ou imperiosas razões de sigilo”, não há nenhuma definição 
jurídica do que venham a ser, abrindo-se a porta aos abusos e ampliação interpretativa em favor do 
próprio Executivo. Não se deve esquecer que no atual texto constitucional o Decreto-Lei também está 
condicionado aos requisitos de “urgência ou de interesse público relevante” (Art. 155), mas, no 
entanto proliferaram diplomas legislativos desta natureza, sem a caracterização dos seus 
pressupostos, e sem que tenham sido declarados inconstitucionais pelo Poder Judiciário ou rejeitados 
pelo Congresso Nacional. 
A repetição desse erro, poderá levar aos mesmos abusos que o atual Poder Executivo tem cometido 
com relação ao Decreto-Lei. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 23294 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto: 
     Supressiva Suprima-se a expressão "por solicitação do Primeiro-Ministro" do art. 94. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira. 
Parecer: 
     A Emenda propõe a supressão da expressão "por solicitação do Primeiro-Ministro", do art. 94, que 
trata da adoção, pelo Presidente da República, de medidas provisórias com força de lei, por ser seu 
autor contrário ao sistema parlamentar. Após o exame da emenda, concluímos por sua rejeição. 
 
     EMENDA: 23789 REJEITADA 
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Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto: 
     EMENDA SUPRESSIVA Suprima-se da redação do "caput" do Artigo 94, do Substitutivo do 
Relator ao Projeto de Constituição, a expressão: "por solicitação do Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1° Ministro não existe. 
Parecer: 
     A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali Alves de Souza, colide com o Sistema 
Parlamentarista de Governo, pelo que somos por sua rejeição. 
 
     EMENDA: 24321 PREJUDICADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto: 
     EMENDAS SUPRESSIVAS DISPOSITIVOS EMENDADOS. Artigos 94, 95 e 96 Suprima-se nos 
artigos 94, 95 e 96, respectivamente, as seguintes expressões: No art. 94, as expressões: "por 
solicitação do Primeiro Ministro". No art. 95, as expressões: "ou do Primeiro Ministro". No art. 96, as 
expressões: "do Primeiro Ministro". 
Justificativa: 
Para adequação a outras emendas já acrescentadas mantendo o sistema presidencialista de 
governo, é que se propõe presentes alterações. 
Parecer: 
     Pela prejudicialidade, nos termos do parecer à emenda n. ES2367-8. 
 
     EMENDA: 24930 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto: 
     Emenda (supressiva) Título V - Capítulo I - Seção VIII - Subseção II "Suprima-se o texto do art. 94 
e seu parágrafo." 
Justificativa: 
Esse dispositivo cheira a decreto-lei. Quando pensávamos ficar livres dessa verdadeira praga, que 
tanto combatemos vemo-la ressurgir, mascarada, no art. 94 e seu parágrafo. 
Urge eliminar, em homenagem aos novos tempos, essa disposição do Substitutivo. 
Parecer: 
     O poder de legislar atribuído ao Presidente da República no artigo 94 difere, fundamentalmente, 
do atual decreto-lei. A eficácia dos atos por ele editados têm vida efêmera (30 dias) a não ser que o 
legislativo os converta em lei. 
 
     EMENDA: 27282 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
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     MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto: 
     EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA Dispositivo Emendado: Artigo 94 Dê-se a seguinte 
redação ao artigo 94, do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição, dele suprimindo-se, 
integralmente, o seu parágrafo único: "Art. 94 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da 
República, por solicitação do Primeiro-Ministro, poderá convocar extraordinariamente o Congresso 
Nacional, para se reunir no prazo de cinco dias, e iniciar a votação, em regime de urgência, das 
matérias que tenham ensejado tal convocação." 
Justificativa: 
À sociedade brasileira sempre condenou a figura, e respectiva utilização, do decreto-lei, porque 
sempre entendeu que toda obrigação legal deveria ser emanada, única e exclusivamente, do Poder 
Legislativo. 
A figura de “medidas provisórias” com força de lei, prevista no artigo 94, se constitui, nada mais, nada 
menos, na figura do decreto-lei, tão execrado pelo povo brasileiro. 
Além disto, há de se frisar que seria deveras problemático, causado previsíveis e evidentes 
transtornos, o disciplinamento das relações jurídicas decorrentes da vigência provisória das medidas 
previstas neste dispositivo do Substitutivo. 
