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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. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá 

solicitar a delegação ao Congresso Nacional. 

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso 

Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: 

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de 

seus membros; 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais; 

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso 

Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a 

fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:01311 DT REC:22/04/87 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE NORMAS DISPONDO QUE O PROCESSO LEGISLATIVO COMPREENDA A  
ELABORAÇÃO DE: EMENDAS À CONSTITUIÇÃO, LEIS COMPLEMENTARES, LEIS  
ORDINÁRIAS, LEIS DELEGADAS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES. 
 
 
   SUGESTÃO:08084 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   MÁRIO COVAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE QUE O PROCESSO LEGISLATIVO TENHA POR OBJETO A ELABORAÇÃO DE  
EMENDAS À CONSTITUIÇÃO, LEIS COMPLEMENTARES, ORDINÁRIAS E DELEGADAS,  
DECRETOS-LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÕES. 
 
 
      SUGESTÃO:09609 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   SUGERE A EXTINÇÃO DO INSTITUTO DO DECRETO-LEI E SUA SUBSTITUIÇÃO POR  
UM TIPO ESPECIAL DE LEI DELEGADA. 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 6ª reunião da Subcomissão do Poder Legislativo notas taquigráficas da Audiência 
Pública realizada em 30/4/1987. Assuntos: Processo Legislativo / Propostas de Emenda à 
Constituição / Aspecto Constitucional, regimental e conjuntural do Processo Legislativo. (A 
discussão sobre lei delegada tem início na págia 25 do diário). 
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. 28 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, nem os da competência privativa da Câmara dos Deputados 

ou do Senado Federal, nem a legislação sobre: 

I - a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  

II - a nacionalidade, a cidadania, e os direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - o orçamento; e 

IV - matéria reservada à lei complementar.  

§ 2º A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso 

Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Se a 

resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará 

em votação única, vedada qualquer emenda.  

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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§ 3º - A delegação interna a qualquer Comissão será regulada pelo regimento 

interno do Congresso Nacional, que disporá sobre a tramitação do projeto. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 28 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, nem os da competência privativa da Câmara dos Deputados 

ou do Senado Federal, nem a legislação sobre:  

I - a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  

II - a nacionalidade, a cidadania, e os direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - o orçamento; e  

IV - matéria reservada à lei complementar.  

§ 2º A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso 

Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Se a 

resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará 

em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

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 

 

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: 7.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 30 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal nem a legislação sobre:  

I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 

membros;  

II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - o orçamento;  

IV - matéria reservada à lei complementar.  

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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§ 2º - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. 

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto, pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 32 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal nem a legislação sobre:  

I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 

membros;  

II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - o orçamento;  

IV - matéria reservada à lei complementar.  

§ 2º - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto, pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

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, suplemento, a partir da p. 3 disponível em: 

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3.  

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 130 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 

membros;  

II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - o orçamento;  

§ 2º - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto, pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

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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FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

FASE L – Projeto 
de Constituição 

 Art. 131 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara Federal ou do Senado 

da República, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 

membros;  

II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - o orçamento;  

§ 2º - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 17.  

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

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 101 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo 

a delegação ser solicitada ao Congresso Nacional, pelo Primeiro-Ministro.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara Federal ou do Senado 

da República, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus 

membros;  

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

§ 2º - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 24.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 78 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a 

delegação ser solicitada ao Congresso Nacional pelo Primeiro-Ministro.  

§ 1º - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara Federal ou do Senado 

da República, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 7  

 

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

§ 2º - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  

§ 3º - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 82. As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a 

delegação ser solicitada ao Congresso Nacional pelo Primeiro-Ministro.  

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

§ 2º A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso 

Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 2. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 80. 

 

Nota: Foi aprovada, em votação histórica, no dia 22/3/1988, a Emenda 

presidencialista 2P018030-1, do constituinte senador Humberto Lucena e outros. A 

aprovação desta emenda obrigou a adequação do texto constitucional, com a 

consequente retirada da figura do Primeiro-Ministro e do Conselho de Ministros. 

 

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

2º) 

Art. 70. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que 

deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.  

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.  

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

                                                      
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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este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que 

deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.  

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.  

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que 

deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.  

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do 

Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do 

Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:  

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia 

de seus membros;  

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do 

Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.  

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, 

este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

   EMENDA:00006 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emendas Supressivas  
"Art. 5o. ..................................  
..................................................  
III - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
VII - ... e os do Primeiro-Ministro;"  
VIII - "julgar anualmente as contas do Primeiro-Ministro".  
Art. 6o. ..."o Primeiro-Ministro e..."  
..................................................  
§ 2o. O Primeiro-Ministro e..."  
Art. 9o. ....................................  
I - "... o Primeiro-Ministro, ..."  
II - suprimir, renumerando os demais  
III - suprimir, renumerando os demais  
IV - suprimir, renumerando os demais  
V - suprimir, renumerando os demais  
Art. 10. ....................................  
I - ..."e o Primeiro-Ministro..."  
..................................................  
VI - "... por proposta do Primeiro-Ministro..."  
............................................  
Art. 14 ....................................  
- "....Primeiro-Ministro,...."  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
Art. 16. ....................................  
..................................................  
§ 6o. suprimir, renumerando os demais  
§ 7o. suprimir, renumerando os demais  
..................................................  
§ 1o. "... ouvido o Primeiro-Ministro ou por sua solicitação,..."  
..................................................  
Art. 28. suprimir, renumerando os demais 
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos artigos, a sua 
existência. 

                                                      
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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Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a solução parlamentarista adotada.  
 
