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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. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na 

Câmara dos Deputados.  

      § 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos 

de sua iniciativa.  

      § 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, 

sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação 

quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.  

      § 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-

se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.  

      § 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, 

nem se aplicam aos projetos de código.  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00406 DT REC:03/04/87 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE QUE PROJETOS DE LEI ENVIADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO 
CONGRESSO NACIONAL OBEDECERÃO, QUANDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PRAZOS  
QUE ESPECIFICA. 
    
SUGESTÃO:05151 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   DIVALDO SURUAGY (PFL/AL) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI SOBRE  
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
    
SUGESTÃO:05241 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ TAVARES (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PRESIDENTE DA REPÚBLICA POSSA ENVIAR PROJETOS DE LEI  
PARA APRECIAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL, NOS PRAZOS E CONDIÇÕES QUE 
DETERMINA.  
 
   SUGESTÃO:06748 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE OS PROJETOS DE LEI ENCAMINHADOS AO  
CONGRESSO NACIONAL PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 6ª reunião da Subcomissão do Poder Legislativo, notas taquigráficas da Audiência 
Pública realizada 14/5/1987 sobre Processo Legislativo / Propostas de Emenda à Constituição / 
Aspecto Constitucional, regimental e conjuntural do Processo Legislativo. 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 

Art. 24 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República e dos Tribunais Federais terão início na Câmara dos Deputados, salvo o 

disposto no § 2º. 

§ 1º Os projetos de lei de que trata este artigo, se o solicitar o Presidente da 

República e a Câmara dos Deputados aprovar, serão apreciados dentro de 

quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e 

de igual prazo no Senado Federal.  

§ 2º O Presidente da República poderá solicitar, e a Câmara dos Deputados 

aprovar, em caso de urgência, que o projeto seja apreciado em sessão conjunta do 

Congresso Nacional dentro do prazo de quarenta dias.  

§ 3º Na falta de deliberação dentro dos prazos estabelecidos neste artigo, o projeto 

será incluído, automaticamente, na ordem do dia, em regime de urgência, nas dez 

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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sessões consecutivas e subsequentes; se, ao final dessas, não for apreciado, 

considerar-se-á definitivamente rejeitado.  

§ 4º A apreciação das emendas do Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, findo o qual, se não tiver 

havido deliberação, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior.  

§ 5º Os prazos não correrão nos períodos de recesso do Congresso Nacional, ou 

durante a dissolução da Câmara dos Deputados.  

§ 6º Os prazos dispostos neste artigo não se aplicam aos projetos de codificação. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 24 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República e dos Tribunais Federais terão início na Câmara dos Deputados, salvo o 

disposto no § 2º.  

§ 1º Os projetos de lei de que trata este artigo, se o solicitar o Presidente da 

República e a Câmara dos Deputados aprovar, serão apreciados dentro de 

quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e 

de igual prazo no Senado Federal.  

§ 2º O Presidente da República poderá solicitar, e a Câmara dos Deputados 

aprovar, em caso de urgência, que o projeto seja apreciado em sessão conjunta do 

Congresso Nacional dentro do prazo de quarenta dias.  

§ 3º Na falta de deliberação dentro dos prazos estabelecidos neste artigo, o projeto 

será incluído, automaticamente, na ordem do dia, em regime de urgência, nas dez 

sessões consecutivas e subsequentes; se, ao final dessas, não for apreciado, 

considerar-se-á definitivamente rejeitado.  

§ 4º A apreciação das emendas do Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, findo o qual, se não tiver 

havido deliberação, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior.  

§ 5º Os prazos não correrão nos períodos de recesso do Congresso Nacional, ou 

durante a dissolução da Câmara dos Deputados.  

§ 6º Os prazos dispostos neste artigo não se aplicam aos projetos de codificação. 

 

Consulte na 9ª reunião extraordinária a votação do Anteprojeto da Subcomissão. 

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

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 15.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

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

relator 

Art. 26 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Federais terão início na Câmara 

dos Deputados, salvo o disposto no inciso II do § 1º deste artigo.  

§ 1º - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar que 

projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados:  

I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  

II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  

§ 2º - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será 

incluído na ordem do dia das dez sessões consecutivas e subsequentes, ocorrendo 

rejeição, se não for apreciado.  

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob pena de rejeição.  

§ 4º - Os prazos do § 1º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional nem se aplicam aos projetos de codificação. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 26 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Federais terão início na Câmara 

dos Deputados, salvo o disposto no inciso II do § 1º deste artigo.  

§ 1º - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar que 

projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados:  

I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  

II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  

§ 2º - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será 

incluído na ordem do dia das dez sessões consecutivas e subsequentes; se ao final 

dessas, não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação 

final do projeto, ressalvadas as referidas no Art. 22, § 2º.  

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob pena de rejeição. 

 § 4º - Os prazos do § 1º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional nem se aplicam aos projetos de codificação. 

 

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

Governo a votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC de 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 3 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. 123 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Federais terão início na Câmara 

dos Deputados, salvo o disposto no inciso II do § 1º deste artigo.  

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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§ 1º - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar que 

projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados:  

I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  

II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  

§ 2º - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será 

incluído na ordem do dia das dez sessões consecutivas e subsequentes; se ao final 

dessas, não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação 

final do projeto, ressalvadas as referidas no Art. 121, § 2º.  

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob pena de rejeição.  

§ 4º - Os prazos do § 1º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional nem se aplicam aos projetos de codificação. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 5. 

(consulte as emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 124 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 

Federal, salvo o disposto no item II do § 1º deste artigo. 

§ 1º - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar que 

projetos de lei de sua iniciativa sejam apreciados: 

I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  

II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  

§ 2º - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será 

incluído na ordem do dia das dez sessões consecutivas e subsequentes; se ao final 

dessas, não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação 

final do projeto, ressalvadas as referidas no art. 122, § 2º.  

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado da República, pela Câmara Federal, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob pena de rejeição.  

§ 4º - Os prazos do § 1º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional nem se aplicam aos projetos de codificação. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 19.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 96 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 

Federal, salvo o disposto no parágrafo 4º, deste artigo.  

§ 1º - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar urgência 

para apreciação de projetos de sua iniciativa, inclusive para tramitação simultânea 

nas duas Casas do Congresso Nacional.  

§ 2º - Se a Câmara Federal e o Senado da República não se manifestarem, cada 

qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, esta 

deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais 

assuntos, salvo quanto ao disposto no artigo 94, e no parágrafo 6º do artigo 99, até 

que se ultime a votação.  

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado da República, pela Câmara Federal, 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 7  

 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, observado o disposto no 

parágrafo anterior.  

§ 4º - Na tramitação simultânea, o prazo será de quarenta dias, observadas as 

demais disposições do parágrafo 2º.  

§ 5º - Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional nem se aplicam aos projetos de código. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 23.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 74 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara 

Federal.  

§ 1º - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar urgência 

para apreciação de projetos de sua iniciativa.  

§ 2º - Se a Câmara Federal e o Senado da República não se manifestarem, cada 

qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, esta 

deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais 

assuntos, salvo quanto ao disposto no artigo72 e no § 6º do artigo 76, até que se 

ultime a votação.  

§ 3º - A apreciação das emendas do Senado da República, pela Câmara Federal, 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, observado o disposto no 

parágrafo anterior.  

§ 4º - Os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 78. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Superiores terá início na Câmara 

dos Deputados.  

§ 1º O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar urgência 

para apreciação de projetos de sua iniciativa.  

§ 2º Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada 

qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobre a proposição, esta 

deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação sobre os demais 

assuntos, salvo quanto ao disposto no artigo76 e no § 6º do artigo 80, até que se 

ultime a votação.  

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados 

far-se-á, nos casos deste artigo, no prazo de dez dias, observado o disposto no 

parágrafo anterior.  