Os resultados que se objetiva obter, e situações de emergência que se pretende prever, como 
ensejadoras da necessidade de medidas provisórias poderão ser atendidas, com maior segurança e 
prudência, pelos mecanismos previstos no artigo 96, e seus parágrafos (solicitação de urgência). 
Deve, pois, ser alterada a redação desse artigo, apenas para permitir a convocação extraordinária do 
Congresso Nacional em caso de relevância e urgência.  
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 27324 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto: 
     Emenda Supressiva Dispositivo Emendado: Art. 94 e parágrafo único. Suprima-se o Art. 94 e 
Parágrafo único do Substitutivo do Relator. 
Justificativa: 
O dispositivo inegavelmente restaura o poder do Executivo de legislar por decreto-lei, de colocar o 
Poder Legislativo ante o fato consumado de medidas tomadas, sem discussão, nos gabinetes 
fechados do governo federal. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 28188 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto: 
     EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO: Suprima-se o 
art. 94 e seu parágrafo único, renumerando-se os demais subsequentes. 
Justificativa: 
Entendemos que a futura Constituição brasileira deverá estabelecer em seus dispositivos, o princípio 
da democracia e da igualdade entre os poderes. No tocante à função legislativa, o instituto do 
decreto-lei é sabiamente autoritário e ilegítimo, prestando-se unicamente para aprofundar a hipertrofia 
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legislativa do Poder Executivo. Este instituto é inaceitável, mesmo que travestido por nova roupagem, 
sob o título de “medidas provisórias”, conforme dispõe o art. 94 do substitutivo do relator. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 28388 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     HÉLIO MANHÃES (PMDB/ES) 
Texto: 
     O Artigo 94 e seus parágrafos, Capítulo I, "Do Legislativo", Subsecção II, nas "Disposições 
Gerais", passarão a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. - Publicado o texto, o Decreto-Lei será submetido, em quarenta e oito horas, sobre a urgência ou 
o interesse público relevante que motivaram a sua expedição.  
§ 1o. - Negada a urgência ou o interesse público relevante, ou ainda decorridos duas sessões, em 
dias sucessivos, em deliberação, o Decreto-Lei é tido como rejeitado, e o seu texto passa a tramitar 
como Projeto de Lei, com tramitação em prazo determinado.  
§ 2o. - Aprovada a urgência ou o interesse público relevante, o Congresso Nacional terá trinta dias 
para a apreciação do Decreto-Lei sendo considerado rejeitado uma vez decorrido o prazo de trinta 
dias sem deliberação.  
§ 3o. - A rejeição, na forma do parágrafo anterior, não implicar a nulidade dos atos praticados durante 
a urgência do Decreto-Lei.  
§ 4o. - Durante o recesso parlamentar, a expedição do Decreto-Lei determina a convocação 
extraordinária imediata do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
O instituto do Decreto-Lei, se por um lado dever ser considerado remédio às vezes necessário para 
soluções rápidas de problemas de governo, através da legislação, não pode, como ocorre 
atualmente, ser instrumento de marginalização do Congresso Nacional nas decisões. 
Assim, é prevista a existência do decreto-lei, mas de uma forma que só em ultimo caso ele se 
recorrerá. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 28600 APROVADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto: 
     Dê-se nova redação ao "caput" do Art. 94: Art. 94 - Em caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República, por solicitação do Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-la, de imediato, ao Congresso Nacional que, se estiver em 
recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias, e deliberar sobre 
elas. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer: 
     Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
     EMENDA: 29597 REJEITADA 
Fase: 
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     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto: 
     Dê-se ao art. 94 a seguinte redação, suprimindo-se o parágrafo único e acrescentando-se §§ 1o.  
e 2o.:  
Art. 94 - Em caso de relevância e emergência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-
Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, para 
conversão, ao Congresso Nacional, o qual as apreciará em sessão conjunta.  
§ 1o. - Estando em recesso, o Congresso Nacional será convocado extraordinariamente para se 
reunir no prazo de cinco dias.  
§ 2o. - As medidas provisórias perderão eficácia, desde sua edição, se não forem convertidas em lei, 
no prazo de sessenta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as 
relações jurídicas delas decorrentes. 