 
   EMENDA:00038 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:   
   Acrescente-se ao § 1o. do art. 28 o seguinte item:  
"Art. 28. ..................  
V - Sistema monetário." 
Justificativa: 
Creio que se deve manter essa proibição, constante do texto atualmente em vigor, para que assuntos 
sobre sistema monetário não possam ser objeto de delegação ao Presidente da República. Trata-se 
de matéria de tal forma grave que somente o Congresso o Nacional deve sobre ela manifestar-se, a 
exemplo das demais enunciadas no citado art. 28. 
Parecer:   
   Rejeitada 
   
 
   EMENDA:00062 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva ao anteprojeto:  
"Art. 1o. Suprima-se do anteprojeto o art. 28, com seus respectivos parágrafos e incisos." 
Justificativa: 
Também objetiva excluir do texto constitucional os dispositivos referentes ao parlamentarismo. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00175 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   ITAMAR FRANCO (PL/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o. do artigo 28 a seguinte redação:  
"Art. 28. ..................................  
............................................  
§ 2o. A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
especificando o seu conteúdo e os termos do respectivo exercício, determinando, em qualquer  
hipótese, a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, que o fará em votação única." 
Justificativa: 
Tem a presente emenda por objetivo determinar que, em qualquer hipótese, o projeto de lei objeto de 
delegação ao Conselho de Ministros seja apreciado pelo Congresso Nacional. 
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Entendemos que a representatividade específica de que são dotadas as Casas Legislativas não 
recomenda a sua exclusão do processo decisório final quanto ás normas que irão integrar o 
ordenamento jurídico. 
Parecer:   
   Rejeitada 
 
   
   EMENDA:00192 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o inciso II do § 1o. art. 18, o inciso IV do art. 19 e a totalidade do art. 28 do  
anteprojeto. 
Justificativa: 
Num regime efetivamente democrático não deve haver delegação de poderes. Assim, propomos a 
supressão desses dispositivos referentes às delegações de poderes. 
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00296 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LEOPOLDO BESSONE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Propomos a supressão do § 3o., do art. 28, do  
ANTEPROJETO DO PODER LEGISLATIVO. 
Justificativa: 
Propomos a supressão do § 3º do Art. 28 do Anteprojeto do Poder Legislativo, porquanto que o art. 
18, I do Anteprojeto prevê a competência das próprias Comissões para a discussão e votação dos 
projetos de lei, não se tratando, pois na nova Constituição, de transferência de competência, porém, 
de competência da comissão definida regimentalmente. Além disso, conforme ensinou Gustavo 
Capanema, a transferência da legislação do Plenário para a Comissão não implica delegação, que 
consiste sempre na remoção do exercício de competência de um Poder a outro, sendo falha técnica, 
principalmente numa constituição que consagra a competência deliberativa própria das comissões, 
falar-se em delegação interna. 
Parecer:   
   Aprovada 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00196 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:  
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Art. - A lei orgânica será aprovada pela maioria absoluta dos membros das Casas do Congresso.  
Parágrafo único - A lei orgânica só incide sobre o conteúdo específico previsto na  
Constituição. A matéria antes disciplinada por lei ordinária perderá a eficácia.  
Art. - As leis delegadas serão elaboradas pelo Chefe do Governo, comissões do Congresso  
Nacional onde qualquer de suas Casas.  
§ 1o - O exercício da função legislativa só pode ser delegado ao Governo com a determinação  
prévia dos princípios e critérios de direção, para um objeto determinado e com tempo limitado,  
mediante resolução do Congresso Nacional.  
§ 2o - Não constituirão objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara dos  
Deputados, do Senado Federal, nem a legislação sobre a magistratura, a nacionalidade, a  
cidadania, os direitos políticos, o direito eleitoral e o sistema monetário. 
Justificativa: 
A emenda repete a disciplina tradicional da matéria concernente ao Legislativo. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente. 
    
   EMENDA:00203 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Das atribuições do Poder Legislativo  
Suprima-se no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo os seguintes artigos, incisos e  
parágrafos, renumerando os demais:  
- incisos II, III, IV e V do artigo 9o 
- §§ 7o e 8o do artigo 16  
- § 2o do artigo 28, renumerando o § 1o para artigo 
- § 2o do artigo 36 
- artigo 39 e parágrafo único.  
Justificativa: 
Como somos contrários à figura do Primeiro-Ministro, estamos suprimindo em todos os artigos a sua 
existência. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
 
   EMENDA:00533 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 28 e seus parágrafos, do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 
No regime efetivamente democrático, não se justifica a delegação de Poderes. Em cada hipótese 
concreta, cabe ao Legislativo exercer o seu poder de legislar, daí propormos a retirada do texto 
constitucional a categoria de lei delegada. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00624 PREJUDICADA 
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:   
   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 37 do anteprojeto "Do Poder Legislativo" a seguinte redação:  
"Art. 37. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, Comissão do  
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas.  
Parágrafo único. Não serão objetos de delegação os atos da competência exclusiva do  
Congresso Nacional, nem as da competência privativa da Câmara Federal ou do Senado da  
República nem a legislação sobre:  
a) a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e as garantias dos  
seus membros;  
b) a nacionalidade, a cidadania, os direitos individuais, políticas e eleitorais;  
c) o sistema monetário;  
d) o orçamento;  
e) matéria reservada à lei complementar." 
Justificativa: 
Com a apresentação desta Emenda, damos sequência e percussão dos objetivos já declarados 
quando do oferecimento de emenda ao Artigo 1º desse Projeto. 
Parecer:   
   Prejudicada. 
 
