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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. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

      § 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 

quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.  

      § 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

      § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

      § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 

recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e 

Senadores, em escrutínio secreto.  

      § 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

      § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado 

na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final, ressalvadas as matérias de que trata o art. 62, parágrafo único.  

      § 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este 

não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:00186 DT REC:31/03/87 
Autor:   
   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   
   SUGERE QUE QUANDO CONVOCADAS AS DUAS CASAS DO CONGRESSO PARA, EM  
SESSÃO CONJUNTA, CONHECER DO VETO, CONSIDERAR-SE-Á APROVADO O PROJETO  
QUE OBTIVER O VOTO DE 2 TERÇOS DOS PRESENTES, OBSERVADA A PRESENÇA DA  
MAIORIA SIMPLES DOS MEMBROS. 
 
 
SUGESTÃO:00505 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUANDO COMUNICADO O VETO AO PRESIDENTE DO SENADO. 
 
 
SUGESTÃO:00520 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O VETO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  
PROJETO DE LEI APROVADOS PELO CONGRESSO NACIONAL. 
 
 
SUGESTÃO:01322 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA CONSIDERANDO QUE O VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA SEJA  
MANTIDO, SE OBTIVER O VOTO FAVORÁVEL DA MAIORIA ABSOLUTA DE CADA CÂMARA. 
 
SUGESTÃO:01341 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   SUGERE A REJEIÇÃO, EM SESSÃO CONJUNTA, DO VETO DO PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA A MATÉRIA APROVADA PELO CONGRESSO NACIONAL. 
 
 
SUGESTÃO:01779 DT REC:24/04/87 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/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/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 MATÉRIA VETADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA SEJA  
SUBMETIDA AO VOTO SECRETO DOS MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, NOS  
TERMOS QUE ESTABELECE. 
 
 
SUGESTÃO:01901 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   FURTADO LEITE (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE QUE O CONGRESSO NACIONAL CONHEÇA DO VETO PRESIDENCIAL E SOBRE  
ELE APRECIE EM VOTAÇÃO DA MAIORIA ABSOLUTA DOS MEMBROS DE CADA UMA  
DAS CASAS. 
 
 
SUGESTÃO:02558 DT REC:30/04/87 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE PRAZO E 'QUORUM' PARA APRECIAÇÃO DE VETO. 
 
 
SUGESTÃO:05752 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ISRAEL PINHEIRO FILHO (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE DISPONHA SOBRE A APRECIAÇÃO DO VETO PELO CONGRESSO  
NACIONAL. 
 
 
 SUGESTÃO:06043 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   AROLDE DE OLIVEIRA (PFL/RJ) 
Texto:   
   SUGERE NORMA QUE ESTABELEÇA COMPETÊNCIA PRIVATIVA AO PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA PARA VETAR PROJETOS DE LEI. 
 
 
SUGESTÃO:06487 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE LIMITES AO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. 
 
 
SUGESTÃO:06640 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES REFERENTES AO CONHECIMENTO DO VETO PELO  
CONGRESSO NACIONAL. 
 
 
SUGESTÃO:08159 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE SANÇÃO E VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA A  
PROJETOS DE LEI APROVADOS PELO CONGRESSO NACIONAL. 
 
 
SUGESTÃO:08248 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE QUE O VETO APOSTO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA SÓ SUBSISTA SE  
APOIADO PELO VOTO DA MAIORIA ABSOLUTA DE CADA CÂMARA. 
 
 
SUGESTÃO:09107 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE VETO PRESIDENCIAL. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3ª reunião extraordinária e na 6ª reunião da Subcomissão do Poder Legislativo, as 
notas taquigráficas das Audiências Públicas realizadas. Publicação DANC, de 20/5/1987, 
Suplemento 62, p. 53 e DANC de 14/5/1987, Suplemento 59, p. 20.  
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. 27. A Câmara na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei 

ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, 

no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso, de item, de número ou de alínea.  

§ 3º - Decorrida a quinzena, o silêncio do Presidente da República importará 

sanção.  

§ 4º - O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do 

Senado Federal ou da Comissão Permanente do Congresso Nacional, o qual será 

apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se 

aprovado o projeto que obtiver o voto da maioria absoluta dos membros daquela 

Comissão ou de cada uma das Casas do Congresso reunidas em sessão conjunta.  

§ 5º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto 

será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 

proposições, até sua votação final.  

§ 6º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

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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República, nos casos do § 3º e do § 4º, o Presidente do Senado Federal a 

promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, fa-lo-á o Vice-Presidente do 

Senado Federal.  

§ 7º Nos casos do artigo 5º, após a aprovação final, a lei será promulgada pelo 

Presidente do Senado Federal.  

§ 8º No caso do inciso V do artigo 10, o projeto de lei vetado será submetido 

apenas ao Senado Federal, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 4º deste 

artigo. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 27. A Câmara na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei 

ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 

§ 1º Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou solicitará ao 

Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou parcialmente, no prazo de 

quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso, de item, de número ou de alínea.  

§ 3º Decorrida a quinzena, o silêncio do Presidente da República importará sanção.  

§ 4º O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de 

reconsideração ao Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado dentro de 

trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto que 

obtiver o voto da maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do 

Congresso reunidas em sessão conjunta se o veto não for mantido, será o projeto 

enviado, para promulgação, ao Presidente da República.  

§ 5º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto 

ou o pedido de reconsideração será coloca- do na ordem do dia da sessão 

imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.  

§ 6º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

República, nos casos do § 3º e do § 4º, o Presidente do Senado Federal a 

promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do 

Senado Federal.  

§ 7º Nos casos do Art. 5º, após a aprovação final, a lei será promulgada pelo 

Presidente do Senado Federal.  

§ 8º No caso do inciso V do Art. 10, o veto será submetido apenas ao Senado 

Federal, aplicando-se, no que couber, o disposto no § 4º deste artigo. 

 

Consulte na 9ª Reunião Extraordinária da Subcomissão do Poder Legislativo a 

votação da redação final do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, Supl. 103, 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 

 

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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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: 14.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 29. A Câmara, na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei 

ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou solicitará ao 

Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou parcialmente, no prazo de 

quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso, de item, de número ou de alínea.  

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de 

reconsideração ao Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado dentro de 

trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver 

maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso, reunidas em 

sessão conjunta.  

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, o veto ou o pedido 

de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas 

as demais proposições, até sua votação final.  

§ 7º - No caso do inciso V do Art. 10, o veto será submetido apenas ao Senado 

Federal, aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 29. A Casa, na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou solicitará ao 

Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou parcialmente, no prazo de 

quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso, de número ou de alínea.  

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de 

reconsideração ao Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado dentro de 

trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver 

maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso, reunidas em 

sessão conjunta.  

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  
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§ 6º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, o veto ou o pedido 

de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas 

as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata 

o § 1º do Art. 22;  

§ 7º - No caso do inciso V do Art. 10, o veto será submetido apenas ao Senado 

Federal, aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo. 

 

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, 8/8/1987, Supl. 118, a partir da p. 2. Disponível em:  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 128. A Casa, na qual tenha sido concluída a votação, enviará o projeto de lei 

ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, 

ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração, no prazo de quinze dias 

úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso, de número ou de alínea.  

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de 

reconsideração ao Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado dentro de 

trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver 

maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso, reunidas em 

sessão conjunta.  

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, o veto ou o pedido 

de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas 

as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata 

o § 1º do Art. 121. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 129. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

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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inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente ou 

solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração no prazo de quinze dias 

úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

item, de número ou de alínea.  

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de 

reconsideração ao Presidente do Senado da República, o qual será apreciado 

dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto 

se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso, 

reunidas em sessão conjunta.  

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto ou o pedido 

de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas 

as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata 

o § 1º do art. 122. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 26.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 99. A Casa na qual tenha sido concluída a votação ou o Senado, no caso do 

parágrafo 4º do artigo 96 e artigo 98, enviará o projeto de lei ao Presidente da 

República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, ou solicitará no 

mesmo prazo ao Congresso Nacional a sua reconsideração.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

item, de número ou de alínea.  

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará em sanção.  

§ 4º - As razões do veto ou do pedido de reconsideração serão apreciados em 

sessão conjunta dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, considerando-se 

mantido o veto se obtiver o voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, 

em escrutínio secreto.  

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto ou o 

pedido de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, 

sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias 

de que tratam o parágrafo 1º do artigo 94, e o parágrafo 2º do artigo 96.  

§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente 

da República nos casos deste artigo, "caput" e parágrafo 5º o Presidente do Senado 

a promulgará. Se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do 

Senado fazê-lo. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

Total de emendas localizadas: 29.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 76. A Casa na qual tenha sido concluída a votação ou o Senado, enviará o 

projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará em sanção.  

§ 4º - As razões do veto serão apreciadas em sessão conjunta dentro de trinta dias 

a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver o voto da 

maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.  

§ 5º - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado 

na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final, ressalvadas as matérias de que tratam o parágrafo único do artigo 72, 

e o § 2º do artigo 74.  

§ 7º - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente 

da República nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará. Se 

este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 80. A Casa na qual tenha sido concluída a votação, ou o Senado Federal, 

enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o 

sancionará.  

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º As razões do veto serão apreciadas em sessão conjunta dentro de trinta dias a 

contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver o voto da 

maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.  

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado 

na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final, ressalvadas as matérias de que tratam o parágrafo único do artigo 76, 

e o § 2º do artigo 78.  

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará. Se 

este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 
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FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 78. 

 

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

2º) 

Art. 68. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro 

de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.  

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de 

seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.  

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado 

na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final, ressalvadas as matérias de que tratam o art. 64, parágrafo único, e o 

art. 66, § 2º.  

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará e, se 

este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro 

de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.  

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de 

seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.  

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado 

                                                      
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. 
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na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final, ressalvadas as matérias de que trata o art. 62, parágrafo único.  

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se 

este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o § 6º do art. 66. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte Suplemento B, de 

23/9/1988, a partir da p. 41. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 

Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, 

no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, 

dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do 

veto.  

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea.  

§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República 

importará sanção.  

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de 

seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos 

Deputados e Senadores, em escrutínio secreto.  

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 

Presidente da República.  

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado 

na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final, ressalvadas as matérias de que trata o art. 62, parágrafo único.  