Justificativa: 
A inovação proposta diz respeito á apreciação de medidas provisórias, com força de lei, através de 
sessão conjunta do Congresso Nacional. A relevância e a emergência ensejadoras da adoção de 
“medidas provisórias com força de lei”, por parte de Executivo, exigem uma pronta resposta do 
Legislativo, o que se viabiliza com a sessão conjunta. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 30103 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     OSVALDO COELHO (PFL/PE) 
Texto: 
     Suprima-se o art. 94 e seu Parágrafo Único, do substitutivo ao Projeto de Constituição, do Relator 
da Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O art.94 do proposto nada mais é do que a contemplação, sob disfarce, do Decreto-Lei. 
Uma das conquistas da nova Constituição deveria ser, como sempre se proclamou, a extinção do 
Decreto-Lei do ordenamento jurídico brasileiro. 
Agora, aparece no texto do substitutivo o mesmo Decreto-Lei, com a denominação de “medida 
provisória com força de lei” (o que vem a dar no mesmo). 
O fato é que, tal qual o Decreto-Lei, a “medida provisória” tem efeito imediato, materialmente é lei, e 
não conta com a aprovação previa do Poder Legislativo. 
O que sempre se reclamou contra o Decreto-Lei foi que significava uma diminuição, uma restrição 
aos poderes e à competência do Legislativo. 
Agora, propõe-se uma “medida provisória” que encurte esses inconvenientes. 
Realmente pelo sistema atual, o Decreto-Lei tem matéria limitada (itens do art.55 da Constituição em 
vigor: segurança nacional, finanças públicas, criação de cargos e fixação de vencimento). Pelo 
sistema proposto, a “medida provisória” pode versar sobre toda e qualquer matéria. A usurpação do 
Poder Legislativo pelo Executivo, que existe sob o regime do Decreto-Lei, agora se amplia ao infinito. 
Por outro lado, o Decreto-Lei tem uma limitação financeira – não haver aumento de despesa. A 
medida provisória não tem essa limitação, o que significa que o Executivo poderia com uma simples 
“mediada provisória”, efetuar despesas não autorizadas na lei orçamentaria, em qualquer montante. 
A disposição contida no Parágrafo Único será, muitas vezes, ineficaz. Muitas das providencias 
adotadas por uma “medida provisória” poderão ser definitivas, pela impossibilidade material do seu 
desfazimento, assim, de nada vale dizer que as medidas provisórias perderão sua eficácia desde a 
sua edição (que corresponde à publicação, no caso do Decreto-Lei), com efeitos retroativos, sempre 
que essa retroação de efeitos não seja materialmente possível. 
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O problema do Decreto-Lei, suas vantagens e desvantagens, sua inserção ou não na nova 
Constituição, deve ser enfrentado às claras. O disfarce da “medida provisória” é uma emenda 
certamente pior do que o soneto.  
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 30875 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto: 
     Emenda Supressiva Dispositivo Emendado Art. 94 Suprima-se a expressão "por solicitação do 
Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Defendemos o presidencialismo mitigado. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 32124 APROVADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     POMPEU DE SOUZA (PMDB/DF) 
Texto: 
     Substituir, no parágrafo único do art. 94, a expressão - "dele decorrentes" - por "delas 
decorrentes". 
Justificativa: 
Parece evidente que o pronome, no caso, refere-se às “medidas provisórias”, e não ao “Congresso 
Nacional”. 
Parecer: 
     Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
     EMENDA: 33403 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto: 
     EMENDA ADITIVA Acrescente-se ao artigo 94 um parágrafo, renumerando-se o único: Art. 94. - § 
1o. - § 2o. - Na hipótese de recesso as medidas provisórias serão apreciadas pela Comissão 
Representativa. 
Justificativa: 
Naturalmente, havendo uma comissão representativa é impossível que o Congresso não aprecie, de 
pronto, uma medida provisória. Ela deve ser estruturada para que tais decisões possam ser julgadas 
e não haja solução de continuidade de atuação congressual. 
Parecer: 
     A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização. Pela 
rejeição. 
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     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:  
[...] 
 Art. 94 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso 
Nacional, o qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo 
de cinco dias.  
[...] 
Justificativa: 
As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de outra 
emenda. 
Suprime-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: 33859 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto: 
     EMENDA SUPRESSIVA DISPOSITIVO EMENDADO: art. 94 Suprima-se o art. 94 do Substitutivo. 
Justificativa: 
Cabe ao Congresso Nacional por sua própria natureza, o empreendimento de tarefas legislativas, 
banindo-se de uma vez por todas, os resquícios do período ditatorial em que se permitia ao Executivo 
formular, unipessoalmente, norma legal com força cogente, mantendo-se, então, a harmonia que 
deve existir entre os Poderes do Estado. 
Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 34145 REJEITADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto: 
     Suprima-se o art. 94 
Justificativa: 
Este dispositivo faz perpetuo o uso do decreto-lei em nosso ordenamento jurídico. Mas o faz de forma 
disfarçada, como que pretendendo esconder sua verdadeira finalidade. Acredito que aqueles que 
tanto combateram o uso do decreto-lei devem ter a dignidade de impedir a sua permanência em 
nosso ordenamento jurídico. 
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Parecer: 
     A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
     EMENDA: 34403 APROVADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto: 
     Emenda Aditiva Dê-se ao art. 94 do Substitutivo do Relator do Projeto de Constituição a seguinte 
redação:  
"Art. 94 - Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-
Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato, para 
conversão, ao Congresso Nacional, o qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente 
para se reunir no prazo de cinco dias, vedada a reiteração". 
Justificativa: 
A proibição imposta ao Presidente da República de reiterar pedido feito nos termos do art.94, é no 
sentido de coibir eventuais abusos, e evitar desprestigio ao Congresso Nacional, que teria 
constantemente retirada sua função legislativa. 
Parecer: 
     Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
     EMENDA: 34704 APROVADA 
Fase: 
     O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto: 
     Dê-se ao parágrafo único do art. 94 a seguinte redação: Parágrafo único - As medidas provisórias 
perderão eficácia, desde a sua edição se não forem convertidas em lei, no prazo de trinta dias, a 
partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas 
decorrentes. 
Justificativa: 
Redação aprimorada. 
Parecer: 
     A proposição melhor regula a matéria, razão pela qual somos pela sua aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

     EMENDA:00967 REJEITADA 
Fase: 
     S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto: 
     Emenda modificativa  
[...] 
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2) Ao art. 76, caput, seja dada a redação seguinte: Art. 76. Em caso de relevância e urgência, o 
Governo poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las, de imediato, para 
conversão, ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado, extraordinariamente, 
para se reunir no prazo de cinco dias 
[...] 
Justificativa: 
Na distribuição da competência, é importante que a iniciativa das leis fique com o Governo. 
Elas interessam muito de perto, ao desempenho da administração. 
Parecer: 
     Propondo alteração ao artigo 75, pretende o ilustre Constituinte conferir ao governo, a iniciativa de 
leis, uma vez que elas interessam muito de perto ao desempenho da administração. Por isso sugere 
ele se substitua a expressão "ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro" por "ao Governo". E, 
nos termos do § 2o. do artigo 22 do Regimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, propõe 
alterações aos itens I e II e § 1o. do artigo 75, ao artigo 76, ao item I do artigo 77 e ao artigo 78 e seu 
§ 1o.Inobstante os elevados propósitos do seu digno autor, a Emenda deve ser rejeitada, uma vez 
que a competência deve ser bem definida e certa e determinada a autoridade que a exerce. O 
governo, diz o artigo 101, é exercido pelo Primeiro-Ministro e pelos integrantes do Conselho de 
Ministros. Só o Chefe de Governo deve ter a iniciativa de leis. Aliás, o Projeto, no artigo 75, item II, 
enumera diversas matérias cujas leis são de iniciativa privativa do Chefe de Governo. Nesse campo, 
as competências do Presidente da República e do Primeiro-Ministro estão bem colocadas e não 
merecem reparo algum. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:01647 REJEITADA 
Fase: 
     S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     ONOFRE CORRÊA (PMDB/MA) 
Texto: 
     EMENDA MODIFICATIVA Dar ao art. 76 a seguinte redação: Art. 76 a seguinte relevância e 
urgência, o Presidente da república, ouvido o Primeiro-Ministro, poderá adotar medidas provisórias, 
com força de lei, devendo submetê-las de imediato, para conversão, ao Congresso Nacional, que, 
estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias. 
Justificativa: 
É condizente com o sistema presidencialista parlamentarizado. 
Parecer: 
     Sob o argumento de que a proposta é condizente com o sistema presidencialista parlamentarizado 
o ilustre Constituinte, propõe seja alterado o artigo 76, a fim de que o Presidente da República, em 
caso de relevância e urgência, possa, por iniciativa própria----e não solicitação Primeiro Ministro, mas 
mediante sua prévia audiência adotar as medidas provisórias com força de lei. Uma vez que não 
adotamos o sistema proposto, a presente Emenda deve ser rejeitada. A iniciativa das medidas 
provisórias deve competir ao Primeiro Ministro, chefe de governo e não ao Presidente da República, 
chefe de Estado. Pela rejeição. 