       
   EMENDA:00687 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:   
   Acrescente-se inciso ao art. 28, § 1o., do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 28. ............................... 
§ 1o. .................................. 
V - o sistema monetário.  
Implica diminuição dos Poderes do Congresso Nacional suprimir, do texto da Constituição atual, o  
controle exclusivo sobre o sistema monetário, decisão que contraria a aspiração nacional por um  
Legislativo mais forte. 
Justificativa: 
Implica diminuição dos poderes do Congresso Nacional suprimir, do texto da Constituição atual, o 
controle exclusivo sobre o sistema monetário, decisão que contraria a aspiração nacional por um 
Legislativo mais forte. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
   EMENDA:00811 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:   
   O art. 28 e seus §§ e incisos do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo devem ter a  
seguinte redação:  
Art. 28. As leis delegadas serão elaboradas  
pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
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ser por este solicitada ao Congresso ou à Câmara dos Deputados.  
§ 1o. A delegação é outorgada mediante uma  
lei de base, de forma expressa para matéria  
concreta e com a fixação de prazo para o seu  
exercício. A delegação se esgota pela publicação  
do texto elaborado pelo Conselho de Ministros. Não  
poderá entender-se concedida de modo implícito ou  
por tempo indeterminado, nem poderá ser  
subdelegada a autoridades distintas do próprio Governo.  
§ 2o. As leis de base devem delimitar com  
precisão o objeto e alcance da delegação  
legislativa e os princípios e critérios no seu exercício.  
§ 3o. A delegação a que se refere o conteúdo  
da delegação, especificando se se circunscreve a  
mera formulação de um texto único ou se inclui o  
poder de regulamentar, aclarar ou harmonizar os  
textos legais que hão de ser refundidos.  
§ 4o. Por iniciativa de um décimo dos membros  
de qualquer das Casas do Congresso Nacional ou da  
Câmara dos Deputados nas matérias de sua  
competência, o texto elaborado pelo Conselho de  
Ministros poderá ser submetido à aprovação do  
Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados, respectivamente.  
§ 5o. Não serão objetos de delegação os atos  
de competência exclusiva do Congresso Nacional, da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, nem a legislação sobre:  
I - a nacionalidade, a cidadania, os direitos  
e garantias individuais, políticos, eleitorais,  
partidos políticos, organização dos poderes e direito penal;  
II - organização do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
III - o orçamento; e  
IV - matéria reservada à lei complementar. 
Justificativa: 
O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa, contribuindo para dúvidas e 
omissões no futuro. 
A delegação legislativa deve se fazer com clareza e precisão para evitar-se abusos, pois que é forma 
excepcional de legislação pelo executivo. Com a extinção da figura Decreto-Lei, dada a complexidade 
da vida moderna e a velocidade dos fatos políticos, econômicos e sociais, a delegação legislativa 
converte-se em instrumento célere e eficaz a ser utilizado pelo Governo na regulamentação da 
conduta, dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que requeiram a intervenção do 
Poder Público. 
Parte do texto sugerido é inspirado no artigo 82 da Constituição espanhola, que é extremamente 
cautelosa e detalhista no instituto da delegação. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
    
 
   EMENDA:01451 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Acrescente-se inciso ao art. 28, § 1o., do anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo:  
Art. 28......................................  
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§ 1o.........................................  
V - o sistema monetário. 
Justificativa: 
Implica diminuição dos poderes do Congresso Nacional suprimir, do texto da Constituição atual, o 
controle exclusivo sobre o sistema monetário, decisão que contraria a aspiração por um Legislativo 
mais forte. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00071 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   BOCAYUVA CUNHA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se, no Substitutivo do relator, as expressões "Conselho de Ministros", pela seguinte:  
"Presidente da República", constantes do art. 30, caput e § 2o. 
Justificativa: 
Porque somos contrários ao Sistema Parlamentarista. 
Parecer:   
   Rejeitada. Contrária à filosofia do substitutivo. 
    
   EMENDA:00135 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   
   EMENDA  
Suprima-se o inciso IV do art. 19 e a totalidade do art. 30 do substitutivo. 
Justificativa: 
Em um regime efetivamente democrático não deve haver delegação de poderes. Assim, propomos a 
supressão desses dispositivos referentes às delegações de poderes. 
Parecer:   
   Contrário. A delegação legislativa é uma característica do sistema parlamentarista. 
    
   EMENDA:00173 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ MOURA (PFL/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 30 a seguinte redação:  
Art. 30 - As leis delegadas, para a sua elaboração, dependem de solicitação por parte do  
Presidente da República ao Congresso Nacional."  
Substituam-se, no § 2o. do citado artigo 30, as expressões "Conselho de Ministros" por  
"Presidente da República". 
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Justificativa: 
As emendas ora propostas resultam daquelas apresentadas ao Capítulo II que trata do Executivo, 
motivo pelo qual as razões que as fundamentam são as mesmas expostas às modificações 
destinadas ao citado Capítulo. 
Parecer:   
   Contrário. O regime do anteprojeto é parlamentarista. 
    
   EMENDA:00366 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 artigo 30. 
Justificativa: 
Trata-se de adaptar o texto à prevalência do sistema presidencialista de governo. 
Parecer:   
   Contrário. Contraria a filosofia parlamentarista do projeto. 
    