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 

República, nos casos dos §§ 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se 

este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 

 

 

 

 

 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00013 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 § 6o. do artigo 27 a seguinte redação:  
"§ 6o. Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da  
República, nos casos dos §§ 3o. e 4o., o Presidente do Conselho a promulgará e se este não  
o fizer em igual prazo, o Presidente do Senado Federal ou seu substituto o fará." 
Justificativa: 
Dentro do princípio que a nova Constituição adotará o regime Parlamentar de Governo e com o intuito 
de simplificar o mecanismo de promulgação das leis, delegamos ao Presidente do Conselho o poder 
de promulgá-las, quando o Presidente da República não o fizer e quando ocorrer se ausentarem tanto 
o Presidente corno o Vice-Presidente do Senado Federal, está será feita por qualquer de seus 
substitutos. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 esta redação:  
"Art. 27. A Câmara na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao  
Presidente da República que, aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. Ao receber o projeto de lei, o Presidente da República poderá submetê-lo à  
apreciação do Supremo Tribunal Federal, que se manifestará, em dez dias, sobre sua  
constitucionalidade.  
§ 2o. Declaro o projeto inconstitucional, no todo ou em parte, o Presidente da República o  
devolverá, sem sanção, ao Congresso Nacional.  
§ 3o. A decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade vincula o Presidente da  
República e o Congresso Nacional e dela não cabe recurso.  
§ 4o. O Congresso Nacional poderá reelaborar o projeto de lei e encaminhá-lo à sanção do  
Presidente da República que ouvirá, obrigatoriamente, o Supremo Tribunal Federal.  
§ 5o. Declarando o Supremo Tribunal Federal não ser inconstitucional o projeto, poderá o  
Presidente da República sancioná-lo, se motivo de interesse público não tiver para vetá-lo.  
§ 6o. O prazo para sanção ou veto, total ou parcial, é de quinze dias úteis, o qual será  
suspenso no caso dos parágrafos anteriores.  
§ 7o. O silêncio do Presidente da República importará sanção.  

                                                      
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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§ 8o. As razões do veto serão publicadas e comunicadas, dentro de quarenta e oito horas, ao  
Presidente do Senado Federal que convocará sessão conjunta das duas Casas para delas tomar  
conhecimento.  
§ 9o. Considerar-se-á o projeto de lei que obtiver, dentro de sessenta dias, o voto de dois  
terços dos membros de cada uma das Câmaras. Nesse caso, será a lei enviada, para promulgação, 
ao Presidente da República.  
§ 10. No caso do parágrafo anterior, se a lei não for promulgada e publicada dentro de  
quarenta e oito horas pelo Presidente da República, o Presidente do Senado, ou seu  
substituto, o fará." 
Justificativa: 
Adoto estudo elaborado, quanto a esta matéria, pelo Instituto Tancredo Neves, do Partido da Frente 
Liberal, dando novo tratamento à sistemática do veto. A inovação principal reside no pronunciamento 
da mais alta Corte de Justiça do país sobre a constitucionalidade do tema versado. Com isso, 
estaremos evitando futuras pendências judiciais e dando, inclusive, oportunidade para que os 
legisladores possam reformar, sem qualquer desdouro, um posicionamento anterior. 
Creio que esse novo tratamento ao instituto do veto é oportuno e deve merecer, dos nobres colegas, 
a atenção devida. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   EMENDA:00100 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   
   Redija-se o § 1o. do art. 27, fazendo-se as devidas alterações nos parágrafos seguintes:  
"§ 1o. Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, poderá, através do Primeiro Ministro, solicitar reconsideração ao  
Congresso Nacional, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento." 
Justificativa 
Não cabe o veto no sistema que se pretende adotar. No máximo, o pedido de reconsideração, 
conforme a Constituição Portuguesa, por exemplo. 
Parecer:   
   Aprovada em parte 
 
EMENDA:00206 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BORGES DA SILVEIRA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 27 esta redação.  
"Art. 27. ..................................  
§ 4o. O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado, o qual  
será apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto  
que for apoiado pelo voto da maioria absoluta de cada Câmara." 
Justificativa 
Não se deve falar em Comissão Permanente do Congresso para deliberar sobre o veto. Outrossim, 
deve-se exigir uma manifestação positiva de apoio ao veto, a ser expressa pela maioria absoluta de 
cada Casa Legislativa. O que está em debate não é o projeto e, sim, o veto.  
Parecer:   
   Aprovada 
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EMENDA:00233 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 4o. do art. 27 esta redação:  
"Art. 27. ..................................  
§ 4o.O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado Federal, o  
qual será apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se mantido  
o veto que obtiver o voto da maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso  
Nacional, reunidas em sessão conjunta." 
Justificativa 
Em emenda anterior, suprimi a Comissão Representativa. 
Entendo, ainda, que o veto deve ser objeto de votação pois ele é a matéria nova sobre a qual devem 
os congressistas se manifestar. O projeto já foi anteriormente apreciado. Não se deve manter nova 
votação, com quórum qualificado, pois isto poderia vir a significar uma ditadura do Poder Executivo 
sobre o Legislativo quando, então, uma minoria decidiria sobre as leis deste País. 
Parecer:   
   Aprovada 
 
EMENDA:00259 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 27 "caput" e ao seu § 4o. a seguinte redação:  
"Art. 27 O Presidente da República, recebendo o projeto e, aquiescendo, o sancionará.  
............................................  
§ 4o. O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado Federal ou  
da Comissão Permanente do Congresso Nacional, o qual será apreciado dentro de 30 dias, a contar 
do seu recebimento considerando-se aprovado o projeto que obtiver o voto da maioria absoluta dos 
membros daquela Comissão ou dos membros das Casas do Congresso reunidas em sessão 
conjunta." 
Justificativa 
Em razão de alterações propostas no artigo 26, a Câmara dos Deputados será a Casa que sempre 
remeterá ao Presidente da República o projeto de lei, já que o Senado Federal perde a condição de 
Casa revisora. 
Por outro lado, a redação proposta ao § 4º torna o "quórum" necessário para a aprovação do projeto 
como sendo o resultado da votação de todos que compõem o Congresso Nacional sem distinção de 
origem. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
 
   EMENDA:00273 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Suprimam-se o item V do art. 10 e o § 8o. do art. 27 
Justificativa: 
Entendo que o Distrito Federal deve ter sua autonomia política plena. Assim, não se tem sentido falar-
se que o Senado Federal irá legislar para ele. Esta é uma antiga reivindicação dos habitantes de 
Brasília e merece ser acolhida pela Constituição que estamos elaborando.  
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
EMENDA:00278 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Substitua-se, no § 4o. do art. 27, a expressão "aprovado o projeto" por "mantido o veto". 
Justificativa 
O texto do anteprojeto exige que se vote, novamente, o projeto que foi vetado e que o mesmo só seja 
considerado aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos membros das Câmaras ou 
da Comissão Representativa. O que está em discussão é o veto e, assim, sobre ele é que se devem 
manifestar os parlamentares. 
Parecer:   
   Aprovada 
 
 
   EMENDA:00355 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:   
   Substitua-se o constante do caput do art. 27 e seus parágrafos pelos seguintes dispositivos:  
"Art. 27 O Conselho de Ministros poderá solicitar o reexame de projetos de sua iniciativa  
ao Congresso Nacional, na forma do seu Regimento.  
Art. (...) Se a lei não for promulgada pelo Presidente da República, dentro de 48 horas, o  
Presidente do Congresso Nacional a promulgará, em igual prazo.  
Art. (...) Nos casos de competência exclusiva do Congresso Nacional, após a aprovação final, a  
lei será promulgada pelo Presidente do Congresso Nacional." 
Justificativa: 
Propomos a extinção do veto, que sempre foi uma prerrogativa do regime presidencialista e é 
incompatível com o parlamentarismo que almejamos.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   
   EMENDA:00096 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:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso V, do art. 10 e § 7o do art. 27 do Anteprojeto da Subcomissão do 
Poder Legislativo. 
Justificativa: 
Os dispositivos continuam mantendo o Senado Federal com o privilégio de legislar, com 
exclusividade, para o Distrito Federal, e por consequência, apreciar os vetos apostos aos projetos 
que a ele digam respeito. 
Ora, a Câmara dos Deputados possui, hoje, uma representação do povo do Distrito Federal que deve 
ser ouvida nos assuntos de seu interesse. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
EMENDA:00182 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSWALDO LIMA FILHO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se onde couber:  
Art. - A Câmara, na qual se haja concluída a votação final, enviará do projeto de lei ao  
Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional, o  
contrário ao interesse nacional, vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de quinze dias, contados  
do dia seguinte daquele em que o receber, solicitando, dentro de quarenta e oito horas, nova  
apreciação do projeto em mensagem fundamentada.  
§ 2o - Decorrido a quinzena, o silêncio do Presidente da República importará em sanção.  
§ 3o - Comunicado o veto ao Presidente do Senado Federal, este convocará as duas casas para,  
em sessão conjunta, dele conhecerem, considerando-se aprovado o projeto que, dentro de quarenta 
e cinco dias, em votação publicam obtiver o voto da maioria absoluta dos membros de cada uma das  
Casas, sendo então enviado para promulgação pelo Presidente de cada uma das Casa, sendo então  
enviado para promulgação pelo Presidente da República.  
§ 4o - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, o 
Vice-Presidente a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, se-lo-á pelo Presidente do 
Senado Federal. 
Justificativa 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
 
 
   EMENDA:00437 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   IIIa - Suprima-se o art. 27 e seus parágrafos do anteprojeto da Subcomissão. 
Justificativa: 
Buscando o restabelecimento das prerrogativas do Poder Legislativo, propomos a presente emenda, 
que extingue o poder do veto do Presidente da República sobre Projetos de Lei aprovados pelo 
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Congresso Nacional. Acreditamos que a extinção do poder de veto representa um dos mais efetivos 
mecanismos de defesa do Congresso Nacional, contra a hipertrofia legislativa do poder Executivo e o 
excesso de autoritarismo presidencial – infelizmente fato bastante comum em nossa história política. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
EMENDA:00594 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. 27 do Anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 27 - Em qualquer caso do artigo anterior, a proposta será discutida e votada em  
sessão conjunta do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver,  
em ambas as votações, dois terços dos votos dos membros de cada uma das Casas." 
Justificativa 
O raciocínio por nós exposto quando da justificativa de emenda que oferecemos ao art. 1º desse 
Anteprojeto é válido, também, para justificar a presente Emenda. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
EMENDA:00621 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 35 do anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 35. Nos casos do art. 22, a Câmara, na qual se haja concluído a votação enviará o projeto  
ao Presidente da República quem aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional,  
vetá-lo-á, total ou parcialmente, dentro de quinze dias úteis, contados daquele em que o  
receber, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado da República ou da  
Comissão Permanente do Congresso Nacional, os motivos do veto.  
§ 2o. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso, de  
item, de número ou de alínea.  
§ 3o. Decorrido a quinzena, o silêncio do Presidente da República importará sansão.  
§ 4o. Comunicado o veto, o Presidente do Senado da República convocará as duas Câmaras  
para, em sessão conjunta, dele conhecerem, considerando-se aprovado o projeto que, dento de  
quarenta e cinco dias, em votação secreta, obtiver dois terços de votos, em cada Câmara, presente a  
maioria de seus membros. Nesse caso, a lei será enviada para promulgação ao Presidente da  
República.  
§ 5o. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o veto será  
colocado na Ordem do Dia, da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação  
final.  
§ 6o. Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da  
República, nos casos dos §§ 3o. e 4o. o Presidente do Senado da República a promulgará e, se este 
não o fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado da República.  
§ 7o. Nos casos do art. 23, após a aprovação final, a lei será promulgada pelo Presidente do  
Senado da República.  
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§ 8o. No caso do item VI do art. 21 o projeto de lei vetado será submetido apenas ao Senado  
da República, aplicando-se no que couber o disposto no. 4o". 
Justificativa 
Com a apresentação desta Emenda damos sequência à persecução do objetivo já declarado quando 
do oferecimento de emenda ao artigo 1º desse Projeto. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
 