 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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 
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DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 74. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República, por solicitação do Primeiro-
Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submete-las de imediato, para 
conversão, ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente 
para se resumir no prazo de cinco dias. 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a sua edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir da sua publicação, devendo o Congresso Nacional 
disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. 
[...] 
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     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 
     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. 
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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. 
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: 
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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. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

 

     EMENDA:00096 REJEITADA 

Fase: 
     U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto: 
     Suprima-se, do inciso IV, do Art. 86, Seção II, do Capítulo II, do Título IV, do Projeto de Constituição (V), a 
expressão "... decretos e ...", redigindo-o como a seguir: "... IV - sancionar, promulgar, fazer publicar as leis e 
expedir regulamentos para sua fiel execução;" Bem como assim, suprima-se o Art. 64 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A referida emenda pretende coibir a expedição de decreto-lei pelo chefe do Executivo, mas, pretende 
principalmente definir as funções clássicas do Legislativo e Executivo. 
Ninguém ignora que o Congresso Nacional, quando da expedição e vigência desses diplomas, fica 
totalmente afastado do poder decisório, limitando-se a homologar, a chancelar programas e planos que já 
vem prontos e acabados do Planalto. 
Recentemente, num exemplo absurdo de desrespeito no Poder Legislativo, o Chefe do Executivo acaba de 
baixar decreto-lei reprogramando o Orçamento Geral da União, ninguém há de negar a necessidade da 
suplementação orçamentária, mas não é esta a forma correta de fazê-la. 
Para ilustrar, aí então três outros exemplos recentes que demonstram com clareza o pouco caso que o 
Executivo trata a sociedade e seus representantes legislativos: o pano cruzado, os pacotes fiscais, a 
negociação da divida externa... 
Por isso a razão da emenda supressiva, do contrário o Congresso não poderá desempenhar a missão que os 
novos tempos lhe destinam e continuaremos, cada vez mais, surpreendidos e derrotados, todas as vezes que 
esta Casa se impuser em suas prerrogativas. 
São muitos os casos comprometidos por essa mácula.  
DESPACHO 
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A emenda suprime dois dispositivos (art.86, IV e art.64), não correlatos, o que contraria as normas 
regimentais (art.23, § 2º do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte). O núcleo da proposta é 
eliminar a competência atribuída ao Presidente da República para adotar medidas provisórias, com força de 
lei, admite-se o seu acolhimento em relação ao art.64. 
Parecer: 
     O item IV do art. 86 refere-se à competência privativa do Presidente da República para sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. A supressão do 
termo "decretos" não tem procedência, porquanto, na justificativa, o ilustre autor acentua o seu objetivo que é 
o de coibir a expedição de decretos-leis. Por outro lado, a supressão requerida do art. 64 e de seu parágrafo 
único não é de ser levada em conta, eis que as medidas provisórias com força de lei, em caso de relevância 
e de urgência, constituem instrumentos importantíssimos para o moderno "well state", desde que utilizados 
com parcimônia, propriedade e com a eficácia. Por outro lado, é de considerar a subordinação da aprovação 
definitiva de tais medidas à soberana decisão do Congresso Nacional, como previsto no texto. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00512 REJEITADA 
Fase: 
     U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     LAVOISIER MAIA (PDS/RN) 
Texto: 
     Suprimir o Art. 64 e seu parágrafo. 
Justificativa: 
O poder de legislar deve ser conferido exclusivamente ao Poder Legislativo. 
A nossa experiência com Decretos-lei não recomenda manter esta situação, ainda que minorada. 
Além do mais, existe a Lei Delegada, que pode atender ao Executivo nos casos necessários. 
Parecer: 
     A emenda objetiva a supressão do Art. 64, que dispõe sobre as "medidas provisórias, com força de lei", 
facultadas ao Presidente da República, "em caso de relevância e urgência". Entendemos indispensável a 
previsão constitucional, para casos de emergência. Não há comparação razoável entre essas medidas e o 
decreto-lei, pois aquelas perdem eficácia, se não convertidas em lei dentro em trinta dias. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:00620 REJEITADA 
Fase: 
     U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto: 
     Suprima-se o art. 64. 