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 
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(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 76. 

 

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

2º) 

Art. 66. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República e dos Tribunais Superiores terá início na Câmara dos Deputados.  

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de 

projetos de sua iniciativa.  

§ 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco 

dias, sobre a proposição, esta deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se 

a deliberação sobre os demais assuntos, salvo quanto ao disposto nos arts. 64 e 

68, § 6º, para que se ultime a votação.  

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados 

far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo 

anterior.  

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na 

Câmara dos Deputados.  

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de 

projetos de sua iniciativa.  

§ 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco 

dias, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a 

deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.  

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados 

far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo 

anterior.  

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte as emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

Na Comissão de Redação, foram feitas alterações no dispositivo.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, p. 40, 87, 163 e 181. 

                                                      
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/307anc23set1988SUPB.pdf
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FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da 

República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na 

Câmara dos Deputados.  

§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de 

projetos de sua iniciativa.  

§ 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado 

Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco 

dias, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a 

deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.  

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados 

far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo 

anterior.  

§ 4º Os prazos do § 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso 

Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
__________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00016 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do artigo 24 e aos §§ 1o. e 2o., a seguinte redação:  
"Art. 24. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República ou  
do Presidente do Conselho terão início na Câmara dos Deputados.  
§ 1o. Os projetos de lei de que trata este artigo, quando solicitado pelo Presidente da  
República ou pelo Presidente do Conselho e a Câmara dos Deputados aprovar, serão apreciados  
dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu recebimento na Câmara dos Deputados, e igual 
prazo no Senado Federal.  
§ 2o. O Presidente da República ou o Presidente do Conselho poderá solicitar, e a  
Câmara dos Deputados aprovar, em caso de urgência, que o projeto seja apreciado em sessão 
conjunta do Congresso Nacional dentro do prazo de quarenta e cinco dias." 
Justificativa: 
Dentro do princípio que a nova Constituição adotará o regime Parlamentar de Governo é justa e 
indispensável que se estenda ao Presidente do Conselho os mesmos direitos do Presidente da 
República contidos no caput do artigo 24 e nos seus §§ 1º e 2º. 
Parecer:   
   Rejeitada 

                                                      
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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   EMENDA:00144 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao final do § 3o. do art. 24:  
"Art. 24. ..................................  
§ 3o. ......; se, ao final dessas, não for apreciado aplica-se o disposto no § 5o. do art. 27, dispensada 
qualquer exigência de quórum para deliberação." 
Justificativa: 
Trata-se de medida a dar consequência à decisão da Câmara que já teria reconhecido a necessidade 
de urgência (Art. 24 § 1º). Não tem sentido que reconhecida esta circunstancia o projeto seja 
considerado rejeitado o que acarretaria maior demora na solução do problema. A medida proposta no 
art. 27 § 5º parece mais eficaz. A parte final da proposição (menção a quórum) se deve a 
apresentação de outra emenda, alterando o art. 8° do anteprojeto.  
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00187 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   O art. 24 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Os projetos de emenda à Constituição, as leis complementares e as leis ordinárias deverão  
ser apreciadas e votadas pelo Congresso Nacional no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) 
dias após o seu recebimento", suprimindo-se o seu § 4o. 
Justificativa: 
O estabelecimento de um prazo máximo dentro do qual as proposições legislativas devam ser 
apreciadas e votadas é uma necessidade para o aperfeiçoamento e a agilização do processo 
legislativo, ao mesmo tempo em que contribui para recuperar a credibilidade do Legislativo.  
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00256 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE LEITE (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No § 3o. do art. 24, onde consta "nas dez sessões consecutivas e subsequentes" modifique-
se para:  
"Nas dez sessões consecutivas ordinárias e subsequentes." 
Justificativa: 
É para evitar que possam ser convocadas várias sessões extraordinárias em dois (2) dias seguidos, 
diminuindo-se em consequência, o prazo do Poder Legislativo para exame do assunto.  
Parecer:   
   Rejeitada 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 11  

 

   
   EMENDA:00312 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, no § 5o., do art. 24, as expressões "ou durante a dissolução da Câmara dos  
Deputados", do anteprojeto do Relator da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
A exemplo das emendas apresentadas anteriormente sou favorável a manutenção do regime 
Presidencialista de governo com as sugestões contidas nas emendas apresentadas nesta 
Subcomissão do Poder Executivo.  
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00353 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o constante do caput e o parágrafo 4o. do art. 24, transformando, com alterações, o  
parágrafo 1o. em caput do artigo; estabelecendo-se nova numeração. Dê-se, ainda, nova redação  
ao § 2o.  
"Art. 24. Os projetos de lei de iniciativa do Conselho de Ministros, se solicitado e aprovado  
pelo Congresso Nacional, serão apreciados dentro de 90 (noventa) dias, a contar do seu 
recebimento.  
§ 2o. O Conselho de Ministros poderá solicitar, e o Congresso Nacional aprovar, em caso  
de urgência, que o projeto seja apreciado dentro do prazo de quarenta dias." 
Justificativa: 
As supressões, dentro da perspectiva do sistema unicameral, são óbvias.  
As alterações que fazemos reafirmam a competência do Conselho de Ministros e não do Presidente 
da República, para estes casos, visando o regime parlamentarista de governo.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00203 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo os seguintes artigos, incisos e  
parágrafos, renumerando os demais:  
- incisos II, III, IV e V do artigo 9º;  
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- §§ 7o e 8o do artigo 16;  
- § 2o do artigo 28, renumerando o § 1o para artigo;  
- § 2o do artigo 36;  
- artigo 39 e parágrafo único. 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos os artigos, a sua 
existência.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00204 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo os seguintes artigos, incisos e 
parágrafos, renumerando os demais:  
- parágrafo único do artigo 10;  
- artigo 19 e parágrafo único;  
- artigo 20, incisos e parágrafos;  
- artigo 21, e parágrafos;  
- artigo 22, e parágrafos;  
- artigo 23;  
- artigo 24;  
- artigo 25;  
- artigo 26 e parágrafos;  
- artigo 27;  
- artigo 28 e parágrafos;  
- artigo 29 e incisos;  
- artigo 30, incisos e parágrafo único;  
- artigo 31 e parágrafo único;  
- artigo 32;  
- artigo 33, incisos e parágrafo único;  
- artigo 34 e incisos;  
- artigo 35 e parágrafos;  
- inciso IV do artigo 41;  
- incisos I e II e o § 2o. do artigo 44;  
- parágrafo único do artigo 46; 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00248 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 24 e seus parágrafos:  
"Art. 24. Os projetos de lei iniciativa do Presidente da República, se este o solicitar e a  
Câmara dos Deputados aprovar, serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu  
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recebimento na Câmara dos Deputados.  
§ 1o Na falta de deliberação dentro do prazo estabelecido neste artigo, o projeto será  
incluído, automaticamente, na ordem do dia, em regime de urgência, nas dez sessões consecutivas 
e subsequentes se, ao final dessas, não for apreciado, considerar-se-á definitivamente  
rejeitado.  
§ 2o Os prazos não correrão nos períodos de recesso da Câmara dos Deputados.  
§ 3o Os prazos dispostos neste artigo não se aplicam aos projetos de codificação. 
Justificativa: 
Trata-se de assegurar à Câmara dos Deputados a exclusividade na discussão e votação de Projetos 
de iniciativa do Presidente da República. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
   