   EMENDA:00446 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 art. 30 do anteprojeto do douto Relator deve ter a seguinte redação, acrescentando os §§§.  
Art. 30. As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso ou à Câmara dos Deputados.  
§ 1o. A delegação é outorgada mediante uma lei de base, de forma expressa para matéria  
concreta e com a fixação de prazo para o seu exercício. A delegação se esgota pela publicação  
do texto elaborado pelo Conselho de Ministros. Não poderá entender-se concedida ser subdelegada 
a autoridades distintas do próprio Governo.  
§ 2o. As leis de base devem delimitar com precisão o objeto e alcance da delegação  
legislativa e os princípios e critérios no seu exercício.  
§ 3o. A delegação para refundir textos legais determinará o âmbito normativo a que se refere o  
conteúdo da delegação, especificando se se circunscreve a mera formulação de um texto único  
ou se inclui o poder de regulamentar, aclarar ou harmonizar os textos legais que não de ser 
refundidos.  
§ 4o. Por iniciativa de um décimo dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional ou da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, nem a legislação sobre:  
I - a nacionalidade, a cidadania, os direitos e garantias individuais, políticos, eleitorais,  
partidos políticos, organização dos poderes e direito penal;  
II - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de  
seus membros;  
III - o orçamento; e  
IV - matéria reservada à lei complementar. 
Justificativa: 
O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa. Contribuindo para dúvidas e 
omissões no futuro. 
A delegação legislativa deve se fazer com clareza e precisão para evitar-se abusos, pois que é forma 
excepcional de legislação pelo executivo. Com a extinção da figura do Decreto-lei, dada  à 
complexidade da vida moderna e a velocidade dos fatos políticos, econômicos e sociais, a delegação 
legislativa converte-se em instrumento célere e eficaz a ser utilizado pelo Governo na 
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regulamentação da conduta  dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que 
requeiram a intervenção do Poder Público. 
Parte do texto sugerido é inspirado no artigo 82 da Constituição espanhola que é extremamente 
cautelosa e detalhista no instituto da delegação. 
Parecer:   
   Não é compatível com a filosofia do anteprojeto. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01027 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprimam-se, por conexos, o inciso IV do art. 19 e o artigo 30 do Substitutivo. 
Justificativa: 
Há que se banir, de uma vez por todas, o resquício de período ditatorial em que se permitia ao 
Executivo formular, unipessoalmente, norma legal com força cogente, quedando o Poder Legislativo 
como mera peça decorativa do Estado. 
Se lei há de ser feita, que o seja pelos trâmites normais, com participação atuante dos representantes 
do povo, que para tanto foram eleitos. 
Parecer:   
   Contrário. A delegação legislativa é uma prática normal no regime parlamentarista. 

 
___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:01042 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 artigo 130 do anteprojeto do douto Relator deve ter a seguinte redação, acrescentado os §§  
Art. 130 - As leis delegadas serão elaboradas  
pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso ou à Câmara  
dos Deputados.  
§ 1o. - A delegação é outorgada mediante uma  
lei de base, de forma expressa para matéria  
concreta e com a fixação de prazo para o seu  
exercício. A delegação se esgota pela publicação  
do texto elaborado pelo Conselho de Ministros. Não  
poderá entender-se concedida de modo implícito ou  
por tempo indeterminado, nem poderá ser  
subdelegada a autoridades distintas do próprio Governo.  
§ 2o. - As leis de base devem delimitar com  
precisão o objeto e alcance da delegação  
legislativa e os princípios e critérios no seu exercício.  
§ 3o. - A delegação para difundir textos  
legais determinará o âmbito normativo a que se  
refere o conteúdo da delegação, especificando se  
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se circunscreve a mera formulação de um texto  
único ou se inclui o poder de regulamentar,  
aclarar ou harmonizar os textos legais que hão de ser refundidos.  
§ 4o. - Por iniciativa de um décimo dos  
membros de qualquer das Casas do Congresso  
Nacional ou da Câmara dos Deputados nas matérias  
de sua competência, o texto elaborado pelo  
Conselho de Ministros poderá ser submetido à  
aprovação do Congresso Nacional ou da Câmara dos  
Deputados, respectivamente.  
§ 5o. - Não serão objetos de delegação os  
atos de competência exclusiva do Congresso  
Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal, nem a legislação sobre:  
I - a nacionalidade, a cidadania, os direitos  
e garantias individuais, políticos, eleitorais,  
partidos políticos, organização dos poderes e direito penal:  
II - organização do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.  
III - o orçamento; e  
IV - matéria reservada à lei complementar. 
Justificativa: 
O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa, contribuindo para dúvidas e 
omissões no futuro. 
A delegação legislativa deve se fazer com clareza e precisão para evitar-se abusos, pois que é forma 
excepcional de legislação pelo executivo. Com a extinção da figura do Decreto-Lei, dada à 
complexidade de vida moderna e à velocidade dos fatos políticos, econômicos e sociais, a delegação 
legislativa converte-se em instrumento célere e eficaz a ser utilizado pelo Governo na 
regulamentação da conduta dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que 
requeiram a intervenção do Poder Público. 
Parte do texto sugerido é inspirada no artigo 82 da Constituição espanhola que é extremamente 
cautelosa e detalhista no instituto da delegação. 
A presente emenda visa adaptar o artigo 130 do anteprojeto ao sistema de Governo e as novas 
funções do legislativo dentro dos princípios democráticos consagrados pelas diversas comissões e 
evitar no exercício da delegação. 
 
 
   EMENDA:04541 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 § 1o. do art. 130 a seguinte redação:  
"Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os da  
competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada a lei  
complementar, nem a legislação sobre": 
Justificativa: 
Desnecessária a crase na expressão “a lei”. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A crase que, pela Emenda, se busca eliminar, é necessária. 