Justificativa: 
O propósito das chamadas “ medidas provisórias” preconizadas nesse artigo é substituir o famigerado 
decreto-lei, que as forças politicas dominantes juraram rejeitadas vezes abolir, mas que continua em pleno 
vigor, agora até mais usado que antes. Em outras palavras mudará apenas o rótulo. Tais medidas não 
integram o processo legislativo previsto no art. 61. Nem haveria razão de integrá-lo. Trata-se de instrumento 
mais perigoso do que necessário. Mais perigoso, pela tendência dos governantes de recorrer a esse tipo de 
expedientes sempre que decide por providências que sabe contrariar os interesses da nação ou de 
determinados segmentos – especialmente a classe assalariada – da sociedade. A história de decreto-lei está 
aí para demonstrá-lo. É necessário, porque em se tratando de “relevância e urgência”, como define o artigo, o 
Congresso Nacional terá absoluta condição de apreciar qualquer matéria em tempo inferior aos trinta dias 
previstos no parágrafo. Basta querer. Além do mais, em função das próprias prerrogativas que está agora 
resgatando, o Poder Legislativo terá que ser ágil, sob o risco de comprometer seriamente sua própria.  
Parecer: 
     A emenda objetiva a supressão do Art. 64, que dispõe sobre as "medidas provisórias, com força de lei", 
facultadas ao Presidente da República, "em caso de relevância e urgência". Entendemos indispensável a 
previsão constitucional, para casos de emergência. Não há comparação razoável entre essas medidas e o 
decreto-lei, pois aquelas perdem eficácia, se não convertidas em lei dentro em trinta dias. Pela rejeição. 
 
     EMENDA:01085 REJEITADA 
Fase: 
     U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
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Comissão: 
     9 - Comissão de Sistematização 
Autor: 
     ADYLSON MOTTA (PDS/RS) 
Texto: 
     Art. 64 e parágrafo único. Suprima-se o artigo e seu parágrafo. 
Justificativa: 
A Assembleia Nacional Constituinte, ao elaborar o trabalho relativo ao novo texto constitucional, manifestou, 
em inúmeras oportunidades, a necessidade de se promover a extirpação de dispositivos considerados 
inadequados ao regime democrático, o chamado “entulho autoritário”. 
Dentre esses dispositivos encontrava-se o malfadado instituto do decreto-lei, forma repudiada por quantos 
tinham sua preocupação com a imagem do Poder Legislativo. Eis que, já na apreciação da matéria em 2° 
turno, ainda permanece, de modo escandaloso, o odiado e combatido decreto-lei, sob o disfarce das 
“medidas provisórias”. 
A respeito do mesmo assunto, permitimo-nos anexar à presente emenda uma entrevista feita com o ex-
ministro Leitão de Abreu, cujo passado de renomado jurista dispensa outros comentários. 
Parecer: 
     A emenda objetiva a supressão do Art. 64, que dispõe sobre as "medidas provisórias, com força de lei", 
facultadas ao Presidente da República, "em caso de relevância e urgência". Entendemos indispensável a 
previsão constitucional, para casos de emergência. Não há comparação razoável entre essas medidas e o 
decreto-lei, pois aquelas perdem eficácia, se não convertidas em lei dentro em trinta dias. Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00139 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substituir a expressão "medidas provisórias com força de lei"", pela locução "decreto-lei"". Em 
consequência, dever-se-á utilizar a mesma expressão - "decreto-lei"" - no art. 84, inciso XXV, em substituição 
ao termo "medidas provisórias com força de lei"", que lá se contém. 
Justificativa: 
A emenda, de finalidade meramente terminológica, visa adotar a expressão consagrada do Direito 
Constitucional Brasileiro e também em outros países de maneira a se evitar confusão com a introdução de 
uma categoria constitucional. Nem se argumente que a expressão “decreto-lei” cuja recuperação ora se 
pretende, tenha qualquer sentido autoritário. Nada disso, o que é decisivo, no sistema constitucional 
vindouro, é o regime jurídico dessa função normativa extraordinária do Presidente da República em “caso de 
relevância e urgência” além de submeter-se “de imediato” ao saudável e indispensável controle do 
Congresso Nacional, o qual, inclusive, será convocado extraordinariamente para esse fim, se estiver em 
recesso. 
É digno de menção, ainda, que o decreto-lei, de acordo com a disciplina do paragrafo único do referido art. 
62, perderá eficácia se não for convolado em lei no prazo de 30 dias. 
Destarte, a emenda mantem por inteiro o regime jurídico das mal denominadas “medidas provisórias com 
força de lei”, apenas homenageando a locução amplamente consagrada do decreto-lei. 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
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