    
EMENDA:00426 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Substituam-se os §§ 1o. e 2o. do art. 24 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo  
pelos seguintes:  
"Art. 24. ..................................  
§ 1o.. Os projetos de lei de que trata este artigo, se o solicitar o Presidente da República,  
e, a Câmara dos Deputados aprovar, serão apreciados dentro de 60 (sessenta) dias, a contar do seu  
recebimento na Câmara dos Deputados, e de igual prazo no Senado Federal.  
§ 2o.. O Presidente da República poderá solicitar, e a Câmara dos Deputados aprovar, em  
caso de urgência, que o projeto seja apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro 
do prazo de 60 (sessenta) dias." 
Justificativa: 
O decurso de prazo a que alude o art. 51 da Constituição vigente foi-nos legado pelos Atos 
Institucionais nºs 1, de 09 de abril de 1964 (art. 4º) e 2, de 27 de outubro de 1965 (art.5º).  
Inobstante sua origem, forçoso é reconhecer a validade do instituto em apreço que, com a fixação de 
prazos para a manifestação parlamentar, impediu as manobras protelatórias que retardavam a 
tramitação das proposições oriundas do Poder Executivo. 
Todavia, esses prazos estão a merecer críticas da maioria dos nossos constitucionalistas, todos 
julgando ser a exiguidade de tempo empecilho para um perfeito e seguro pronunciamento do Poder 
Legislativo. 
Por tudo isto, e aproveitando o momento em que o instituto se presta a propósitos bem mais 
democráticos, entendemos oportuna a dilatação dos prazos nas bases propostas pela presente 
emenda. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
      EMENDA:00459 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se à Seção VIII do anteprojeto aprovado pela Subcomissão do Poder Legislativo o  
seguinte artigo:  
"Art. O Primeiro-Ministro poderá solicitar que projetos de lei sejam apreciados em regime de  
urgência pelo Congresso Nacional." 
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Justificativa: 
Com essa Emenda, pretendemos deixar clara a responsabilidade do Primeiro Ministro quanto ao 
orçamento das autarquias, empresas de economia mista, empresas públicas, fundações e 
administração direta da União.  
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
      EMENDA:00567 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 30 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 30 - O Presidente da República poderá solicitar que os projetos de lei de sua iniciativa  
sejam apreciados dentro de quarenta e cinco dias no Congresso Nacional.  
§ 1o. - O pedido de apreciação de projeto de lei dentro do prazo estabelecido neste artigo,  
deverá ser enviado com a mensagem de encaminhamento do projeto ao Congresso Nacional.  
§ 2o. - Na falta de deliberação dentro do prazo estabelecido neste artigo o projeto será  
automaticamente incluído na Ordem do Dia, em regime de urgência, nas dez sessões consecutivas  
subsequentes; se, ao final dessas, não for apreciado, considerar-se-á definitivamente  
rejeitado.  
§ 3o. - O prazo estabelecido neste artigo não correrá nos períodos de recesso do 
Congresso Nacional." 
Justificativa: 
O raciocínio por nós expostos quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
   
   EMENDA:01000 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à parte final do § 3o., art. 24 do anteprojeto da Subcomissão do  
Poder Legislativo:  
Art. 24 - ..................................  
§ 3o. - , se ao final dessas não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições  
até a votação final do projeto. 
Justificativa: 
Não tem cabimento a rejeição do projeto por decurso de prazo se a Câmara dos Deputados já 
reconheceu que se tratava de matéria urgente (§ 2°). 
É mais lógico que se dê consequência a essa urgência, obrigando a votação, como já prevê o 
Anteprojeto no caso de veto presidencial (art. 27, § 5º). 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01070 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   EMENDA No. DE 1987  
Exclua-se do art. 24, do anteprojeto final da Subcomissão do Poder Legislativo, o § 2o., 
que estabelece:  
Art. 24......................................  
§ 2o. - O Presidente da República poderá solicitar, e a Câmara dos Deputados aprovar, em  
caso de urgência, que o projeto seja apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional dentro 
do prazo de quarenta dias." 
Justificativa: 
Nada justifica o atropelo de uma votação conjunta das duas Casas do Congresso Nacional em prazo 
tão pequeno, de quarenta dias, razão pela qual deverá ser excluído, do texto do art. 24, o chamado 
“regime de urgência”.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01338 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão do Poder Executivo.  
Suprimir os art. 21, 22 e seus parágrafos, e os arts. 23 art. 24 e art. 25. 
Justificativa: 
A emenda visa combinar a manutenção da autoridade representativa do Presidente da República, 
conquistado pelo voto direito, de nomear o ministério, com a independência a autoridade também do 
poder legislativo que não pode ser dissolvido no regime proposto, pelo executivo, que assim se 
tornaria ditatorial.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01381 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Art. 24. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01391 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 5o. do Art. 24 a seguinte redação:  
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Os prazos não correrão nos períodos de recesso, ou durante a dissolução da Câmara 
dos Deputados. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01399 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. Art. 24 a seguinte redação:  
§ 2o. - O Presidente da República poderá solicitar, e a Câmara dos Deputados aprovar, em  
caso de urgência, que o projeto seja apreciado dentro do prazo de trinta dias. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01400 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do Art. 24 a seguinte redação:  
Os projetos de lei de que trata este artigo, se o solicitar o Presidente da República e a  
Câmara dos Deputados aprovar serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu  
recebimento na Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:01401 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprima-se o § 4o. do Art. 24. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   EMENDA:00426 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
RENATO VIANNA  
Texto:   
   Dê-se § 1o., § 2o. e § 5o. do Art. 24 a seguinte redação:  
§ 1o. - Os projetos de lei de que trata este artigo, se o solicitar o Presidente da República e  
a Câmara dos Deputados aprovar, serão apreciados dentro de quarenta e cinco dias, a contar do seu  
recebimento na Câmara dos deputados.  
§ 2o. - O Presidente da República poderá solicitar, e a Câmara dos Deputados aprovar, em  
caso de urgência, que o projeto seja apreciado dentro do prazo de trinta dias.  
§ 5o. - Os prazos não correrão nos períodos de recesso, ou durante a discussão da Câmara dos  
Deputados. 
Justificativa: 
O Decurso de prazo a que alude o art. 51 da Constituição vigente foi-nos legado pelos Atos 
Institucionais n.º 1, de 09 de abril de 1964 (art. 4º) e 2, de 27 de outubro de 1965 (art. 5º.). 
Inobstante sua origem, forçoso é reconhecer a validade do instituto em apreço que, com a afixação 
de prazos para a manifestação parlamentar, impediu as manobras protelatórias que retardavam a 
tramitação das proposições oriundas do Poder Executivo.  
Todavia, esses prazos estão a merecer críticas da maioria dos nossos constitucionalistas, todos 
julgando ser a exiguidade de tempo empecilho para um perfeito seguro pronunciamento do Poder 
Legislativo.  
Por tudo isto, e aproveitando o momento em que o instituto se presta a propósitos bem mais 
democráticos, entendemos oportuna a dilatação dos prazos nas bases propostas pela presente 
emenda.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA AO PARECER DO RELATOR:  
- Suprimir a expressão "Primeiro Ministro" das seguintes partes do anteprojeto:  
- no art. 5o., incisos III e VII.  
- art. 6o., caput.  
- no art. 9o., incisos I e IV.  
- inciso I do art. 10o.  
- inciso I do art. 14o.  
- § 1o. do art. 20.  
- artigos 22 e 23.  
- artigo 26, § 1o.  
- artigo 26, caput.  
- inciso I do art. 38.  
- no artigo 25, inciso I  
- Substituir a expressão "Primeiro Ministro" pela expressão "Presidente da República", nas  
seguintes partes do anteprojeto:  
- inciso VIII, do art. 5o.  
- inciso II, do art. 9o.  
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- inciso VI do art. 9o.  
- inciso VI do art. 10.  
- artigo 24.  
- inciso XXI do art. 38.  
- inciso XXII do art. 38.  
- Suprima-se:  
- o inciso III do art. 9o.  
- o inciso V do art. 9o.  
- § único do art. 38. 
Justificativa: 
As emendas visam retirar do projeto seu caráter parlamentarista.  
Parecer:   
   Rejeitada. Contraria a filosofia do substitutivo. 
   