EMENDA:00685 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 27 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo a seguinte redação:  
Art. 27. Aprovado o projeto de lei pelo Congresso Nacional, a Casa na qual se haja  
concluído a votação o enviará ao Presidente da República para sanção ou veto, total ou parcial. O  
veto terá por fundamento a inconstitucionalidade ou a contrariedade ao interesse público.  
§ 1o. Ao receber o projeto de lei, o Presidente da República poderá submetê-lo à  
apreciação do Supremo Tribunal Federal, que se manifestará, em dez dias, sobre sua  
constitucionalidade e conformidade com a ordem jurídica.  
§ 2o. Declaro inconstitucional o projeto de lei, no todo ou em parte, pelo Supremo Tribunal  
Federal, o Presidente da República o devolverá, sem sanção, ao Congresso Nacional.  
§ 3o. A decisão do Supremo Tribunal Federal pela institucionalidade vincula o Presidente da  
República e o Congresso Nacional e dela não cabe recurso.  
§ 4o. O Congresso Nacional poderá reelaborar o projeto de lei e encaminhá-lo à sanção do  
Presidente da República, o qual ouvirá, obrigatoriamente, o Supremo Tribunal Federal, que  
se manifestará em até dez dias.  
§ 5o. Declarando o Supremo Tribunal Federal não ser inconstitucional o projeto de lei, poderá  
o Presidente da República sancioná-lo, se motivo de interesse público não tiver para vetá-lo.  
§ 6o. O prazo para sanção ou veto, total ou parcial, é de quinze dias úteis, o qual será  
suspenso no caso dos §§ 1o. e 4o. O silêncio do Presidente da República importará sanção.  
§ 7o. As razões do veto serão publicadas e comunicadas, dentro de quarenta e oito horas, ao  
Presidente do Senado Federal, que convocará sessão conjunta das duas Casas para delas tomar  
conhecimento.  
§ 8o. Considerar-se-á aprovado o projeto de lei que, vetada, obtiver, dentro de sessenta dias,  
o voto de dois terços dos membros de cada uma das Casas. Nesse caso, será a lei enviada, para  
promulgação, ao Presidente da República.  
§ 9o. No caso do parágrafo anterior, se a lei não for promulgada e publicada dentro de quarenta  
e oito horas pelo Presidente da República, o Presidente do Senado ou o seu substituto o fará.  
Justificativa 
O controle prévio da constitucionalidade e da conformidade com a ordem jurídica dos projetos de  
lei efetuado pelo Supremo Tribunal Federal acresce certeza e segurança à ordem jurídica e às 
relações negociais. Constitui importante aperfeiçoamento do sistema brasileiro, o qual já condensa de 
forma admirável os controles concentrado e difuso "a posteriori". 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00697 PARCIALMENTE APROV 
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 PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 7o. do art. 27 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
Art. 27. ....................................  
............................................  
§ 7o. Nos casos do art. 5o., após a aprovação final, o decreto legislativo será promulgado pelo  
Presidente do Senado Federal. 
Justificativa 
O decreto legislativo está previsto no artigo 19, V, como forma de elaboração legislativa e constitui 
ato deliberativo de competência exclusiva do Congresso Nacional, conforme, aliás, está previsto no 
artigo 29 do anteprojeto. No entanto, o § 7° do artigo 27 que faz referência as matérias de 
competência exclusiva do Congresso Nacional, objeto, portanto de decretos legislativos, está assim 
redigido: 
“Nos casos do artigo 5° após a aprovação final, a lei será promulgada pelo Presidente do Senado 
Federal” quando deveria dizer, o decreto legislativo será promulgado pelo Presidente do Senado 
Federal. 
O que se propõe é uma correção adaptada a expressão adequada – decreto legislativo – ao texto 
constitucional. 
Parecer:   
   Aprovada parcialmente. 
 
 
EMENDA:00700 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FRANCISCO PINTO (PMDB/BA) 
Texto:   
   Inclua-se no § 4o. do art. 27 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, entre  
"...considerando-se mantido o voto que obtiver..." e "... o voto da maioria..."  
a expressão: "...pelo processo secreto..." 
Justificativa 
Entendemos ser recomendável que, no caso de veto, a votação seja secreta, a fim de resguardar o 
parlamentar das pressões do Poder Executivo. E estas pressões se exercem com tal eficácia que 
raramente um veto é rejeitado. Já ocorreram casos - e não poucos - de projetos, oriundos da própria 
Câmara que foram discutidos e aprovados, por unanimidade, nas Comissões e no Plenário da Casa 
e, posteriormente, são vetados pelo Chefe do Poder Executivo e, este veto, é aceito pela mesma 
Casa que o aprovou unanimemente. E, pior ainda, há casos em que o próprio autor do Projeto 
aprovado e, posteriormente, vetado, mantém o veto derrubando sua própria criação. Submete-se, 
portanto, renegando-se a si mesmo, para servir ao Rei. 
Finalmente, uma advertência aos eternos turiferários: quem é o governo hoje pode ser oposição 
amanhã. E a regra que resguarda a atuação parlamentar, permanece. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
EMENDA:00757 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   III-a - Subcomissão do Poder Legislativo  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 21  

 

Art. 27, § 4o.  
Incluir após "em sessão conjunta" as expressões "mediante escrutínio secreto". 
Justificativa 
Assim foi sempre nas diversas Constituições brasileiras, e somente excluída pela Emenda nº 1, de 
1969. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:00815 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Suprimir o § 2o. do artigo 27 do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, e introduzir a  
seguinte redação ao § 1o. do referido artigo:  
Art. 27 ......................................  
§ 1o. Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público, vetá-lo-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou  
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. .....(suprimir)..... 
Justificativa 
O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República participa da função legislativa, na célere 
lição do MONTESQUIEU: “o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através 
do direito de veto, sem o que seria despojado de suas prerrogativas” (Do Espírito das Leis, livro XI, 
Capítulo VI). 
Para que esse direito seja corretamente exercido no atendimento da participação do executivo na 
função legislativa, não se pode atribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial, pois 
através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para tanto, poderia suprimir ou vetar no 
texto em palavra, alterando todo o sentido da norma, ou algumas de suas partes. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
EMENDA:01163 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Legislativo  
Dê-se ao artigo 27 "caput" e ao seu § 4o. a seguinte redação:  
Art. 27 - O Presidente da República, recebendo o projeto e, aquiescendo, o sancionará.  
............................................  
§ 4o. - O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado Federal  
ou da Comissão Permanente do Congresso Nacional, o qual será apreciado dentro de 30 dias, a 
contar do seu recebimento considerando-se aprovado o projeto que obtiver o voto da maioria 
absoluta dos membros daquela Comissão ou dos membros das Casas do Congresso reunidas em 
sessão conjunta. 
Justificativa 
Em razão de alterações propostas no artigo 26, a Câmara dos Deputados será a Casa que sempre 
remeterá ao Presidente da República o projeto de lei, já que o Senado Federal perde a condição de 
Casa revisora. 
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Por outro lado, a redação proposta as § 4° torna o “quórum” necessário para a aprovação do projeto 
como sendo o resultado da votação de todos que compõe o Congresso Nacional sem distinção de 
origem. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
   EMENDA:01385 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 § 6o. do Art. 27 a seguinte redação:  
§ 6o. - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da  
República, nos casos de § 3o. e § 4o., o Presidente da Câmara dos Deputados promulgará, e,  
se este não o fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente da Câmara dos Deputados. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
 
   EMENDA:01387 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOACI GÓES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao Caput do Art. 27 a seguinte redação:  
A Câmara dos Deputados enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo,  
a sancionará. 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 
 
EMENDA:01386 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 § 4o. do Art. 27 a seguinte redação:  
§ 4o. - O Presidente da República comunicará as razões do Veto ou do pedido de reconsideração ao  
Presidente da Câmara dos Deputados o qual será apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu  
recebimento, considerando-se mantido o veto que obtiver o voto da maioria absoluta dos membros do  
congresso se o veto não for mantido, será projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da  
República. 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Rejeitada. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00301 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   "Ficam eliminados o art. 29 e respectivos parágrafos." 
Justificativa 
Desde que deva ser eliminado o inciso X do art. 10 do Relatório Final do Anteprojeto José Fogaça na 
Subcomissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, também devem ser extintos o 
artigo (29) e parágrafos da Comissão da Organização dos Poderes que prevê o mesmo direito de 
veto, “parcial ou totalmente”, do Presidente da República às decisões encaminhadas legislativamente 
pelo Primeiro Ministro. Como se sabe, o método fracassou na experiência mista, 
presidencialista/parlamentarista, dos tempos da presidência João Goulart, quando este entrou em 
insolúveis impasses com seu Primeiro-Ministro Tancredo Neves. Até capitularem os seus sucessores 
e terminar deposto o próprio Goulart.  
Parecer:   
   Contrário. O dispositivo é essencial para o fechamento do processo legislativo. 
 
 
EMENDA:00317 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   III - Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo  
Art. 29 § 4o.  
Acrescentem-se as seguintes expressões finais: -  
- "e escrutínio secreto" 
Justificativa 
A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, altera o Art. 62, 3º, da Constituição de 1967, que dispunha 
que a votação do veto ocorresse "em escrutínio secreto". A presente Emenda visa a restaurar aquele 
dispositivo. 
Parecer:   
   O voto secreto deve ser limitado aos casos essenciais. Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:00318 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
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Texto:   
   Acrescenta parágrafo 8o. ao artigo 29 com a seguinte redação:  
Art. 29 ....................................  
§ 8o. - A apreciação do veto será feita pelo escrutínio secreto. 
Justificativa 
A apreciação de vetos Presidenciais estão sempre sujeitos a pressões, sendo necessário portanto 
que sejam eles examinados em escrutínio secreto. 
Parecer:   
   O voto secreto nas deliberações legislativas deve ser evitado.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:00365 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   GUMERCINDO MILHOMEM (PT/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator:  
Suprime o art. 29 e o inciso IX do art. 38. 
Justificativa 
Trata-se de suprimir a figura do veto. 
Parecer:   
   Rejeitada. Observando a forma como foi estruturado o veto, veremos que ele tornou uma 
disposição muito democrática. 
 