___________________________________________________________________ 
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FASE M 

EMENDA:00321 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: inciso IV, art. 117  
Suprima-se o inciso IV do art. 117 da seção VIII do Capítulo I do Título V, bem como o art. 131 do 
projeto. 
Justificativa: 
As supressões propostas visam eliminar a possibilidade de delegação de poderes que consideramos 
não dever existir num regime efetivamente democrático. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. As leis delegadas só fazem enriquecer o nosso sistema de processo 
legislativo e não constituem, a nosso ver, uma capitis deminutio do poder legislativo.  
Pela prejudicialidade. 
    
 
   EMENDA:00974 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
- O artigo 131 do Projeto deve ter a seguinte redação, acrescentado os §§§  
Art. 131 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso ou à Câmara dos Deputados.  
§ 1o. - A delegação é outorgada mediante uma  
lei de base, de forma expressa para matéria  
concreta e com a fixação de prazo para o seu  
exercício. A delegação se esgota pela publicação  
do texto elaborado pelo Conselho de Ministros. Não  
poderá entender-se concedida de modo implícito ou  
por tempo indeterminado, nem poderá ser  
subdelegada a autoridades distintas do próprio Governo.  
§ 2o. - As leis de base devem delimitar com  
precisão o objeto e alcance da delegação  
legislativa e os princípios e critérios no seu exercício.  
§ 3o. - A delegação para refundir textos  
legais determinará o âmbito normativo a que se  
refere o conteúdo da delegação, especificando-se  
se circunscreve a mera formulação de um texto  
único ou se inclui o poder de regulamentar,  
aclarar ou harmonizar os textos legais que hão de ser refundidos.  
§ 4o. - Por iniciativa de um décimo dos  
membros de qualquer das Casas do Congresso  
Nacional ou da Câmara dos Deputados nas matérias  
de sua competência, o texto elaborado pelo  
Conselho de Ministros poderá ser submetido à  
aprovação do Congresso Nacional ou da Câmara dos  
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Deputados, respectivamente.  
§ 5o. - Não serão objetos de delegação os  
atos de competência exclusiva do Congresso  
Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal, nem a legislação sobre:  
I - a nacionalidade, a cidadania, os direitos  
e garantias individuais, políticos, eleitorais,  
partidos políticos, organização dos poderes e direito penal:  
II - organização do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.  
III - o orçamento; e  
IV - matéria reservada à lei complementar. 
Justificativa: 
O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa, contribuindo para dúvidas e 
omissões no futuro. 
A delegação legislativa que se deve fazer com clareza e precisão para evitar-se abusos, pois que é 
forma excepcional de legislação pelo executivo. Com a extinção da figura do Decreto-Lei, dada à 
complexidade de vida moderna e à velocidade dos fatos políticos, econômicos e sociais, a delegação 
legislativa converte-se em instrumento célere e eficaz a ser utilizado pelo Governo na 
regulamentação da conduta dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que 
requeiram a intervenção do Poder Público. 
Parte do texto sugerido é inspirada no artigo 82 da Constituição espanhola que é extremamente 
cautelosa e detalhista no instituto da delegação. 
A presente emenda visa adaptar o artigo 131 do anteprojeto ao sistema de Governo e as novas 
funções do legislativo dentro dos princípios democráticos consagrados pelas diversas comissões e 
evitar abusos do exercício da delegação. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão, em parte, contempladas no Substitutivo.  
Assim, pela sua aprovação. 
    
   EMENDA:01178 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigos 117 e 131.  
Suprimam-se, por conexos, o inciso IV do art. 117 e o artigo 131 do Anteprojeto. 
Justificativa: 
Há que se banir, de uma vez por todas, o resquício de período ditatorial em que se permitia ao 
Executivo formular, unipessoalmente, norma legal com força cogente, quedando o Poder Legislativo 
como mera peça decorativa do Estado. 
Se lei há de ser feita, que o seja pelos trâmites normais, com participação atuante dos representantes 
do povo, que para tanto foram eleitos. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. As leis delegadas só fazem enriquecer o nosso sistema de processo 
legislativo e não constituem, a nosso ver, uma capitis deminutio do Poder Legislativo.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01613 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CID CARVALHO (PMDB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 131 § 1o. (primeiro), inciso I,  
Seção VIII, do Processo Legislativo do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
Art. 131 ....................................  
§ 1o. ......................................  
I - Organização do Judiciário, do Ministério  
Público e da Defensoria Pública, a carreira e a  
garantia de seus membros. 
Justificativa: 
A presente proposta objetiva compatibilizar o texto do processo legislativo com os demais órgãos 
estruturais da Justiça (Ministério Público e Defensoria Pública). Vale, ainda, pela compatibilização do 
que já se encontra nos Artigos 54, inciso XII e Art. 235 § 2º do projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Pelo não colhimento, tendo em vista a ordenação dos Capítulos V e VI, do Título V, e a afinidade 
das matérias.  
Prejudicada. 
    