   EMENDA:00065 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, as  
seguintes expressões:  
Art. 5o. - ..................................  
............................................  
VII - .... "e do Primeiro-Ministro..."  
VIII - .... "do Primeiro-Ministro, bem como ..."  
Art. 6o. - .... "o Primeiro-Ministro e ...."  
Art. 9o. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
IV - ... "ao Primeiro-Ministro e ..."  
VI - ... "através de moção ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 10o. - ................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
VI - ... "por proposta do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 14. - ..................................  
I - ... "Primeiro-Ministro ou ..."  
Art. 20. - ................................  
§ 1o. - ... "por solicitação do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 22. - ... "ao Primeiro-Ministro ..."  
Art. 23. - ... "ouvido o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 24. - ... "Primeiro-Ministro, ouvido o ..."  
Art. 25. - ..................................  
I - ... "ou do Primeiro-Ministro ..."  
Art. 26. - ... "do Primeiro-Ministro ..."  
§ 1o. - ... "e o Primeiro-Ministro ..."  
Art. 38. - ..................................  
I - ... "o Primeiro-Ministro ..."  
II - ... "elaborados pelo Conselho de Ministros."  
XXI - ... "por solicitação do Primeiro-  
Ministro, ouvido o Conselho da República ..."  
XXIII - ... "ouvido o Conselho da República ..."  
Art. 112. - ... "devendo, no mesmo dia, ser nomeado o Primeiro-Ministro ..." 
Justificativa: 
Como fomo s contrário à figura do Primeiro–Ministro estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência.  
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Parecer:   
   Contrário. O regime proposto no anteprojeto é parlamentarista 
   
   EMENDA:00172 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, do artigo 26, as expressões "do Primeiro-Ministro".  
Dê-se ao § 1o. do mesmo artigo 26 a seguinte redação:  
"§ 1o. - O Presidente da República poderá solicitar que projetos de lei de sua iniciativa  
sejam apreciados:" 
Justificativa: 
As emendas ora apresentadas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, 
motivo pela qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:   
   Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
   
   EMENDA:00286 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   Suprima-se do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo o  
seguinte dispositivo.  
Art. 26 ....................................  
§ 1o. ......................................  
I - ........................................  
II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional 
Justificativa: 
Nada justifica o atropelo de uma votação conjunta das duas Casas do Congresso Nacional em prazo 
tão pequeno, de quarenta dias, razão pela qual deverá ser suprimido, do texto do art. 26, o chamado 
regime de urgência.  
Parecer:   
   Os casos de urgência devem ser contemplados. Pela rejeição. 
   
   
    EMENDA:00433 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação à parte final do § 3o., art. 24 do Anteprojeto:  
Art. 24 - ..................................  
§ 2o. - Se ao final dessas não for apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a  
votação final do projeto. 
Justificativa: 
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Não tem cabimento a rejeição do projeto por decurso de prazo. É mais lógico que se dê 
consequência a essa urgência, obrigando a votação, como já prevê o Anteprojeto no caso de veto 
presidencial (art. 27, § 5º).  
Parecer:   
   Incluindo-se a mesma ressalva do art. 27, § 5o.. Pela aprovação. 
Obs.: A emenda foi reapresentada nesta fase. Trata-se da mesma emenda apresentada na FASE E 
– Emenda: 01000, que havia sido rejeitada naquela ocasião. Este fato explica a referência ao artigo 
24, que era o artigo correspondente à matéria no Anteprojeto da Subcomissão – FASE C. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00669 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no § 4o. do art. 72; no "caput" do art. 83; no  
parágrafo único do art. 107; no § 4o. do art. 109; no "caput" do art. 123; no § 2o. do art. 137; no §  
1o. do art. 174; no § 2o. do art. 176; no item III do art. 192 e na alínea "b", do item I, do art. 194. 
Justificativa: 
Não se encontra uma vez sequer, na Constituição em vigor, de boa técnica legislativa, a palavra 
inciso para significar o dispositivo de numeração romana. É tradicional, no direito brasileiro, como no 
português, o uso da palavra item.  
A partir das subcomissões temáticas, estamos tentando suprimir essa confusão (tanto mais quanto 
em muitos casos cita-se tal dispositivo como “item”), mas ao que parece elas confiaram na Comissão 
de Sistematização e, por isso mesmo, renovamos as emendas para melhorar a técnica legislativa do 
texto constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação. 
 
   
   EMENDA:00671 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se a palavra "inciso" por "item" no § 4o. do art. 72; no "caput" do art. 83; no  
parágrafo único do art. 107; no § 4o. do art. 109; no "caput" do art. 123; no § 2o. do art. 137; no §  
1o. do art. 174; no § 2o. do art. 176; no item III do art. 192 e na alínea "b", do item I, do art. 194. 
Justificativa: 
Não se encontra uma vez sequer, na Constituição em vigor, de boa técnica legislativa, a palavra 
inciso para significar o dispositivo de numeração romana. É tradicional, no direito brasileiro, como no 
português, o uso da palavra item.  
A partir das subcomissões temáticas, estamos tentando suprimir essa confusão (tanto mais quanto 
em muitos casos cita-se tal dispositivo como “item”), mas ao que parece elas confiaram na Comissão 
de Sistematização e, por isso mesmo, renovamos as emendas, para melhorar a técnica legislativa do 
texto constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos da justificação. 
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   EMENDA:00825 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 123, as expressões "e o Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:   
   Pela rejeição, conforme a fundamentação aduzida na Emenda no. 00823-5. 
 
   
   EMENDA:00841 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, do artigo 123, as expressões "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:   
   Pela rejeição, conforme a aduzida na emenda no. 823-5. 
   
   EMENDA:04301 APROVADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Redação ao Anteprojeto do Relator Substitua-se, no caput do art. 123, a  
expressão "Tribunais Federais", por Tribunais Superiores". 
Justificativa: 
Apenas os Tribunais Superiores e não todos os Tribunais Federais, como quer deixar ver o art. 123, 
têm competência para a iniciativa de leis, a teor do preceito próprio, que alude à competência dos 
Tribunais Superiores, que é o art. 119, caput.  
Parecer:   
   A expressão "Tribunais Superiores" é correta compatibilizando a sua adoção o Art. 123, com o 119.  
Pela aprovação. 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00763 PREJUDICADA 
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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 124, as expressões "e o Primeiro-Ministro." 
Justificativa: 
A emenda ora proposta resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata Do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas com relação às 
modificações destinadas ao citado Capítulo.  
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:00779 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se, do artigo 124, as expressões "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:04703 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução  
no. 01/87 C.S.).  
Acrescente-se, ao final do § 3o. do Art. 124 do Anteprojeto, a expressão: "do projeto". 
Justificativa: 
Propõe-se aqui a especificação de matéria a que se refere a rejeição prevista no mencionado 
parágrafo, de modo a deixar-lhe mais explicita a redação.  
Parecer:   
   As finalidades da emenda, contém aspectos que harmonizam com o entendimento da Comissão de 
Sistematização.  
Assim, somos pela aprovação parcial desta emenda. 
   