 
EMENDA:00461 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   - o § 1o. do art. 29 do anteprojeto do ilustre Relator deve ter a seguinte redação:  
- suprimir o § 2o. do artigo 29  
Art. 29 - ..................................  
§ 1o. - se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público, vetá-lo-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou  
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. - ... (suprimir) ... 
Justificativa 
O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República participa da função legislativa, na célere 
lição de MONSTEQUIEU: “o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através 
do direito de veto, sem o que seria despojado de suas prerrogativas” (Do Espírito das Leis, livro XI, 
Capítulo VI). 
Para que esse direito seja corretamente exercido no atendimento da participação do executivo na 
função legislativa, não se pode atribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial, pois 
através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para tanto, poderia suprimir ou vetar no 
texto uma palavra, alterando todo o sentido da norma, ou algumas de suas partes. 
Parecer:   
   Contrário. O anteprojeto já restringe o suficiente o poder de veto parcial. 
 
 
EMENDA:00745 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 27 "caput" e ao seu § 4o. a seguinte redação:  
Art. 27. O Presidente da República, recebendo o projeto e, aquiescendo, o sancionará.  
............................................  
§ 4o. O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado Federal ou  
da Comissão Permanente do Congresso Nacional, o qual será apreciado dentro de 30 dias, a contar 
do seu recebimento considerando-se aprovado o projeto que obtiver o voto da maioria absoluta dos 
membros daquela Comissão ou dos membros das Casas do Congresso reunidas em sessão 
conjunta. 
Justificativa 
Em razão de alterações propostas no artigo 26, a Câmara dos Deputados será a Casa que sempre 
remeterá ao Presidente da República o projeto de lei, já que o Senado Federal perde a condição de 
Casa revisora. 
Por outro lado, a redação proposta ao § 4° torna o “quórum” necessário para a aprovação do projeto 
como sendo o resultado da votação de todos que compõe o Congresso Nacional sem distinção de 
origem. 
Parecer:   
   Rejeitada. A redação atual faz com que o voto da Assembléia valha mais do que o voto de um só 
homem, o Presidente da República, nos casos de legislação. 
 
 
EMENDA:00788 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 29 e seus parágrafos. 
Justificativa 
O veto sempre foi um instrumento utilizado pelo sistema presidencialista, como forma do Presidente 
tentar controlar as decisões do Legislativo, restringindo as suas prerrogativas, ainda que por 2/3 
(quórum altíssimo) dos seus membros, o Congresso Nacional não pudesse manter o projeto, Não 
deve ser admitida tal figura no parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do projeto parlamentarista proposto pelo Substitutivo. 

 
 
   EMENDA:00927 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do art. 29 do Substitutivo a seguinte redação:  
..................................................  
§ 6o - Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4o, o veto ou o pedido de  
reconsideração será colocado em ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais  
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proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o § 1o. do art. 20.  
.................................................. 
Justificativa 
A modificação que pretendemos ver aprovada visa a evitar que tenhamos obstruídas as tramitações 
de matérias de grande relevância e interesse público nos momentos de impasses das votações 
polêmicas. 
Assim, a ressalva que incluímos vem atenuar o referido dispositivo sem, contudo, diminuir as 
prerrogativas do Congresso na apreciação dos vetos presidenciais. 
Parecer:   
   A exceção proposta é procedente. Pela aprovação 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00173 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 4o. DO ARTIGO 128.  
Dê-se ao parágrafo 4o. do artigo 128 a redação seguinte:  
"Comunicado o veto, este será apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu  
recebimento, considerando-se mantido se obtiver o voto da maioria absoluta de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional, reunidas em sessão conjunta." 
Justificativa 
Com a devida vênia, a redação do Anteprojeto não se encontra clara neste passo. Por isso, a 
emenda.  
 
 
   EMENDA:01044 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- O § 1o. do art. 128 do anteprojeto do ilustre Relator deve ter a seguinte redação:  
- Suprimir o § 2o. do artigo 128  
Art. 128 - ..................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público, vetá-lo-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou  
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. - ...(suprimir)... 
Justificativa 
O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República participa da função legislativa, na célebre 
lição de MONSTESQUIEU: "o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através 
do direito de veto, sem o que seria despojado de suas prerrogativas" (Do Espírito das Leis, livro XI, 
Capitulo VI). 
Para que esse direito seja corretamente exercido no atendimento da participação do executivo na 
função legislativa, não se pode atribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial, pois 
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através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para tanto, poderia suprimir ou vetar no 
texto uma palavra, alterando todo o sentido da norma, ou algumas de suas partes. 
 
 
EMENDA:01148 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa:  
Dispositivo suprimido: 128, e §§.  
Dispositivo modificado: 162, X  
O conteúdo do artigo 128 e §§ deve ser suprimido, devendo a matéria ser transportada para  
o artigo 162 como inciso X, que passa a ter nova redação:  
"vetar, parcial ou totalmente, no prazo de quinze dias, projeto de lei, ou solicitar a sua  
reconsideração ao Congresso Nacional".  
Em consequência, por questão de técnico legislativa, abrir um parágrafo único ao  
dispositivo, lavrado assim:  
parágrafo único: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo,  
de inciso, de número ou alínea, devendo o Presidente da República comunicar as razões do  
veto ou do pedido de reconsideração ao Presidente do Senado Federal, para ser apreciado dentro de  
trinta dias" 
Justificativa 
Emenda sem justificativa 
 
   
   EMENDA:03396 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 128, § 7o.  
Inclua-se o seguinte § 7o. ao artigo 128 do anteprojeto:  
Art. 128 - ..................................  
§ 7o. - No caso do inciso V do artigo 107, o veto será submetido apenas ao Senado Federal,  
aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo. 
Justificativa 
O inciso V do art. 109 diz respeito, única e exclusivamente, à competência do Senado Federal de 
autorizar operações financeira externas. 
Ora, parece-me de todo defensável que apenas ao Senado Federal examine o veto presidencial, 
referente à matéria. 
 
 
   EMENDA:03397 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
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Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 128, § 8o.  
Inclua-se o seguinte § 8o. ao artigo 128 do anteprojeto:  
Art. 128 - ..................................  
§ 8o. - Caso a lei não seja promulgada pelo Presidente da República, conforme dispõe o § 3o,  
qualquer membro da Mesa Diretora do senado Federal, dentro de quarenta e oito horas, poderá  
fazê-lo, obedecida a procedência de seus integrantes. 
Justificativa 
Emenda por mim apresentada inclui § 7º ao Artigo. Daí, a numeração deste parágrafo como 8º. 
A presente emenda visa a conferir a qualquer membro da Mesa Diretora, e não apenas a seu 
Presidente ou Vice-Presidente, a competência de promulgar a lei, caso o Presidente da República 
não o haja feito conforme dispõe o § 3º deste artigo. 
 
 
EMENDA:04502 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda no.  
Dê-se ao § 4o. do art. 128 a seguinte redação:  
"O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração ao  
Senado Federal, que decidirá dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se  
mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso,  
reunidas em sessão conjunta". 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
Pelo teor da emenda pressupõe-se que o Senado Federal decidirá sobre o veto ou pedido de 
reconsideração. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

 
EMENDA:00158 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 4o. DO ARTIGO 129  
Dê-se ao parágrafo 4o. do artigo 129 a redação seguinte:  
"Comunicado o veto, este será apreciado dentro de trinta dias, a contar do seu  
recebimento, considerando-se mantido se obtiver o voto da maioria absoluta de cada uma das Casas 
do Congresso Nacional, reunidas em sessão conjunta." 
Justificativa 
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Com a devida vênia, a redação do Anteprojeto não se encontra clara neste passo. Por isso, a 
emenda. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A redação proposta não inclui o pedido de reconsideração, que julgamos de 
grande importância para o aperfeiçoamento do processo legislativo. 
 
 
EMENDA:00976 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- O § 1o. do art. 129 do Projeto deve ter a seguinte redação:  
- Suprimir o § 2o. do artigo 129  
Art. 129 - ..................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público, vetá-lo-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou  
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. - ...(suprimir)... 
Justificativa 
O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República participa da função legislativa, na célere 
lição de MONTESQUIEU “o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através 
do direito de veto, sem o que seria despojado de suas prerrogativas” (Do Espírito das Leis, livro XI, 
Capítulo VI). 
Para que esse direito seja corretamente exercido no atendimento da participação do executivo na 
função legislativa, não se pode atribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial, pois 
através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para tanto, poderia suprimir ou vetar no 
texto uma palavra, alterando todo o sentido da norma, ou algumas de suas partes. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O instituto do veto, nas duas formas preconizadas no Projeto, já constitui 
tradição do Direito Constitucional brasileiro, com resultados satisfatórios. Cumpre ao Congresso 
Nacional exercitar plenamente as suas prerrogativas, nos termos dos parágrafos 5o. e 6o. do mesmo 
artigo.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
EMENDA:01068 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva/Modificativa:  
Dispositivo suprimido: 129, e § §.  
Dispositivo modificado: 158,  X  
O conteúdo do artigo 128 e §§ deve ser suprimido, devendo a matéria ser transposta para  
o artigo 162 como inciso X, que passa a ter nova redação:  
"vetar, parcial ou totalmente, no prazo de quinze dias, projeto de lei, ou solicitar a sua  
reconsideração ao Congresso Nacional".  
Em consequência, por questão de técnico legislativa, abrir um parágrafo único ao  
dispositivo, lavrado assim:  
parágrafo único: o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo,  
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de inciso, de número ou alínea, devendo o Presidente da República comunicar as razões do  
veto ou do pedido de reconsideração ao Presidente do Senado Federal, para ser apreciado dentro de  
trinta dias" 
Justificativa 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O capítulo "Do legislativo" não pode prescindir da matéria, que lhe é afeta, 
constante do art. 129. 
 