   EMENDA:03447 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 131, § 1o., INCISO II  
Dê-se ao inciso II do § 1o. do art. 131 do projeto a seguinte redação:  
Art. 131 - ..........................  
§ 1o. - ...............................  
I - ......................................  
II - nacionalidade, cidadania, populações indígenas e direitos e liberdades fundamentais; 
Justificativa: 
Na história recente do País, toda a vez que o Executivo legislou, aponte sua, sobre questões que 
afetam os índios, fê-lo de modo a lesar-lhes os direitos. Assim, o Decreto n° 88.118/83, repudiado 
pela unanimidade da comunidade científica, pelas sociedades indígenas e até por órgãos do próprio 
Governo, burocratizou ao extremo os procedimentos de demarcação das terras indígenas, criando 
instâncias decisórias complexas, cuja inércia mantém sem solução inúmeros casos que envolvem a 
demarcação das terras indígenas, gerando incertezas para índios e não-índios, e incentivando 
conflitos. O Decreto n° 88.985/83 pretendeu abrir as terras indígenas à atividade minerária, de modo 
tão descriterioso que pôs em risco a sobrevivência física o cultural de dezenas de sociedades 
indígenas, principalmente na Amazônia. A assim chamada “ questão indígena” envolve mais de 170 
nações diferentes, milagrosamente sobreviventes a mais de quatro séculos de explorações e 
opressões de toda ordem. É um patrimônio cultural riquíssimo, que inclui conhecimentos ainda não 
dominados pela ciência ocidental. Apenas o Congresso Nacional, reunindo representantes de todo o 
povo e de todas as tendências, tem condições de dar à matéria o tratamento que ela requer, livre dos 
afogadinhos e imediatismos. Por isso, em linha de coerência com a alínea (1) do inciso XIX do art. 49 
do anteprojeto, propomos a inclusão, entre as matérias indelegáveis, da legislação sobre as 
populações indígenas. 
Por outro lado, não são apenas os direitos individuais, políticos e eleitorais que devem, também, ser 
reservados à competência exclusiva do Congresso Nacional, mas todos os direitos e garantias 
fundamentais.  
Em sua primeira parte, ao incluir a legislação sobre as populações indígenas entre as matérias 
indelegáveis, esta emenda também compatibiliza o dispositivo com o art. 436 do anteprojeto. 
Parecer:   
   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:04211 APROVADA 
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 § 1o. do art. 131 a seguinte redação:  
"Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os da  
competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada a lei  
complementar, nem a legislação sobre": 
Justificativa: 
Desnecessária a crase na expressão “a lei”. 
Parecer:   
   A Emenda percute questão que deve ser examinada à luz do Substitutivo. Pela aprovação. 
    
   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 VIII  
Do Processo Legislativo  
[...] 
Art. 131. As leis delegadas serão elaboradas  
pelo Presidente da República, devendo a delegação  
se por este solicitada ao Congresso Nacional.  
§ 1o. Não serão objeto de delegação os atos  
da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara dos Deputados  
ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do Judiciário e do Ministério  
Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  
III - o orçamento;  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República  
terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
§ 3o. Se a resolução determinar a apreciação  
do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em  
votação única, vedada qualquer emenda.  
[...] 
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Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do Projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   O conteúdo da Emenda está em parte aproveitado no Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07724 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 131  
Suprima do Projeto:  
O § 3o. do art. 131 
Justificativa: 
Não tem sentido o Congresso, em resolução, delegar função legislar, e exigir a apreciação da lei 
delegada. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O disposto no parágrafo 3o. do art. 131 constitui um avanço e 
aperfeiçoamento do processo legislativo. 
    
   EMENDA:09681 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 131.  
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo 131 do projeto de Constituição:  
Art. 131.- As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, devendo a delegação  
ser solicitada por ele ao Congresso Nacional. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inicios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
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Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando, confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro uma Comissão Especial de Estudos 
para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 120 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão especifica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
    
   EMENDA:09682 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 131, § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do artigo 131 do projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 131. ..................................  
§ 2o. A delegação terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu  
conteúdo e os termos do seu exercício. 
Justificativa: 
As discussões acerca do Sistema de Governo a ser implantado no País têm tomado considerável 
parte do tempo das Sessões da Assembleia Nacional Constituinte, por sua complexidade e 
divergência de opiniões. 
Com efeito, trata-se de matéria palpitante, que representa uma ampla reformulação dos conceitos 
políticos vigentes em nosso País desde a Proclamação da República, com o breve hiato ocorrido nos 
inicios da década de 60. 
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade 
nacional. 
Muito menos pretendo firmar, aqui e agora, minha posição favorável ou contrária ao Sistema de 
Gabinete. 
Esta Emenda e tantas outras que estou apresentando, confluem para uma proposta de modificação 
substancial do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro uma Comissão Especial de Estudos 
para a implantação do Sistema Parlamentarista de Governo, 120 dias após a promulgação da Carta 
Constitucional, que deverá apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, 
estudo seguido de anteprojeto destinado à adoção Parlamentarismo, caso seja recomendável. 
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de 
conteúdo. Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe 
discussão específica. 
Parecer:   
   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela 
prejudicialidade da Emenda.  
Prejudicada. 
    
   EMENDA:11326 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MOFIFICATIVA:  
Dê-se ao § 1o., do artigo 131, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso  
Nacional, os de competência privativa da Câmara Federal, do Senado da República ou dos Tribunais  
Superiores, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:" 
Justificativa: 
A emenda introduz “os Tribunais Superiores” para estabelecer coerência entre este texto e o disposto 
no art.192, III. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. O disposto no item III do Art. 192 é matéria afim com as relacionadas  
no § 1o. do art. 131, podendo nele figurar. 
    