   EMENDA:05987 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Substituam-se os parágrafos do art. 124 pelo seguinte artigo, que será o 125, renumerando-se os  
seguintes:  
"Art. 125 O Presidente da República poderá enviar ao Congresso Nacional, para discussão em  
sessão conjunta, projetos de lei, solicitando sua apreciação em caráter de urgência, no prazo 
máximo de 30 dias.  
§ 1o. - Recebido o projeto, o Presidente do Congresso, no prazo de 48 horas, designará  
Comissão Especial que emitirá parecer no prazo de 10 dias.  
§ 2o. - Doze dias após ter recebido o Projeto, o Presidente do Congresso Nacional o  
submeterá ao Plenário, solicitando Parecer oral, se a Comissão não tiver concluído seus trabalhos.  
§ 3o. - A partir da data prevista no artigo anterior, o Congresso Nacional reunir-se-á  
diariamente, inclusive nos domingos e feriados, com o fim específico de discutir e votar o Projeto  
de Lei a que se refere este artigo.  
§ 4o. - Após dez sessões, o Projeto será submetido à votação das duas Casas do Congresso.  
§ 5o. - Vinte e cinco dias após ter sido recebido o Projeto, se ainda não tiver sido  
votado, o Congresso ficará em sessão permanente, até a conclusão da votação.  
§ 6o. - Se o Projeto não tiver sido votado no prazo previsto no caput deste artigo, será tido  
como aprovado.  
§ 7o. - O Poder Executivo não poderá solicitar a urgência prevista neste artigo, se já  
houver dois outros projetos neste regime em discussão ou votação no Congresso Nacional." 
Justificativa: 
O projeto procura, sem razão, evitar a instituição do decurso de prazo, de má tradição na prática 
política brasileira.  
Mas o que transformou o "decurso de prazo" em um dos símbolos do autoritarismo, foi o vezo de se 
adiarem as votações, no Congresso, deixando-se o projeto emprazado para ser votado às vésperas 
do termo fixado pelo Executivo. Dessa forma, o próprio Congresso impedia-se de apreciar a matéria 
ou criava obstáculos quase intransponíveis à Oposição. Manobras obstrucionistas frequentemente 
impossibilitavam a manifestação congressual. 
O instituto, em si, é valido e indispensável para a administração moderna. A emenda que propomos, 
cerca o Congresso de todas as garantias. Ele poderá não manifestar-se no prazo de 30 dias, mais 
adequado que o de 45 dias, mas então sua abstenção corresponderá a uma manifestação de 
vontade, e não a uma imposição regimental ou de minorias obstrucionistas. 
Negar este instrumento ao Executivo, reduz a eficiência administrativa e obriga o governo à pratica da 
expedição de Decretos-Leis que devem ser, estes sim, excepcionais.  
Tal como estão redigidos os parágrafos do art. 124, os debates podem prolongar-se indefinidamente, 
já que o Projeto não e claro sobre destino da proposição após decorridos os prazos fixados nos itens 
I e II. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A Emenda do ilustre autor é alheia ao sistema parlamentarista misto, 
preconizado no Projeto, e produz o retorno à desastrada experiência da aprovação de projetos 
oriundos da Presidência da República, através do artifício antidemocrático do "decurso de prazo".  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema  
de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
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DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
SEÇÃO VIII  
[...] 
SUBSEÇÃO II  
[...] 
Art. 124. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, e  
dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados salvo o disposto no item II do § 1o.  
deste artigo.  
§ 1o. O Presidente da República poderá solicitar que projetos de lei de sua iniciativa  
sejam apreciados:  
I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  
II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  
§ 2o. Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será incluído na  
ordem do dia das sessões consecutivas e subsequentes; se ao final dessas, não for  
apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação final do projeto, ressalvadas as  
referidas no art. 122, § 2o.  
§ 3o. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á, nos  
casos deste artigo, no prazo de dez dias, sob pena de rejeição.  
§ 4o. Os prazos do § 1o. não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional nem se  
aplicam aos projetos de codificação.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nos apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo.  
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição.  
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar.  
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:08083 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o., do artigo 124  
O § 2o. do Artigo 124 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 124 - ............................. 
§ 2o. Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será incluído na  
ordem do dia das dez sessões subsequentes; se, ao final dessas, não for apreciado, será 
considerado rejeitado. 
Justificativa: 
O decurso de prazo tem sido usado de forma arbitrária pelos Executivos e representa uma forma de 
pressão sobre o legislativo e à salutar composição política; simplesmente coloca o Legislativo contra 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 25  

 

a parede e, concretamente, prescinde da sua deliberação. Até aceitamos a solicitação do prazo como 
prerrogativa do Executivo, mas entendemos que a falta de deliberação deve ser considerada como 
não convencimento sobre a matéria proposta, portanto, implicando na sua rejeição. 
Parecer:   
   A regra inscrita no parágrafo 2o. do art. 124 não contém aprovação de projeto por decurso de 
prazo, mas uma nova sistemática mais condizente com a função do Poder Legislativo. 
   
   EMENDA:08197 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TELMO KIRST (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao inciso I do § 1o. e ao § 2o. do artigo 124 do Projeto de Constituição a seguinte redação.  
"Art. 124. ..................................  
§ 1o. ......................................  
I - em sessenta dias, em cada uma das Casas;  
II - ........................................  
§ 2o. Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, os projetos de lei serão tidos  
como rejeitados e arquivados, sendo facultado a Congressista representar qualquer desses projetos." 
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, 
emergências, etc.). No mesmo sentido, há de se entender a possibilidade de edição de decretos-leis.  
O que se pode admitir, sob pena de capitulação das prerrogativas das Câmaras, é que a aprovação 
se dê pelo simples decurso de prazo. Creio que se deve substituir a atual sistemática por seu inverso; 
se a matéria, considerada urgente ou sob o pálio de um decreto lei, não for aprovado 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:   
   Pelo não acolhimento. Não concordamos com a dilatação do prazo do inciso I, pois 45 (quarenta e 
cinco) dias são suficientes para a tramitação, em caráter de urgência, em cada uma das Casas do 
Congresso Nacional, de projeto de lei oriundo do Poder Executivo, como tem demonstrado a prática. 
Quanto ao parágrafo 2o. do art. 124, a regra inscrita no Projeto não contém aprovação por decurso 
de prazo, mas uma nova sistemática mais condizente com a função do Poder Legislativo. 
   
   EMENDA:08633 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PLÍNIO MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Nos artigos 96, 97, 104, 105, inciso II, 107, 114, parágrafo 6o., parágrafo 7o., inciso II, 115,  
parágrafo 2o., 118. inciso I, parágrafo 3o., 120, 121, parágrafo único, 124, e seu parágrafo 3o.,  
128, 131, parágrafo 1o., 134, parágrafo 5o., 138, inciso X e parágrafo 1o., 158, inciso VII, 160,  
162, inciso II e IX, 163, inciso I, 165, parágrafo 2o., 166, 167, parágrafo único, 171, caput, e seus  
parágrafos 1o. e 2o., 172, caput e seus parágrafos, 2o., 3o.e 4o., 173 e seu parágrafo  
único, 174 caput e seu parágrafo único, 185, 200, inciso II, 203, inciso IV, 242, muda-se a redação  
Câmara Federal para Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
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É de nossa tradição constitucional a denominação da Câmara dos Deputados para uma das casas do 
Congresso Nacional. Some-se isto a fato de a inovação do nome de uma das Casas do Congresso 
trazer a necessidade de substituição de grande quantidade de impressos existentes e, ainda, a 
imperiosa correção das inserções nos próprios da Casa legislativa atividades caríssimas.  
Parecer:   
   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, quer modificar apenas um termo 
de redação, que em linhas gerais, na Comissão de Sistematização, quando da redação final do texto 
constitucional poderá ser corrigida.  
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:09677 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. 124  
Suprima-se a expressão "do Primeiro-Ministro" do caput do artigo 124 do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País tem tornado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões.  
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inícios da década de 60.  
Não é minha intensão encerrar tal discussão, na qual este 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 especifica.  
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:09680 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. 124, § 1o.  
Suprima-se o expressão "e o Primeiro-Ministro" do § 1o. do artigo 124 do Projeto de  
Constituição, adequando-se a forma verbal ao novo texto. 
Justificativa: 
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As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões.  
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inicios da década de 60. 
Não é minha intensão 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 Implementação do Sistema 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 especifica.  
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:11702 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao § 1o., do artigo 124, a seguinte redação:  
"§ 1o. - O Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Tribunais Superiores, por  
seus Presidentes, poderão solicitar que projetos de leis de sua iniciativa sejam apreciados:" 
Justificativa: 
São incluídos os Tribunais para se manter a coerência do texto com o disposto no art. 192, III. 
Parecer:   
   Na sistemática do Projeto, o Presidente da República encaminha ao Congresso os projeto de lei 
oriundos dos Tribunais Superiores e, quando necessário, o fará nos termos do item I ou II do 
parágrafo 1o. do artigo 124.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:15647 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. 124 e parágrafo  
Suprimir o termo "Primeiro Ministro" 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequado à realidade brasileira contemporânea.  
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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:15711 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao art. 124, caput, e § 1o. a seguinte redação:  
"Art. 124 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da  
República e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara Federal, salvo o disposto no item II do  
§ 1o. deste artigo.  
§ 1o. - O Presidente da República poderá solicitar que projetos de lei de sua iniciativa  
sejam apreciados:  
............................................  
Justificativa: 
Suprimos as referencias à figura do Primeiro-Ministro.  
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:17076 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 da redação do § 1o. do Artigo 124 do Projeto de Constituição a expressão: "e o  
Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Somos pelo Regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
   