   EMENDA:03203 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 129, § 7o.  
Inclua-se o seguinte § 7o. ao artigo 129 do projeto:  
Art. 129 - ..................................  
§ 7o. - No caso do inciso V do artigo 108, o veto será submetido apenas ao Senado Federal,  
aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo. 
Justificativa 
O inciso V do artigo 110 diz respeito, única e exclusivamente, à competência do Senado Federal de 
autorizar operações financeiras externas. 
Ora, parece-se de todo defensável que apenas ao Senado Federal examine o veto presidencial 
referente à matéria. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte considerado no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:03204 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 129, § 7o.  
Inclua-se o seguinte § 7o. ao artigo 129 do projeto:  
Art. 129 - ..................................  
§ 7o. - Caso a lei não seja promulgada pelo Presidente da República, conforme dispõe o § 3o,  
qualquer membro da Mesa Diretora do senado Federal, dentro de quarenta e oito horas, poderá  
fazê-lo, obedecida a procedência de seus integrantes. 
Justificativa 
Emenda por mim apresentada inclui § 6° ao Artigo. Daí, a numeração deste parágrafo como 7°. 
A presente Emenda visa a conferir a qualquer membro da Mesa Diretora, e não apenas a seu 
Presidente ou Vice-Presidente, a competência de promulgar a lei, caso o Presidente da República 
não o haja feito conforme dispõe o § 3° deste artigo. 
Parecer:   
   A presente emenda, por conter aspectos que se harmonizam em parte, com o entendimento da 
Comissão de Sistematização, deve ser aprovada parcialmente.  
Assim, pelo seu acolhimento parcial. 
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EMENDA:04191 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda No.  
Dê-se ao § 4o. do art. 129 a seguinte redação:  
"O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração ao  
Senado Federal, que decidirá dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se  
mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso,  
reunidas em sessão conjunta". 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo. Pela 
aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:06007 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÁLVARO VALLE (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
O § 5o. do art. 129 passa a ter a seguinte redação:  
"§ 5o. - Se o veto não for mantido, o projeto será enviado para promulgação ao Presidente da  
República. Não sendo promulgado em 48 horas, a promulgação será feita pelo Presidente do 
Senado Federal ou, após decorrido igual prazo, pelo Vice-Presidente do Senado Federal." 
Justificativa 
Tal como está redigido, o paragrafo não prevê a hipótese de não-promulgação pelo Presidente da 
República. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A Emenda é pertinente, preenchendo um claro do Projeto no caso de o 
Presidente da República postergar, voluntária e indefinidamente, a promulgação de um projeto de lei 
por ele vetado, todavia, o prazo é muito exíguo.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:07464 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DORETO CAMPANARI (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITOVO EMENDADO: Acrescenta parágrafo 7o. ao artigo 129  
"Parágrafo 7o. - A apreciação do veto será feita pelo escrutínio secreto". 
Justificativa 
A apreciação de vetos Presidenciais está sempre sujeito a pressões, sendo necessário, portanto, que 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 32  

 

sejam eles examinados em escrutínios secreto. 
Parecer:   
   A emenda contraria princípio adotado pelo projeto. 
 
 
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V - Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
Art. 129. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente  
da República, que, aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente ou solicitará ao Congresso Nacional a  
sua reconsideração no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de item, de  
número ou de alínea.  
§ 3o. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.  
§ 4o. O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração ao  
Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado dentro de trinta dias a contar do seu  
recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma  
das Casas do Congresso Nacional, reunidas em sessão conjunta.  
§ 5o. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da 
República.  
§ 6o. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4o., o veto ou o pedido de  
reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais  
proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o § 1o. do art. 122. 
[...]  
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 Sistemas de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativas e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capitulo 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. 
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   EMENDA:07685 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 6o., do Artigo 129, da Subseção II, das Disposições Gerais, da Seção  
VIII, do Processo Legislativo, do Capítulo I, do Legislativo  
Suprima-se do § 6o., do artigo 129, a seguinte expressão:  
Art. 129 - ............................. 
§ 6o. - ..."ou o pedido de reconsideração"... 
Justificativa: 
Já apresentamos emenda ao § 1º, do artigo 129, requerendo a supressão da locução “ou solicitar ao 
Congresso Nacional a sua reconsideração”. Assim sendo, aceita tal emenda, esta tem a finalidade 
apenas de adequar o texto do Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Julgamos de inegável importância o pedido de reconsideração inserto no art. 
129, como medida de aperfeiçoamento do processo legislativo. 
 
 
   EMENDA:07686 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 1o., do artigo 129, da Subseção II, das Disposições Gerais, da Seção  
VIII, do Processo Legislativo, do Capítulo I, do Legislativo  
Suprima-se do § 1o., do artigo 129, a seguinte expressão:  
Art. 129 - .................... 
§ 1o. - ..." ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração" 
Justificativa: 
A “reconsideração” de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional é medida estranha a qualquer 
processo legislativo. Ou o Presidente da República o sanciona ou o veta. A “reconsideração” estaria 
implícita na aceitação do próprio veto. Assim, criar-se a figura da “reconsideração” virá tumultuar o 
andamento dos trabalhos do Poder Legislativo sem razão alguma, quando o veto e a sai consequente 
aceitação implicam desde logo na reconsideração do Poder Legislativo. 
Por aquela razão não vemos motivo para tal inovação, o que nos leva a apresentar a emenda que 
visa extirpar do texto do Projeto tal inovação. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. julgamos de inegável importância o pedido de reconsideração inserto no art. 
129, como medida de aperfeiçoamento do processo legislativo. 
   
 
   EMENDA:08085 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifica a redação do § 1o. e suprime o § 2o. do Artigo 129, renumerando os demais.  
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O § 1o. - passa a ter a seguinte redação:  
Art. 129 - ..................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público veta-lo à ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração no prazo de 15 dias  
úteis, contados da data do recebimento. 
Justificativa: 
É nosso entendimento que o veto do Executivo a projetos de lei deve ser total, pelo caráter aberto e 
mais democrático dessa medida, já que o veto parcial implica na oitiva do Congresso Nacional após a 
promulgação do diploma legal. O veto total leva também à necessidade de maior entendimento entre 
o Executivo e o Legislativo antes e durante o processo de votação. 
Parecer:   
   Tendo em vista a tradição do Direito Constitucional brasileiro quanto à matéria sob foco, somos pela 
manutenção da redação original do Projeto. 
 
 
EMENDA:09396 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Acrescentem-se as seguintes expressões finais ao § 4o, do art. 129.  
“e escrutínio secreto” 
Justificativa 
A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, altera o Art. 62, 3º da Constituição de 1967, que dispunha 
que a votação do veto ocorresse “em escrutínio secreto”. A presente Emenda visa a reestruturar 
aquele dispositivo. 
Parecer:   
   A emenda aperfeiçoa o Projeto.  
Pela aprovação. 
 
 
EMENDA:10350 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA:  
Dispositivo emendado: - Art. 129, parágrafos 4o. e 6o.  
Suprima-se dos parágrafos 4o. e 6o., as expressões: "ou o pedido de se consideração." 
Justificativa 
Entendemos que não deve ser criada a inovação do pedido de reconsideração das matérias que o 
Congresso Nacional aprovar. Daí a razão da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda suprime o "pedido de reconsideração", importante inovação introduzida na sistemática de 
veto e que aperfeiçoa este instituto. 
 
 
EMENDA:10372 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 129, § 4o.  
O § 4o. do artigo 129 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 129 ..................................  
§ 4o. - O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado, que  
será apreciado dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, considerando-se mantido o veto se  
obtiver voto favorável da maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso,  
reunidas em sessão conjunta." 
Justificativa 
Não se justifica adotar-se no processo legislativo o pedido de reconsideração e, por outro lado, se faz 
necessário explicitar no dispositivo, que o veto será mantido se obtiver o voto favorável da maioria 
absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional, justificando-se assim, a 
alteração pretendida pela presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda suprime a expressão "do pedido de reconsideração", com o que não concordamos. Com 
efeito, a parte excluída constitui importante inovação introduzida na sistemática de veto e que 
aperfeiçoa este instituto. 
 
 
   EMENDA:10390 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 129 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização a seguinte 
redação:  
Art. 129 - O Presidente do Congresso Nacional sancionará o projeto de lei.  
Parágrafo único - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente do Congresso  
importará sanção. 
Justificativa 
Em todo o debate na Constituinte sentimos o desejo de ampliar os poderes do legislativo ou restringir 
aqueles do executivo. É incompreensível que se mantenha o direito de veto, uma intromissão 
absurda e abusiva do poder executivo no legislativo. Enquanto todos debatem parlamentarismo ou 
presidencialismo mitigado, continua-se a deixar que o Executivo, encarnado pelo Presidente ou pelo 
Primeiro-Ministro, tenha um poder desconsiderado. 
É fundamental pois, no sentido do desejo generalizado de reduzir os poderes da Presidência da 
República, o fim do direito de veto. 
Parecer:   
   Não podemos concordar com os termos da Emenda do ilustre autor, que erradica do nosso sistema 
de processo legislativo o instituto do veto, tradicional em nosso direito constitucional e na legislação 
constitucional comparada. 
 
 
EMENDA:10719 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
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Título V - Capítulo I - Seção VIII - Subseção II  
Dê-se ao § 4o. do art. a redação seguinte:  
"Art. 129 - .......................... 
§ 4o. - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração  
ao Presidente do Senado da República, as quais serão apreciadas dentro de trinta dias a contar do  
seu recebimento. Considerar-se-á mantido o veto se obtiver a aprovação da maioria absoluta dos  
membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional, reunidas em sessão conjunta". 
Justificativa 
Permissa vênia, a redação do Projeto não está clara. Por isso a emenda. 
Parecer:   
   Se a redação do projeto não está clara, a redação da emenda também não o está, pois o 
Congresso Nacional aprecia e se manifesta é sobre o veto ou o pedido de reconsideração e não 
sobre as razões destes. No substitutivo, procuraremos dar redação mais consentânea com a clareza. 
 
 
   EMENDA:11279 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- o § 1o. do art. 129 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
- suprimir o § 2o. do artigo 129  
Art. 129 - ..................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público, vetá-lo-á totalmente ou solicitará ao congresso Nacional a sua reconsideração, total ou  
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. - (suprimir) 
Justificativa 
O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República participa da função legislativa, na célere 
lição de MONTESQUIEU: “o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através 
do direito de veto, sem o que seria despojado de sias prerrogativas” (Do Espirito das Leis, livro XI, 
Capitulo VI). 
Para que esse direito seja corretamente exercício no atendimento da participação de Executivo na 
função legislativa, não se pode atribuir ao Presidente da República a faculdade do veto parcial, pois 
através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para tanto, poderia suprimir ou vetar no 
texto uma palavra, alterando todo o sentido da norma, ou algumas de suas partes. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O veto parcial é uma instituição já consagrada no Direito Constitucional 
brasileiro, cabendo ao Poder Legislativo, quando o julgar inconveniente, rejeitá-lo, na forma 
preconizada na Constituição. 
 
 
   EMENDA:11412 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 129, § 7o.  
Inclua-se o seguinte § 7o. ao artigo 129 do Projeto da Constituição:  
Art. 129 - ..................................  
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§ 7o. - No caso do inciso V do artigo 108, o veto será submetido apenas ao Senado da República,  
aplicando-se, no que couber, o disposto neste artigo. 
Justificativa: 
O inciso V do artigo 108 diz respeito, única e exclusivamente, à competência do Senado da República 
para autorizar operações financeiras externas. 
Ora parece-me de todo defensável que apenas ao Senado da República caiba examinar o veto 
presidencial referente à matéria. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A remissão referida na emenda não condiz com a matéria que deseja 
regular, ou seja, o instituto do veto. 
 