   EMENDA:11555 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
o artigo 131 do Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação, acrescentando os §§§  
Art. 131 - As leis delegadas serão elaboradas  
pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitante ao Congresso ou à Câmara dos Deputados.  
§ 1o. - A delegação é outorgada mediante uma  
lei de base, de forma expressa para matéria  
concreta e com a fixação de prazo para o seu  
exercício. A delegação se esgota pela publicação  
do texto elaborado pelo Conselho de Ministros. Não  
poderá entender-se concedida de modo implícito ou  
por tempo indeterminado, nem poderá ser  
subdelegada a autoridades distintas do próprio Governo.  
§ 2o. - As leis de base devem delimitar com  
precisão o objeto e alcance da delegação  
legislativa e os princípios e critérios no seu exercício.  
§ 3o. - A delegação para refundir textos  
legais determinará o âmbito normativo a que se  
refere o conteúdo da delegação, especificando se  
circunscreve a mera formulação de um texto único  
ou se inclui o poder de regulamentar, aclarar ou  
harmonizar os textos legais que de ser refundidos.  
§ 4o. - Por iniciativa de um décimo dos  
membros de qualquer das Casas do Congresso  
Nacional ou da Câmara dos Deputados nas matérias  
de sua competência, o texto elaborado pelo  
Conselho de Ministros poderá ser submetidos à  
aprovação do Congresso Nacional ou da Câmara dos  
Deputados, respectivamente  
§ 5o. - Não serão objetos de delegação os  
atos de competência exclusiva do Congresso  
Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal, nem a legislação sobre:  
I - a nacionalidade, a cidadania, os direitos  
e garantias individuais, políticos, eleitorais,  
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partidos políticos, organização dos poderes e direito penal.  
II - organização do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.  
III - o orçamento; e  
IV - matéria reservada à lei complementar. 
Justificativa: 
O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa, contribuindo para dúvidas e 
omissões no futuro. 
A delegação legislativa que se deve fazer com clareza e precisão para evitar-se abusos, pois que é 
forma excepcional de legislação pelo executivo. Com a extinção da figura do Decreto-Lei, dada à 
complexidade de vida moderna e à velocidade dos fatos políticos, econômicos e sociais, a delegação 
legislativa converte-se em instrumento célere e eficaz a ser utilizado pelo Governo na 
regulamentação da conduta dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que 
requeiram a intervenção do Poder Público. 
Parte do texto sugerido é inspirada no artigo 82 da Constituição espanhola que é extremamente 
cautelosa e detalhista no instituto da delegação. 
A presente emenda visa adaptar o artigo 131 do anteprojeto ao sistema de Governo e as novas 
funções do legislativo dentro dos princípios democráticos consagrados pelas diversas comissões e 
evitar abusos do exercício da delegação. 
Parecer:   
   A regulamentação do disposto no artigo 131 e seus parágrafos deve, a nosso ver, ser matéria 
regimental (infraconstitucional).  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:15710 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda supressiva.  
"Art. 1o. - Suprima-se o art. 131, seus incisos e parágrafos". 
Justificativa: 
Como não concordamos com a adoção do Parlamentarismo, não podemos aceitar a delegação de 
competência proposta aos dispositivos ora suprimidos. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
    
   EMENDA:15967 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 131 e parágrafos  
Suprimir o art. 131 e parágrafos. 
Justificativa: 
Refere-se ao regime parlamentarista de governo, com o qual não concordamos por julgá-lo 
inadequado à realidade brasileira contemporânea. 
Parecer:   
   Pela prejudicialidade da Emenda, tendo em vista sermos a favor da instituição do Regime 
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Parlamentarista no Brasil.  
A matéria, todavia, poderá ser definida em Plenário. 
    
   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 Assembleia 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  
[...] 
SEÇÃO VIII  
DO PROCESSO LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 70 - As leis delegadas serão elaboradas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros,  
devendo a delegação ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  
§ 1o. - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara Federal e do Senado da República, a matéria reservará à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de  
seus membros;  
II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais; e  
III- o orçamento;  
§ 2o. - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
§ 3o. - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional,  
este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.  
[...] 
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. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
 
   EMENDA:19390 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO.  
DÊ-SE AO TÍTULO QUINTO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÂO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
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TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...]  
SECÇÃO VII  
DO PROCESSO LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 73 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso, não podendo ser objeto de delegação:  
I - as de exclusiva competência do Legislativo, as reservadas à lei complementar e a  
legislação sobre:  
a) organização do Judiciário e do Ministério Público, sua carreira e garantias;  
b) a nacionalidade, a cidadania e os direitos individuais, políticos e eleitorais;  
c) o Orçamento.  
II - os projetos de Código e sua alteração.  
§ 1o. - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso, que  
especificará seu conteúdo e termos de exercício.  
§ 2o. - Se a resolução determinar a apreciação do projeto, esta se fará em votação  
única, inadmitidas emendas.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A matéria objeto da presente Emenda será reexaminada com vistas à elaboração do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:19585 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda N.  
Dê-se ao § 2o. do art. 131 a seguinte redação:  
Art. 131 - .............................. 
§ 2o. - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que lhe especificará o conteúdo e os termos do seu exercício. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   A questão do Sistema de Governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida 
após a elaboração do Substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21022 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GEOVANI BORGES (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: art. 101.  
O caput do art. 101 e o § 2o. do mesmo artigo, do Projeto de Constituição, passam a  
vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 101 -As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, comissão do  
Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas.  
............................................  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício." 
Justificativa: 
Adotando-se o sistema presidencialista de governo, necessário se faz a alteração proposta pela 
presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22994 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JESUS TAJRA (PFL/PI) 
Texto:   
   EMENDA AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Inclua-se no § 2o. do Artigo 101, as palavras "prazo de vigência" após a palavra Conteúdo. 
Justificativa: 
A delegação ao Conselho de Ministro prevista no dispositivo em tela deve definir também o prazo de 
vigência, durante o qual poderá o Conselho de Ministro editar leis delegadas. 
Parecer:   
   O autor da Emenda, com a modificação proposta ao parágrafo 2o. do art. 101, pretende fixar prazo 
de vigência durante o qual poderá o Conselho de Ministros editar leis delegadas.  
Após o exame da Emenda, concluímos por sua rejeição. 
    