   EMENDA:17077 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 da redação do caput do Artigo 124 do Projeto de Constituição a expressão: "do  
Primeiro-Ministro”. 
Justificativa: 
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Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
   
   EMENDA:19323 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 124, renumerando o § 4o. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria regimental, que não convém figurar no texto da Constituição.  
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Procuraremos expungir do Projeto as matérias infraconstitucionais, mas tal 
não ocorre com o dispositivo versado na Emenda. 
   
   EMENDA:19325 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no Art. 124, "Câmara Federal" por "Câmara dos Deputados". 
Justificativa: 
Convém uniformizar, na Constituição, a denominação da Câmara dos Deputados.  
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:19327 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 124 a seguinte redação:  
Art. 124 ........................ 
§ 2o. - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será incluído na  
ordem do dia das sessões consecutivas e subsequentes, após os quais, se não apreciado,  
ficam sobrestados as demais proposições até ser votado o projeto, ressalvadas as referidas no art.  
122, parágrafo único. 
Justificativa: 
Aprimoramento da 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. 
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   EMENDA:19623 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado Art. 124  
Suprima-se o termo...... Primeiro Ministro.... do Art. 124 e seu parágrafo 1o. 
Justificativa: 
Os projetos leis de iniciativa do Presidente da República e dos Tribunais superiores não devem ter 
parceria do Primeiro Ministro tendo em vista a proposta de sua inexistência.  
Parecer:   
   A questão do Sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:23068 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 "do Primeiro-Ministro" do caput do art. 96. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportuno para a atual realidade brasileira.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23078 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva  
Substitua-se a expressão " e o Primeiro-Ministro poderão" pela expressão "poderá" no § 1o.  
do Art. 96. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista que entendemos inoportunos para a atual realidade brasileira.  
Parecer:   
   A emenda suprime do parágrafo 1o. do art.96 a referência ao Primeiro-Ministro, por ser seu autor 
contrário ao sistema parlamentar de governo.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:23677 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se do § 1o. do Artigo 96, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição, a expressão "e o Primeiro-Ministro", adequando-se o tempo do verbo. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:23790 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se da redação do parágrafo 1o. do Art. 96, do Substitutivo do Relator ao Projeto de  
Constituição a expressão: "e o Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe.  
Parecer:   
   A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali Alves de Souza, colide com o Sistema 
Parlamentarista de Governo, pelo que somos por sua rejeição. 
   
   EMENDA:23837 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o., do artigo 96, a seguinte redação:  
§ 1o. - O Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Tribunais Superiores, por  
seus Presidentes, poderão solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa,  
inclusive para tramitação simultânea nas duas Casas do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
São incluídos os Tribunais para se manter a coerência do texto com o disposto no art. 139, II.  
Parecer:   
   Propondo a modificação do § 1o. do art. 96 tem em vista a presente Emenda permitir que os 
Tribunais Superiores, por seus Presidentes, também solicitem urgência para a apreciação de projetos 
de sua iniciativa.  
Não vemos razão para estender aos Tribunais Superiores a prerrogativa estabelecida em favor do 
Presidente da República e do Primeiro Ministro. A nossa inconcordância com a extensão proposta 
justifica-se na razão de que os Tribunais não têm como tarefa fundamental incumbências de 
natureza executiva, como acontece com as inerentes às do Poder Executivo e por isso que 
demandam medidas legislativas que, se não tomadas com urgência podem causar sérios transtornos  
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à administração do País. Como tal não ocorre em relação à função judicante, não vemos razão para a 
previsão constitucional em causa, que, pela Emenda, se pretende aos Tribunais Superiores estender. 
   
   EMENDA:24266 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título V do Substitutivo do Relator  
O Título V do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Secção VIII  
Do Processo Legislativo  
[...] 
Art. 70 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo e dos Tribunais  
Federais terão início na Câmara dos Deputados, salvo disposto no parágrafo 1o. deste artigo.  
§ 1o. - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar que projetos  
de lei de sua iniciativa sejam apreciados em 40 dias em cada uma das Casas; em 50 dias, pelo  
Congresso Nacional.  
§ 2o. - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será incluído na  
ordem do dia nas dez sessões consecutivas e se, ao final dessas, não for apreciado, ficam 
sobrestadas  
as demais proposições, até a votação final do projeto.  
§ 3o - Nos casos deste artigo, a apreciação das emendas do Senado pela Câmara, far-se-á no  
prazo de trinta dias, sob pena de rejeição.  
§ 4o - Os prazos do § 1o. não correm em período de recesso nem se aplicam aos projetos de  
codificação.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela 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: 
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Para adequação a outras emendas já apresentadas 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:26699 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à subseção II, da Seção VIII do Cap. I do Título V DISPOSIÇÕES GERAIS, a seguinte  
estrutura, renumerando-se os seus artigos, a partir do 93 para 85.  
"Art. 85 - A iniciativa das Leis Complementares e ordinárias cabe a qualquer membro  
ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado da República, aos Tribunais Superiores e 
aos cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  
§ 1o. - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham:  
I - sobre os efetivos das Forças Armadas;  
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou  
aumentem a sua renumeração;  
III - organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária,  
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  
IV - servidores públicos da União, sem regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e  
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  
V - a organização do Ministério Público da União e dos Territórios  
§ 2o. - mantido  
Art. 94 - suprima-se  
Parágrafo Único - suprima-se  
Art. 95 - suprima-se  
I - suprima-se  
II - suprima-se  
Art. 96 - suprima-se  
§ 1o. - suprima-se  
§ 2o. - suprima-se  
§ 3o. - suprima-se  
§ 4o. - suprima-se  
§ 50. - suprima-se  
Art. 97 - suprima-se  
§ 1o. - suprima-se  
§ 2o. - suprima-se - 3o. - suprima-se  
Art. 86 - dar a redação do artigo 98 do substitutivo.  
Art. 87 - Aprovado o projeto, a Mesa da Casa onde for concluída a votação o enviará ao  
Presidente da República, que aquiescendo o sancionará. § 1o. - mantida a redação do § 1o. do  
art. 99 do substitutivo.  
§ 2o. mantida redação do - 2o. do art. 99 do substitutivo.  
§ 3o. - mantida redação do - 3o. do art. 99 do substitutivo  
§ 4o. - mantida redação do - 4o. do art. 99 do substitutivo.  
§ 5o. - mantida redação do - 5o. do art. 99 do substitutivo.  
Art. 88 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado somente poderá  
constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta  
dos membros de qualquer das Casas.  
Art. 89 - As leis delegadas pelo Presidente da República, comissão do Congresso Nacional ou de  
qualquer de suas Casas.  
Parágrafo Único - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do  
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Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado da República, a matéria reservada à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a Carreira e a garantia de seus membros;  
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  
Art. 90 - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
Justificativa: 

1. Excluímos todas referencias ao parlamentarismo.  
2. Suprimimos dispositivos que, a nosso entendimento, não regulam matéria constitucional e, 

sim, regimental das Casas do Poder Legislativo.  
3. No inciso V, do artigo 85, suprimidas a expressão “para a organização do Ministério Público 

dos Estados, do Distrito Federal, “por entendermos que ela fere o principio de autonomia das 
unidades federadas.  

Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
SEÇÃO VIII  
DO PROCESSO LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 124. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, e  
dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados salvo o disposto no item II do § 1o.  
deste artigo.  
§ 1o. O Presidente da República poderá solicitar que projetos de lei de sua iniciativa  
sejam apreciados:  
I - em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  
II - em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  
§ 2o. Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o projeto será incluído na  
ordem do dia das sessões consecutivas e subsequentes; se ao final dessas, não for  
apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação final do projeto, ressalvadas as  
referidas no art. 122, § 2o.  
§ 3o. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á, nos  
casos deste artigo no prazo de dez dias, sob pena de rejeição.  
§ 4o. Os prazos do § 1o. não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional nem se  
aplicam aos projetos de codificação.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo.  
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição.  
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Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
E o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo.  
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil. E um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções para as funções de legislar fiscalizar.  
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto no Projeto de 
Constituição, é mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União.  
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:28019 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ficam suprimidos o § 1o. e o § 4o. do art. 96, os §§ 2o. e 3o. do art. 97 e o art. 98 do  
projeto. 
Justificativa: 
Não há a menor necessidade de se criar a tramitação simultânea, totalmente alheia às praxes 
parlamentares. Se houver necessidade de uma apreciação mais urgente, usa-se a tramitação 
conjunta, pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   
   A questão do sistema de governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do substitutivo. Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:28546 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. art. 96, do Substitutivo do Relator da Comissão 
de Sistematização.  
"Art. 96 - ... ..............................  
§ 2o. - Se a Câmara Federal e o Senado da República não se manifestarem, cada qual,  
sucessivamente, em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, esta deverá ser incluída na ordem 
do dia nas dez sessões consecutivas e subsequentes; se até a décima sessão não for apreciada,  
considerar-se-á definitivamente aprovada." 
Justificativa: 
A redação originária que se pretende substituir auspicia, em determinadas circunstancias um bloqueio 
ao executivo e paralização do legislativo.  
Por outro lado, tal modificação em nada abala a liberdade do Legislativo, já que seus membros nada 
menos do que dez sessões para examinar a matéria. Apenas, após o decurso dessas dez sessões é 
que a matéria será aprovada.  
Parecer:   
   A Emenda estabelece o prazo de dez sessões para a inclusão, na Ordem do Dia, de matérias, em 
regime de urgência, de iniciativa dos outros Poderes, prevendo ainda que, findo esse prazo, serão 
consideradas aprovadas.  
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A modificação proposta no parágrafo 2o. do art.96 objetiva, segundo seu autor, evitar a paralisação 
dos trabalhos legislativos.  
Entendemos que o dispositivo em questão como está redigido, melhor se coaduna com a realidade 
brasileira.  
Pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:28594 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 96, renumerando o § 4o. 
Justificativa: 
Trata-se de matéria regimental, que não convém figurar no texto da Constituição.  
Parecer:   
   O substitutivo atende a opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28595 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 96, "Câmara Federal" por "Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
Convém uniformizar, na Constituição, a denominação da Câmara dos Deputados.  
Parecer:   
   O Substitutivo atende à opinião majoritária da Comissão de Sistematização, contrária ao 
acolhimento da Emenda. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29247 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Art. 96 - Suprima-se  
Art. 97 - Suprima-se  
Art. 98 - Suprima-se  
Art. 99 - Suprima-se  
Art. 100 - Suprima-se 
Justificativa: 
As matérias tratadas nesses artigos não são constitucionais, devendo ser tratadas em lei ordinária.  
Parecer:   
   Aprovada na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29599 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se nova redação aos §§ 1o. e 4o. do art. 96, suprima-se o § 3o. efetuando-se a renumeração  
decorrente da supressão:  
§ 1o. - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar urgência para  
apreciação de projetos de sua iniciativa, em sessão conjunta do Congresso nacional:  
§ 4o. - Na tramitação conjunta, o prazo será de sessenta dias observadas as demais disposições  
do parágrafo 2o. 
Justificativa: 
A apreciação de projetos, em regime de urgência, através de sessão conjunta do Congresso 
Nacional, tem o condão de emprestar maior celeridade à respectiva tramitação, além de intensificar a 
integração harmônica das duas Casas.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29668 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprimam-se do artigo 96 os parágrafos 3o., 4o. e 5o. 
Justificativa: 
Referem-se a prazos para uma hipótese de tramitação simultânea que é nociva à ideia de ampla 
participação de todos os parlamentares e de ambas as Casas, além de impeditivos, os prazos ao 
trabalho de comissões.  
Parecer:   
   Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
   
   EMENDA:29952 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao parágrafo 2o. do art. 96, acrescente-se após a palavra "proposição" a expressão "referida." 
Justificativa: 
O adendo é necessário para tornar mais clara a proposta do artigo. 
Parecer:   
   Pela rejeição. 
   
   EMENDA:30888 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado 96, Parágrafo 1o.  
Parágrafo Primeiro passa a ter a seguinte redação:  
"O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação..." 
Justificativa: 
Adoção do modelo de presidencialismo mitigado.  
Parecer:   
   O autor da emenda intenta suprimir do Substitutivo a iniciativa popular de emendar a Constituição. 
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33402 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
No Artigo 96,  
Suprima-se a expressão "salvo o disposto no parágrafo 4o.". 
Justificativa: 
A premissa foi alterada com a supressão do artigo 98 que instituiria o conflito entre as duas Casas.  
Parecer:   
   A Emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33433 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Do artigo 96, suprimam-se os parágrafos 3o. e 4o. 
Justificativa: 
Referem-se à institucionalização de tramitação simultânea que implicaria em conflito entre as duas 
Casas. Uma é necessidade revisora como pressuposto do bicameralismo. Além de tudo o prazo 
exíguo impediria a manifestação das Comissões, cassaria, portanto prerrogativa dos parlamentares 
em cada Casa, de opinar nas Comissões.  
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
   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:  
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CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  
[...] 
Art. 96 - A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República  
dos Tribunais Superiores terão início na Câmara Federal, salvo o disposto no parágrafo 4o., deste  
artigo.  
§ 1o. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de  
sua iniciativa, inclusive para tramitação simultânea nas duas Casas do Congresso nacional.  
[...] 
Justificativa: 
As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objetivo 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:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Art. 96 - A discussão e votação dos Projetos de Lei de iniciativa do Presidente da República,  
do Primeiro-Ministro e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados, salvo o  
disposto no parágrafo 4o., deste artigo.  
§ 1o. - O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar que Projetos  
de Lei de sua iniciativa, sejam apreciados:  
a) em quarenta e cinco dias, em cada uma das Casas;  
b) em quarenta dias, pelo Congresso Nacional.  
§ 2o. - Não havendo deliberação nos prazos do parágrafo anterior, o Projeto será incluído na  
ordem do dia das dez sessões consecutivas e subsequentes; se, ao final dessas, não for  
apreciado, ficam sobrestadas as demais proposições até a votação final do Projeto, ressalvadas as  
referidas no artigo 94.  
§ 3o. - A apreciação das Emendas do Senado Federal, pela Câmara dos Deputados, far-se-á, nos  
casos deste artigo, no prazo de dez dias, observado o disposto no parágrafo anterior.  
§ 4o. - Os prazos do parágrafo 1o. não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional nem  
se aplicam aos Projetos de código.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos 
efetuados tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator.  
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
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apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
   