 
EMENDA:11413 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 129, § 8o.  
Inclua-se o seguinte § 8o. ao artigo 129 do Projeto de Constituição:  
Art. 129 - ..................................  
§ 8o. - Caso a lei não seja promulgada pelo Presidente da República, conforme dispõe o § 3o.,  
qualquer membro da Mesa Diretora do Senado da República poderá fazê-lo, dentro de quarenta e  
oito horas, obedecida a precedência de seus integrantes. 
Justificativa: 
Emenda por mim apresentada inclui § 7º ao artigo. Daí, a numeração deste parágrafo como 8º. 
A presente Emenda visa a conferir a qualquer membro da Mesa Diretora, e não apenas a seu 
Presidente ou Vice-Presidente, a competência hierárquica de promulgar a lei, caso o Presidente da 
República não o haja feito conforme dispõe o § 3º deste artigo. 
Parecer:   
   Tendo em vista as remissões não corresponderem à matéria objeto da Emenda, somos pela 
rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:11933 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 5o. do art. 129:  
"Se o veto não for mantido, o projeto será promulgado pelo Presidente do Senado da República,  
no prazo de 48 horas." 
Justificativa 
O texto do projeto determina o envio do projeto ao Presidente da República para promulgação, 
quando o veto e rejeitado pelo Congresso. 
Não estabelece prazo e nem o que acontece se não ocorrer a promulgação. 
Estamos propondo uma norma de simplificação do processo pois na verdade houve uma decisão do 
Congresso que deve ser formalizada por quem preside a sessão. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento, tendo em vista o exíguo prazo dado ao Presidente da República para a 
promulgação.  
Rejeitado. 
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   EMENDA:18690 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do art. 23 do Regimento interno da Assembléia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO a 
seguinte  
redação:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
SEÇÃO I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
Art. 69 - A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente  
da República, que, aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.  
§ 2o. - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente ou solicitará ao Congresso  
Nacional a sua reconsideração no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 3o. - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de item, de  
alínea ou de número.  
§ 4o. - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração  
ao Presidente do Senado da República, o qual será apreciado dentro de trinta dias a contar do seu  
recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma  
das Casas do Congresso, reunidas em sessão conjunta.  
§ 5o. - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4o., o veto ou o pedido de  
reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais  
proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o § 1o. do Art. 64.  
§ 6o. - Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao presidente  
da República.  
§ 7o. - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da  
República, nos casos do § 1o. e 6o., o Presidente do Senado Federal a promulgará e, se este não o  
fizer em igual prazo, fá-lo-á o Vice-Presidente do Senado Federal.  
§ 8o. - 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.  
[...] 
Justificativa: 
A redação ora proposta de dispositivos correlatos, contempla os aspectos de mérito do tema, as 
aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a 
sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados. 
(Obs. A numeração sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto) 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 72 - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional  
ou inconveniente ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, ou pedirá ao Congresso sua  
reconsideração, no prazo de quinze dias úteis, contados de seu recebimento.  
§ 1o. - O veto parcial somente abrangerá texto integral de dispositivo.  
§ 2o. - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importa sanção.  
§ 3o. - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração  
ao Presidente do Senado, para apreciação em 30 dias, a contar do seu recebimento, considerando-
se mantido o veto se obtiver a maioria absoluta de cada uma das Casas em sessão conjunta.  
§ 4o. - Se o veto não for mantido, o projeto será promulgado.  
§ 5o. - Esgotado, sem deliberação o prazo do § 2o., o veto ou o pedido de reconsideração 
será colocado na ordem do dia da sessão imediata sobrestadas as demais proposições, até sua 
votação final, ressalvadas as matérias relevantes e urgentes.  
§ 6o. - A matéria constante do projeto rejeitado ou não sancionado somente poderá  
constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria 
absoluta de qualquer das Casas.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:19872 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 129 a seguinte redação:  
"Art. 129 - ................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, ou solicitará ao Congresso  
Nacional que o reconsidere no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento." 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA:19874 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA No.  
Dê-se ao § 4o. do art. 129 a seguinte redação:  
"O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração ao  
Senado Federal, que decidirá dentro de trinta dias, a contar do seu recebimento, considerando-se  
mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso,  
reunidas em sessão conjunta." 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela rejeição, na forma do Substitutivo. 
 
 
EMENDA:20032 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 129 pelo seguinte:  
Art. 129 - Aquiescendo às propostas que lhe forem enviadas pelo Congresso, o Presidente da  
República as sancionará. Não concordando, as vetará, total ou parcialmente, enviando-as, como  
as razões do veto, no prazo de dez dias, ao Congresso que se pronunciará dentro de trinta  
dias. Serão rejeitados os vetos que não obtiverem a concordância da maioria absoluta dos deputados 
e senadores. 
Justificativa 
A emenda tem por objetivo sintetizar, num só dispositivo, as prescrições relativas ao veto e sanção do 
Presidente da República, no processo legislativo. 
Parecer:   
   Temos a convicção de que a matéria em foco recebeu tratamento adequado no Projeto. Pela 
prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21192 REJEITADA  
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ORLANDO BEZERRA (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o, do artigo 99  
Dê-se a seguinte redação ao § 1o, do artigo 99, do Substitutivo:  
"Art. 99 - ..................................  
............................................  
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§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, contrário ao  
interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de quinze dias úteis, contados da data do  
recebimento, solicitará no mesmo prazo ao Congresso Nacional a sua reconsideração. 
Justificativa: 
É inconcebível a competência da constitucionalidade ou não a uma única pessoa, mesmo que seja 
ímpar sua postura. Além do mais já existe órgão técnico no Congresso capaz de discernir da 
juridicidade e constitucionalidade de proposição e a Suprema Corte de Justiça, a quem (palavra 
ilegível) não são bastantes. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:22966 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título V - Capítulo I - Seção VIII- Subseção II  
Substitua-se, no § 4o. do art. 99, a expressão "o voto da maioria absoluta dos  
Deputados e Senadores, em escrutínio secreto" pela expressão "o voto da maioria absoluta dos 
membros de cada uma das Casas do Congresso Nacional, em escrutínio secreto." 
Justificativa 
A redação do Projeto não está clara. Permite a dúvida. Falando em voto dos Deputados e Senadores, 
dá a impressão que os mesmos se somam e a maioria é em relação a esse total. Todavia, a tradição 
constitucional não é essa. A maioria há de ser apurada, separadamente, numa e noutra Casa. Á 
emenda oferecida deixa isto bem claro. 
Parecer:   
   A emenda dá nova redação ao parágrafo 4o. do art. 99, a fim de aclarar o dispositivo, conforme 
esclarece seu ilustre autor.  
Entendemos que ainda não é o momento oportuno para tratar-se do aperfeiçoamento redacional.  
Pela rejeição. 
 
 
EMENDA:23006 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Suprima-se no § 1o. do artigo 99 a seguinte expressão:  
"... ou solicitará no mesmo prazo ao Congresso Nacional a sua reconsideração"  
E por via de consequência, Suprima-se de § 4o. do mesmo artigo a expressão:  
"... ou do pedido de reconsideração..." 
Justificativa 
O Direito Constitucional brasileiro não registra o instituto de "reconsideração” pleiteado pelo 
Presidente da República ao Congresso Nacional, na apreciação de projeto de lei para sanção ou 
veto.  Se atentarmos para o que estabelece o § 4º verificaremos que aí não informa como deve 
proceder o Congresso Nacional na apreciação desse pedido de reconsideração, limitando-se 
exclusivamente ao veto". 
De forma que, assim, é preferível suprimir “ o pedido de reconsideração”. 
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Parecer:   
   A Emenda objetiva tirar do texto constitucional - parágrafos 1o. e 4o. do artigo 99 - o instituto de 
"reconsideração" a ser pleiteado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, na apreciação 
de projeto de lei para sanção ou veto.  
Após seu exame, concluímos pela aprovação da emenda. 
 
 
   EMENDA:23190 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
- o § 1o. do art. 99 do Substitutivo ao Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação:  
- suprimir o § 2o. do artigo 99  
Art. 99 - ..................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao interesse  
público, vetá-lo-á totalmente ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração, total ou  
parcialmente, no prazo de quinze dias úteis contados da data do recebimento.  
§ 2o. - ... (suprimir) ... 
Justificativa: 
O veto é o instrumento pelo qual o Presidente da República participa da função legislativa, na célere 
lição do MONTESQUIEU: “o poder executivo, como dissemos, deve participar da legislação através 
do direito de veto, sem o que seria despojado de suas prerrogativas” (Do Espírito das Leis, livro XI, 
Capítulo VI). 
Para que esse direito seja corretamente exercido no atendimento da participação do executivo na 
função legislativa, não se pode através dele, poderia deformar o conteúdo objetivo da lei. Para tanto, 
poderia suprimir ou vetar no texto em palavra, alterando todo o sentido da norma, ou algumas de 
suas partes. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:24172 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, § 5o.  
Inclua-se o seguinte § 5o. do artigo 99 do Projeto de Constituição, renumerando-se os demais:  
Art. 99 ....................................  
§ 5o. No caso do inciso V do artigo 83, o veto será submetido apenas ao Senado da República,  
aplicando-se no que couber, o disposto neste artigo. 
Justificativa 
O inciso V do artigo 83 diz respeito, única e exclusivamente, à competência do Senado da República 
para autorizar operações financeiras externas. 
Ora, parece-me de todo defensável que apenas ao Senado da República caiba examinar o veto 
presidencial referente à matéria. 
Parecer:   
   Com a Emenda é proposto que o veto incidente sobre as matérias de que trata o item V do art.83 
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seja apreciado exclusivamente pelo Senado da República.  
Ocorre que as matérias a que se refere o art. 85 são da competência privativa do Senado e por isso 
que legisladas mediante Resolução dessa Casa do Congresso Nacional e não por lei, daí não haver 
como falar-se em veto. No caso do item V trata-se de aprovação prévia de "operações externas de 
natureza financeira" justamente firmadas pelo Poder Executivo e, pois, definíveis como contratos 
administrativos. 
 
 
EMENDA:24322 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 99, § 4o.  
Suprima-se do § 4o. do art. 99, do Projeto de Constituição, as expressões: "em escrutínio secreto". 
Justificativa 
Entendemos que a votação de veto de Executivo deve se fazer em votação aberta. Se o quórum de 
dois terços, antes exigido, vai mudar para maioria absoluta, também a forma de votação deverá ser 
alterada. 
Parecer:   
   Tem por objetivo o nobre Autor da Emenda fixar que a apreciação do veto presidencial se faça por 
deliberação aberta e não, como previsto no Projeto, por "escrutínio secreto".  
Entendemos que deve ser mantido o escrutínio secreto, como previsto, pois libera o parlamentar das 
injunções, pressões mesmas do Executivo para a derrubada do Projeto ou de sua parte vetada. 
 