   EMENDA:34380 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se dos artigos abaixo mencionados a expressão "Primeiro Ministro".  
Art. 83, inciso I,  
Art. 83, inciso VI,  
Art. 93, "caput",  
Art. 93, inciso II,  
Art. 94, "caput",  
Art. 95, inciso I,  
Art. 96, "caput",  
Art. 96, § 1o,  
Art. 101, "caput",  
Art. 104, inciso I,  
Art. 115, inciso XIX,  
Art. 118, inciso IV,  
Art. 119 § 2o,  
Art. 120, inciso IV,  
Art. 132, inciso II,  
Art. 148, inciso I, alíneas "a" e "i",  
Art. 149, inciso II,  
Art. 182, "caput". 
Justificativa: 
Decorrência de nossa emenda sobre a retirada do texto do Substitutivo do regime parlamentarista.  
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

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  
Ao art. 75, seja dada a redação seguinte:  
Art. 75. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Governo, aos Tribunais Superiores e aos 
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cidadãos, na forma prevista nesta Constituição.  
Em decorrência da presente emenda e caso venha a ser aprovada, promovam-se as modificações  
e alterações seguintes (§ 2o. do Art. 22, do Regimento Interno, da Assembleia 
Nacional Constituinte);  
[...]  
4) Ao art. 78, e seu § 1o., seja dada a redação seguinte:  
Art. 78 - A discussão e votação dos Projetos de Lei de iniciativa do Governo e dos Tribunais  
Superiores terão início na Câmara dos Deputados.  
§ 1o. O Governo poderá solicitar urgência pra apreciação de projeto de sua iniciativa.  
§ 2o. ........................ 
Justificativa: 
Na distribuição da competência, é importante que a iniciativa das leis fique com o Governo.  
Elas interessam muito de perto, ao desempenho da administração.  
Parecer:   
   Propondo alteração ao artigo 75, pretende o ilustre Constituinte conferir ao governo, a iniciativa de 
leis, uma vez que elas interessam muito de perto ao desempenho da administração. Por isso sugere 
ele se substitua a expressão "ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro" por "ao Governo". E, 
nos termos do § 2o. do artigo 22 do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte, 
propõe alterações aos itens I e II e § 1o. do artigo 75, ao artigo 76, ao item I do artigo 77 e ao artigo 
78 e seu § 1o. 
Inobstante os elevados propósitos do seu digno autor, a Emenda deve ser rejeitada, uma vez que a 
competência deve ser bem definida e certa e determinada a autoridade que a exerce.  
O governo, diz o artigo 101, é exercido pelo Primeiro-Ministro e pelos integrantes do Conselho de 
Ministros. Só o Chefe de Governo deve ter a iniciativa de leis. Aliás, o Projeto, no artigo 75, item II, 
enumera diversas matérias cujas leis são de iniciativa privativa do Chefe de Governo.  
Nesse campo, as competências do Presidente da República e do Primeiro-Ministro estão bem 
colocadas e não merecem reparo algum.  
Pela rejeição. 
 
EMENDA: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 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 76. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do 
Primeiro-Ministro e dos Tribunais Superiores terá início na Câmara dos Deputados. 
Parágrafo 1º O Presidente da República e o Primeiro-Ministro poderão solicitar urgência para 
apreciação de projetos de sua iniciativa. 
Parágrafo 2º Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se 
manifestarem, cada posição, esta deverá ser incluída na ordem-do-dia, sobrestando-se a deliberação 
sobre os demais assuntos, salvo quanto ao disposto no artigo 74 e no Parágrafo 6º do artigo 78, para 
que se ultime a votação. 
Parágrafo 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela câmara dos Deputados far-se-á, 
nos casos do parágrafo anterior, no prazo de dez dias, observando o disposto no parágrafo anterior. 
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Parágrafo 4º Os prazos do Parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, 
nem se aplicam aos projetos de código. 
[...] 

Assinaturas  
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9. Raimundo Rezende 
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16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       48. Jorge Leite 
       49. Aloisio Teixeira 
       50. Roberto Augusto 
       51. Mesias Soares 
       52. Dalton Canabrava 
       53. Telmo Kirst 

       54. Darcy Pozza 
       55. Arnaldo Prieto 
       56. Osvaldo Bender 
       57. Adylson Motta 
       58. Hilário Braun 
       59. Paulo Mincarone 
       60. Adroaldo Streck 
       61. Victor Faccioni 
       62. Luiz Roberto Ponte 
       63. Joao de Deus Antunes 
       64. Arolde de Oliveira 
       65. Rubem Medina 
       66. Jose Lourenço 
       67. Luis Eduardo 
       68. Benito Gama 
       69. Jorge Viana 
       70. Agnelo Magalhes 
       71. Leur Lomanto 
       72. Jonival Lucas 
       73. Sergio Britto 
       74. Robeto Balestra 
       75. Waldeck Ornellas 
       76. Francisco Benjamin 
       77. Etevaldo Nogueira 
       78. Joao Alves 
       79. Francisco Diogenes 
       80. Antonio Carlos Mendes 
Thame 
       81. Jairo Carneiro 
       82. Rita Furtado 
       83. Jairo Azi 
       84. Fabio Raunheiti 
       85. Feres Nader 
       86. Eduardo Moreira 
       87. Manoel Ribeiro 
       88. Naphtali Alvez De Souza 
     89. Jose Melo 
     90. Jesus Tarja 
     91. Aecio de Borba 
     92. Bezerra de Melo 
     93. Nyder Barbosa 
     94. Pedro Ceolin 
     95. Jose Lins 
     96. Homero Santos 
     97. Chico Humberto 
     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 

     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
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     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 

     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 

     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 
     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 
     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

   Em linhas gerais, o Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização não é alterado profundamente pela 
presente emenda. 
Quanto à competência exclusiva do Congresso Nacional deu-se uma redação mais compatível com a realidade mundial à 
questão do trânsito de forças estrangeiras em território nacional, bem como à autorização para afastamento do País do 
Presidente da República e do Primeiro-Ministro, ademais extinguiu-se a obrigatoriedade de aquelas autoridades apresentarem 
relatório circunstanciado dos resultados de viagem, procedida ao exterior, ao Congresso Nacional. 
Tomando por base o princípio da representatividade expresso no texto suprimiu-se a iniciativa popular para proposta de 
emenda à Constituição, bem como o referendo popular, previsto no artigo 75, parágrafo 3º. 
No que concerne ao Poder Judiciário, as alterações foram de modo a melhor aparelha-lo e adaptá-lo às realidades de nosso 
País com o intuito exclusivo de dotá-lo de meios concretos a fim de que proceda, com maior celeridade, à distribuição da 
Justiça. 
Da mesma forma procedeu-se quanto ao Ministério Público, a Advocacia da União e a Advocacia e Defensoria Pública. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
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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: 
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 
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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 W 

EMENDA:00157 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Emenda de omissão  
Incluir no art. 64, caput, após "Tribunais Superiores" a expressão "do Ministério Público",  
para ficar constando que a discussão e votação dos projetos de leis de sua iniciativa, conforme agora  
consta no art. 61, tenham início na Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa.  
 
   EMENDA:00315 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao § 2o. do art. 64 seja dada a seguinte redação:  
Art. 64 - ..................................................  
.............................................  
§ 2o. - Se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não  
se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até quarenta e cinco dias, sobre a  
proposição, esta deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto  
aos demais assuntos, para que se ultime a votação, ressalvadas as matérias de que trata  
o art. 62 e seu parágrafo único. 
Justificativa: 
A remissão, que constava do Projeto de Constituição (B) 2º Turno, é indispensável, pois a supressão fará 
prevalecer a urgência prevista no § 1º do art. 64 sobre as medidas provisórias contempladas no art. 62 e seu 
parágrafo único, o que não foi a intensão do legislador constituinte.  
As medidas provisórias, por sua natureza e excepcionalidade, se sobrepõem a qualquer outra proposição.  
 
   EMENDA:00470 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 64, § 2o., a expressão "para que se ultime a votação" por " até que se ultime a  
votação". 
Justificativa: 
É evidente que haverá o sobrestamento não para que ocorra a votação e, sim, até que ela seja ultimada.  

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 64 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