 
   EMENDA:24777 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Substitua-se no art. 99 o termo "aquiescendo" por "concordando". 
Justificativa: 
Aquiescer tem sentido subjetivo que não se compatibiliza com as decisões públicas que devem ser 
de natureza objetiva. 
Parecer:   
   A Emenda visa a substituir, no art. 99, o vocábulo "aquiescendo", por "concordando", sob o 
argumento de que aquiescer tem sentido "subjetivo" e por isso que não compatível com as decisões 
públicas.  
A par de a expressão já ser de uso tradicional em nossas Constituições ao se referir à concordância 
do Presidente com o projeto que lhe seja remetido para sanção, aquiescer tem a mesma acepção de 
concordar, de anuir, de assentir, razão por que não a temos com o alcance que lhe empresta o nobre 
Autor da Emenda. 
 
 
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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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 I  
DO CONGRESSO NACIONAL  
[...] 
Art. 129. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente  
da República, que aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente ou solicitará ao Congresso Nacional a  
sua reconsideração no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento.  
§ 2o. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de item, de  
número ou de alínea.  
§ 3o. Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção.  
§ 4o. O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração ao  
Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado dentro de trinta dias a contar do seu  
recebimento, considerando mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma  
das Casas do Congresso Nacional, reunidas em sessão conjunta.  
§ 5o. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente  
da República.  
§ 6o. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4o., o veto ou o pedido de  
reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobressaltadas as demais  
proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o § 1o. do art. 122.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II do Executivo, do Título V da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
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 de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:28012 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do art. 99 a seguinte redação:  
Art. 99 ............................ 
§ 7o. A lei será sempre promulgada pelo Presidente da República, sob pena de, não o fazendo, 
incorrer em crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
Não se pode admitir que um Presidente da República se recuse a promulgar uma lei. Sua vontade 
pessoal não pode se sobrepor a uma decisão do Congresso Nacional. 
Ad argumentandum, o que sucederia se, mantido o texto do projeto, o Vice-Presidente do Senado 
também se negasse a promulgar a lei? Até onde iríamos? 
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:28480 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 99 a seguinte redação:  
Art. 99. ....................................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o projeto inconstitucional ou contrário ao  
interesse público vetá-lo-á ou solicitará ao Congresso Nacional a sua reconsideração no  
prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento. 
Justificativa 
É nosso entendimento que o veto do Executivo a projetos de lei deve ser total, pelo caráter aberto e 
mais democrático dessa medida, já que foi o veto parcial implica na oitiva do Congresso Nacional 
após a promulgação do diploma legal. O veto total leva também à necessidade de maior 
entendimento entre o Executivo e o Legislativo antes e durante o processo de votação. 
Parecer:   
   A Emenda deve ser parcialmente acolhida por conter aspectos que se harmonizam com o 
entendimento da Comissão de Sistematização.  
Pela aprovação parcial. 
 
 
   EMENDA:28507 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
[...]  
"Art. 99. A Casa na qual tenha sido concluída a votação, ou o Senado nos casos do § 4o. do  
artigo 96 e § 4o. do artigo 97, enviará o projeto de lei ao Presidente da República que,  
aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. -......................................  
§ 2o. - ......................................  
§ 3o. - ....................................  
§ 4o. - As razões do veto ou do pedido de reconsideração serão apreciadas em sessão conjunta  
dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, considerando-se rejeitados o veto e o pedido de  
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reconsideração pelo voto da maioria dos membros de Casa, em escrutínio secreto.  
§ 5o. - Se o veto ou o pedido de reconsideração forem rejeitados será o projeto  
enviado ao Presidente da República para promulgação."  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda visa a aperfeiçoar o Substitutivo. 
Parecer:   
   A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
 
EMENDA:28538 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 § 4o., do art. 99, do Substitutivo do Relator da Comissão de  
Sistematização:  
Art. 99 - ... ..............................  
§ 4o. - As razões do veto ou do pedido de reconsideração serão apreciadas em sessões  
conjunta dentro de trinta dias a contar do seu recebimento considerando-se rejeitado o veto de  
obtiver o voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto." 
Justificativa 
A modificação proposta é no sentido de se restabelecer uma prática do processo legislativo 
consolidada e que mostrou ser a forma mais adequada de apreciação de veto. Vota-se a rejeição e 
se atingindo o quórum, consequentemente, estará mantido o veto, não como o proposto, votar a 
manutenção. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28544 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO ROLLEMBERG (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Passa a ser a seguinte a redação do § 6o. do art. 99, do Substitutivo do Relator da Comissão  
de Sistematização:  
"Art. 99 - ... ..............................  
§ 6o. - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4o., o veto ou o pedido  
de reconsideração será colocado na ordem do dia das dez sessões consecutivas e subsequentes; se  
até a décima sessão não for aprovado, considerar-se-á mantido". 
Justificativa 
A redação originária, que se pretende substituir, auspicia, em determinadas circunstâncias, a 
paralização das funções do Poder Legislativo, isso, entretanto, é inconcebível. 
Ademais, os membros do Poder Legislativo terão nada menos do que dez sessões para examinar a 
matéria. Apenas, após o decurso dessas dez sessões é que se verificará a manutenção do veto. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
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EMENDA:28599 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
  EMENDA No.  
Dê-se ao § 4o. do art. 99 a seguinte redação:  
"O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração ao  
Senado Federal, que decidirá dentro de trinta dias, a contas do seu recebimento, considerando-se  
mantido o veto se obtiver maioria absoluta dos membros de cada uma das Casas do Congresso,  
reunidas em sessão conjunta." 
Justificativa 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28601 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do art. 99 a seguinte redação:  
"Art. 99 ...........................  
§ 1o. - Se o Presidente da República julgar o Projeto, no todo ou em parte, inconstitucional  
ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, ou solicitará ao Congresso  
Nacional que reconsidere no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento". 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
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 
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As matérias tratadas nesses artigos não são constitucionais, devendo ser tratadas em lei ordinária. 
Parecer:   
   Aprovada na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:29672 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o parágrafo 7o. do artigo 99 e o artigo 100. 
Justificativa: 
A supressão se refere a uma impropriedade do processo em que o Vice-Presidente do Senado 
promulga lei. A falta de promulgação, ela deverá ser feita de modo automático, ou pela Mesa do 
Congresso, ou ambas as Mesas em conjunto. Quanto ao artigo 100 é claramente matéria regimental. 
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:29894 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do artigo 99, o parágrafo 7o. 
Justificativa: 
A proposta é contrária ao trâmite constitucional corrente, estando a matéria suficientemente definida. 
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:30032 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
Seção I  
Disposições Gerais  
[...] 
Art. . A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da  
República que, aquiescendo, o sancionará, promulgando a lei, que terá vigência na data de  
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sua publicação, exceto se dispuser em contrário.  
§ 1o. Se o Presidente da República julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis.  
Publicar-se-ão no Diário Oficial da União as razões do veto ou do pedido de reconsideração.  
§ 2o. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso, de  
número ou de alínea.  
§ 3o. Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Presidente da República importará 
em sanção.  
§ 4o. O Presidente da República comunicará as razões do veto ao Presidente do Senado,  
considerando-se aprovado o projeto que, apreciado dentro de trinta dias a contar do seu 
recebimento, obtiver o voto de dois terços dos membros de cada uma das Casas do Congresso, 
reunidas em sessão conjunta. Nesse caso, será o projeto promulgado pelo Presidente do Senado 
Federal e, na sua falta, pelo Vice-Presidente.  
§ 5o. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4o., o projeto será incluído na  
ordem do dia, nas dez sessões subsequentes em dias sucessivos. Se, ao final dessas, não for  
apreciado, será tido por rejeitado.  
§ 6o. Se o Presidente da República não promulgar a lei dentro de quarenta e oito horas,  
aplicar-se-á a regra constante do parágrafo anterior.  
§ 7o. A autoridade que promulgar a lei ordenar-lhe-á a publicação dentro de vinte e quatro horas.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Trata-se de Emenda que visa modificar substancialmente o texto do Substitutivo.  
O conteúdo do texto, está em parte atendido no Substitutivo.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda, na forma do Substitutivo. 
 
 
   EMENDA:33340 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se do artigo 99, a expressão "ou o Senado no caso do § 4o. do artigo 96 e artigo 98". 
Justificativa 
Uma vez que se impede a tramitação simultânea e a Comissão de “dúvidas” que os referidos 
dispositivos institucionalizariam, não se justifica a expressão do artigo 99. 
Parecer:   
   A emenda, conquanto tenha por objetivo manter a sistemática em vigor, não é de ser acolhida, 
posto que os dispositivos referidos têm por finalidade tornar célere a tramitação das proposições 
legislativas nas duas Casas do Congresso  
Nacional. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33412 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o parágrafo 7o. do artigo 99. 
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Justificativa: 
É uma alternativa contraditória ao disposto no parágrafo 5º, e que se torna desnecessária com a 
correção que já foi proposta em emenda. 
Parecer:   
   A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33430 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Ao parágrafo 5o. do artigo 99:  
Substitua-se a expressão "ao Presidente da República" por "para promulgação da Mesa do  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A queda do veto esgota a intervenção do Presidente da República no processo legislativo que 
transforma um projeto em lei. Só lhe caberá, daí em diante a publicação e execução da lei. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33561 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se nova redação ao texto do parágrafo 2o. do art. 99, que trata dos vetos parciais, como  
segue:  
"§ 2o. - O veto parcial poderá restringir-se a expressões ou a palavras de qualquer dispositivo." 
Justificativa 
Como redigido o § 2° em causa poderá determinar grave prejuízo ao interesse público – pois obriga o 
Presidente a vetar TODO UM ARTIGO, ou TODO UM PARÁGRAFO etc.. quando como já é 
tradicional, o veto poderia recair em apenas uma frase, uma expressão e até mesmo uma só palavra, 
mantendo-se o dispositivo na sua maior parte; 
A redação atual obrigará a remessa de novas mensagens ao Legislativo, para recompor diplomas 
legais que, pela obrigatoriedade de veto amplo, poderiam sofrer amputações indesejadas. 
A alternativa e esta proposta seria a SUPRESSÃO integral do parágrafo 2°, deixando que o veto 
parcial fique regulado no texto do paragrafo primeiro. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:33861 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 51  

 

Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO  
Suprima-se do § 6o. do art. 99 a referência ao parágrafo 1o. do art. 93 (equivocadamente  
citado como art. 94, que porém não possui tal parágrafo). 
Justificativa 
A proposta vincula-se a outra, apresentada relativamente ao § 1° do art. 93, pugnando-se por sua 
supressão. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos 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 Assembléia Nacional Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
Seção I  
Do Congresso Nacional  
[...] 
Art. 99 - A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o Projeto de Lei ao Presidente  
da República, que, aquiescendo, o sancionará.  
§ 1o. - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará em sanção.  
§ 2o. - Se o Presidente da República julgar o Projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente ou solicitará no mesmo prazo ao  
Congresso Nacional a sua reconsideração, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do  
recebimento.  
§ 3o. - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de item, de número ou 
de alínea.  
§ 4o. - O Presidente da República comunicará as razões do veto ou do pedido de reconsideração  
ao Presidente do Senado Federal, o qual será apreciado, dentro de trinta dias a contar do seu  
recebimento, considerando-se mantido o veto se obtiver, em escrutínio secreto, o voto da maioria  
absoluta dos membros de cada uma Casas do Congresso Nacional, reunidas em sessão conjunta.  
§ 5o. - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4o., o veto ou o pedido  
de reconsideração será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais  
proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 94.  
§ 6o. - Se o veto não for mantido, será o Projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da 
República.  
§ 7o. - Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da  
República, nos casos dos parágrafos 1o. e 6o., o Presidente do Senado a promulgará. Se este não o  
fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.  
§ 8o. - A matéria constante do Projeto de Lei rejeitado ou não sancionado somente poderá  
constituir objetivo de novo Projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria  
absoluta dos membros de qualquer das Casas.  
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[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos contemplam os aspectos de mérito 
do tema, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus 
signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos 
efetuados, tendo em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
 
 
   EMENDA:34141 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 7o. do art. 99 esta redação:  
Art. 99 ...............................  
§ 7o. - A lei, nos casos deste artigo, será promulgada pelo Presidente da República em  
quarenta e oito horas, nas hipóteses do caput e do § 5o., sob pena de crime de responsabilidade. 
Justificativa: 
Não se pode aceitar que o Presidente da República, por preciosismo, se negue a promulgar a lei, 
após apreciação de veto pelo Congresso. O texto do projeto é inadmissível e, até mesmo, pode levar 
a um impasse: e se o Vice-Presidente do Senado também se recusar a promulgar a lei, como ficará a 
matéria? 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:34182 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao Projeto de Constituição  
No § 6o. do art. 99:  
"Onde se lê: § 1o., leia-se: parágrafo único." 
Justificativa 
Para fazer a correta remissão do artigo. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
   
 
EMENDA:34996 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Ao art. 99:  
No § 4o., após a expressão: "mantido o veto", inclua-se: "ou aceito o pedido de reconsideração,  
se as razões obtiverem..." 
Justificativa 
E emenda de adequação, para corrigir um lapso evidente. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
 
   EMENDA:35047 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 99  
Acrescente-se ao § 5o. "in fine":  
"e, se recusado o pedido de reconsideração, será o projeto devolvido para sanção, reaberto o  
prazo estabelecido no § 3o. 
Justificativa: 
É emenda de adequação, em face das Disposições sobre pedido de reconsideração, contidas  
nos §§ 1º e 4º do art.99. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

 
EMENDA:00482 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBSON MARINHO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 4o., do art. 80 do Projeto de Constituição (A):  
"Art. 80 ........................ 
§ 4o. - As razões de veto serão apreciadas em sessão conjunta dentro de trinta dias a contar do  
seu recebimento, considerando-se rejeitado o veto apenas pelo voto da maioria absoluta dos 
Deputados e Senadores, em escrutínio secreto." 
Justificativa 
A modificação proposta é no sentido de se restabelecer uma prática do processo legislativo 
consolidada e que mostrou ser a forma mais adequada de apreciação ao veto. 
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Vota-se o veto em si mesmo, suas razões e sua fundamentação. Em principio o veto é mantido, e 
somente será rejeitado pelo voto da maioria absoluta. A derrubada do veto é que deve exigir maioria 
qualificada. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Constituinte alterar o § 4o. do artigo 80 para restabelecer antiga prática do 
processo legislativo e que, segundo diz, se mostra mais adequada à apreciação do veto. De acordo 
com a sugestão o voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores deve rejeitar o veto e não 
aprová-lo como consta do Projeto.  
As razões invocadas pelo Constituinte são procedentes e merecem ser acolhidas.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01849 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO LYRA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dar ao art. 80 a seguinte redação:  
"Art. 80 - A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da 
República, que, aquiescendo, o sancionará." 
Justificativa 
É sem sentido a expressão “ou o Senado”. O critério deverá ser o da Casa na qual tenha sido 
concluída a votação. 
Parecer:   
   O insigne Constituinte Fernando Lyra propõe se suprima do artigo 80, "por desnecessária e até 
incoerente" a expressão "ou o Senado". Diz ele que o critério deve ser sempre o da Casa onde se 
tenha concluído a votação.  
Em que pesem os argumentos da justificação, a expressão que se pretende seja suprimida, não 
consideramos desnecessária, nem implica em redundância, sendo recomendada sua manutenção 
pela técnica legislativa.  
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 
[...] 
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Art. 78. A casa na qual tenha sido concluída a votação, ou o Senado Federal, enviará o projeto de lei 
ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
Parágrafo 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional 
ou contrário ao interesse público, votá-lo-á total ou parcialmente no prazo de quinze dias úteis, 
contados da data do recebimento e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 
Senado Federal, os motivos do veto. 
Parágrafo 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de paragrafo, de inciso ou de 
alínea. 
Parágrafo 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará em 
sanção. 
Parágrafo 4º As razões do veto serão apreciadas em sessão conjunta dentro de trinta dias a contar4 
do seu recebimento. O veto pode ser rejeitado por voto da maioria absoluta dos Deputados e 
Senadores, em escrutínio secreto. 
Parágrafo 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da 
República. 
Parágrafo 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da 
República. 
Parágrafo 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no Parágrafo 4º, o veto será colocado 
na ordem-do-dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, 
ressalvadas as matérias de que tratam o parágrafo único do artigo 74, e o Parágrafo 2º d artigo 76. 
Parágrafo 7º Se a lei não for promulgada dentro em quarenta e oito horas pelo Presidente da 
República, nos casos dos Parágrafos 3º e 5º, o Presidente do Senado a promulgará. Se este não o 
fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 
[...] 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 

2. José Elias 

3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 

6. Rachid Saldanha Derzi 

7. Ivo Cersosimo 

8. Sergio Werneck 

9. Raimundo Rezende 

10. Jose Geraldo 

11. Alvaro Antonio 

12. Oscar Correa 

13. Mauricio Campos 

14. Asorubal Bentes 

15. Jorge Arbage 

16. Jarbas Passarinho 

17. Gerson Peres 

18. Carlos Vinagre 

19. Fernando Gasparian 

20. Arnaldo Moraes 

21. Fausto Fernandes 

22. Domingos Juvenil 

23. Matheus Jensen 

24. Antonio Ueno 

25. Dionísio Dal-Pra 

26. Jacy Scanagata 

27. Basílio Vilani 

28. Osvaldo Trevisan 

29. Renato Johnsson 

30. Ervin Bonkoski 

31. Jovanni Masini 

32. Paulo Pimentel 

33. Jose Carlos Martinez 

34. Inocencio Oliveira 

35. Osvaldo Coelho 

36. Salatiel Carvalho 

37. Jose Moura 

38. Marco Maciel 

39. Gilson Machado 

40. Jose Mendonça Bezerra 

41. Ricardo Fiuza 

42. Paulo Marques 

43. Jose Luiz Maia 

44. João Lobo 

45. Denisar Arneiro 
       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 
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     98. Osmundo Rebouças 
     99. Irapuan Costa Jr. 
     100. Luiz Soyer 
     101. Delio Braz 
     102. Jalles Fontoura 
     103. Paulo Roberto Cunha 
     104. Pedro Canedo 
     105. Lucia Vania 
     106. Nion Albernaz 
     107. Fernando Cunha 
     108. Antonio de Jesus 
     109. Enoc Vieira 
     110. Joaquim Hayckel 
     111. Edison Lobao 
     112. Victor Trovao 
     113. Onofre Correa 
     114. Albérico Filho 
     115. Vieira da Silva 
     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 

     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 
     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 

     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     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 
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Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
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"). 
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PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 
 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:01593 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAM SARAIVA (PMDB/GO) 
Texto:   
   Art. 68, Projeto (B)  
CORRIJA-SE a redação do art. 68, caput, para restabelecer após a palavra "votação" a expressão  
"ou o Senado Federal". 
Justificativa 
O texto do artigo 80 do Projeto da Sistematização, reproduzido no anteprojeto do Centrão e mantido pelo 
plenário, no primeiro turno, manteve a expressão “ou no Senado Federal”, que foi suprimida na redação do 
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vencido constante do Projeto (B). Impõe-se, assim corrigir a redação do artigo para restabelecer aquela 
expressão, tendo em vista que em várias matérias o Senado Federal tem iniciativa exclusiva, remetendo o 
projeto de lei diretamente ao Presidente da República. 
Parecer:   
   Pretende-se restabelecer no "caput" do art. 68, após a palavra "votação", a expressão "ou o Senado 
Federal". Com efeito, para os casos de matéria sujeita a votação conjunta, como os do art. 172, a expressão 
"A Casa na qual tenha sido concluída a votação ..." é imprecisa.  
Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00096 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   "Decorrido o prazo de quinze dias, a falta de manifestação do Presidente da República importará em 
sanção". 
Justificativa: 
Introduz-se acepção mais ampla da sanção tácita, referindo-se à ausência de manifestação, termo mais 
adequado que silencio. 
 
   EMENDA:00194 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 66 - Diga-se:  
§ 7o. - "Nos casos dos parágrafos 3o. e 5o., se a lei não for promulgada pelo Presidente da  
República dentro de quarenta e oito horas, o Presidente do Senado Federal a promulgará; e, não  
a promulgando em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado efetuar a promulgação." 
Justificativa: 
A proposta evita o abuso do verbo fazer. 
 
 
   EMENDA:00608 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Caso a lei não seja promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da República, nos  
casos dos §§ 3o. e 5o., o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo,  
caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 
Justificativa: 
O texto que oferecemos aprimora o “vencido” melhorando a técnica legislativa. 
 
 
   EMENDA:00609 EM ANALISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Caso o Presidente da República considere o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou  
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,  
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do  
Senado Federal os motivos do veto. 
Justificativa: 
A redação que oferecemos coloca o texto dentro da correta técnica legislativa. 
 
   
   EMENDA:00696 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   
   Restabeleça-se a redação aprovada em 2o. Turno.  
" Art. 66 - ......................................  
§ 6o. - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4o., o veto será colocado na  
ordem do dia da sessão imediata, sobrestada as demais proposições, até sua votação final,  
ressalvadas as matérias de que tratam o art. 64, parágrafo único, e o art. 66, § 2o." 
Justificativa: 
A redação apresentada pela Comissão altera o sentido do que foi aprovado pelo Plenário. 
 
 
   EMENDA:00805 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Dê-se à parte final do dispositivo a seguinte redação:  
"Art. 66 - ...recebimento, e comunicará os motivos do veto ao Presidente do Senado Federal dentro de  
48 (quarenta e oito) horas." 
Justificativa: 
Apenas para colocar na ordem direta a última frase do parágrafo, objetivando maior clareza do texto. 
 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 66 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.  

 