   EMENDA:23799 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao "caput" do Artigo 101 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição  
a seguinte redação:  
Artigo 101 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a  
delegação ser solicitada ao Congresso Nacional, pelo Presidente da República. 
Justificativa: 
Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:   
   A Emenda em estudo, de autoria do Constituinte Naphtali Alves de Souza, colide com o Sistema 
Parlamentarista de Governo, pelo que somos por sua rejeição. 
    
   EMENDA:23834 PREJUDICADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o., do artigo 101, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso  
Nacional, os de competência privativa da Câmara Federal, do Senado da República ou dos Tribunais  
Superiores, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:" 
Justificativa: 
A proposta introduz “os Tribunais Superiores” para estabelecer coerência entre este texto e o 
disposto no art.139, II. 
Parecer:   
   A ressalva proposta como inclusão no par. 1o. do artigo 101 já se encontra contida, de modo mais 
amplo, no seu próprio item II. 
    
   EMENDA:24266 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Título V do Substitutivo do Relator  
O Título V do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Secção VIII  
Do Processo Legislativo  
[...] 
Art. 73 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso, não podendo ser objeto de delegação:  
I - as de exclusiva competência do Legislativo, as reservadas à lei complementar e a  
legislação sobre:  
a) organização do Judiciário e do Ministério Público, sua carreira e garantias;  
b) a nacionalidade, a cidadania e os direitos individuais, políticos e eleitorais;  
c) o Orçamento.  
II - os projetos de código e sua alteração.  
§ 1o. - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso, que  
especificará seu conteúdo e termos de exercício.  
§ 2o.- Se a resolução determinar a apreciação do projeto, esta se fará em votação única,  
inadmitidas emendas.  
[...] 
Justificativa: 
Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:24778 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao § 1o. do art. 101, inciso sob no. IV com a seguinte redação:  
"IV - ordem econômica e financeira." 
Justificativa: 
A ordem econômica e financeira diz respeito a matérias que se relacionam com a soberania nacional 
e ao direito de propriedade privada, que precisam ficar excluídos da delegação legislativa de que trata 
o art.101. 
Parecer:   
   É talvez na "ordem econômica e financeira" que mais necessitará o Executivo de delegação 
legislativa, não sendo recomendável portanto a inclusão de tais expressões entre as vedações 
constantes do par. 1o. do artigo 101. 
    
   EMENDA:25844 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O artigo 101 do Substitutivo ao Projeto de Constituição deve ter a seguinte redação,  
acrescentando os §§  
Art. 101 - As leis delegadas serão elaboradas  
pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso ou à Câmara dos Deputados.  
§ 1o. - A delegação é outorgada mediante uma  
lei de base, de forma expressão para matéria  
concreta e com a fixação de prazo para o seu  
exercício. A delegação se esgota pela publicação  
do texto elaborado pelo Conselho de Ministros. Não  
poderá entender-se concedida de modo implícito ou  
por tempo indeterminado, nem poderá ser subdelegada  
a autoridades distintas do próprio Governo.  
§ 2o. - As leis de base devem delimitar com  
precisão o objeto e alcance da delegação  
legislativa e os princípios e critérios no seu exercício.  
§ 3o. - A delegação para refundir textos  
legais determinará o âmbito normativo a que se  
refere o conteúdo da delegação, especificando se  
circunscreve a mera formulação de um texto único  
ou se inclui o poder de regulamentar, aclarar ou  
harmonizar os textos legais que hão de ser refundidos.  
§ 4o. - Por iniciativa de um décimo dos  
membros de qualquer das Casas do Congresso  
Nacional ou da Câmara dos Deputados nas matérias  
de sua competência, o texto elaborado pelo  
Conselho de Ministros poderá ser submetido á  
aprovação do Congresso Nacional ou da Câmara dos  
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Deputados, respectivamente.  
§ 5o. - Não serão objetos de delegação os  
atos de competência exclusiva do Congresso  
Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal, nem a legislação sobre:  
I - a nacionalidade, a cidadania, os direitos  
e garantias individuais, políticos, eleitorais,  
partidos políticos, organização dos poderes e direito penal.  
II - organização do Poder Judiciário e do  
Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros.  
III - o orçamento; e  
IV - matéria reservada à lei complementar. 
Justificativa: 
O texto alterado não regulamenta com precisão a delegação legislativa, contribuindo para duvidas e 
omissões no futuro. 
A delegação legislativa que se deve fazer com clareza e precisão para evitar-se abusos, pois que é 
forma excepcional de legislação pelo executivo. Com a extinção da figura do Decreto-Lei, dada à 
complexidade de vida moderna e à velocidade dos fatos políticos, econômicos e sociais, a delegação 
legislativa converte-se em instrumento célere e eficaz a ser utilizado pelo Governo na 
regulamentação da conduta dos negócios públicos e privados e em todas as atividades que 
requeiram a intervenção do Poder Público. 
Parte do texto sugerido é inspirada no artigo 82 da Constituição espanhola que é extremamente 
cautelosa e detalhista no instituto da delegação. 
A presente emenda visa adaptar o artigo 101 do Substitutivo ao sistema de Governo e as novas 
funções do legislativo dentre dos princípios democráticos consagrados pelas diversas comissões e 
evitar abusos do exercício da delegação. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo, do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 131. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, devendo a delegação  
ser por este solicitada ao Congresso Nacional.  
§ 1o. Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do Judiciário e do Ministério Público a carreira e a garantia de seus membros;  
II - nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  
III - o orçamento;  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
§ 3o. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em  
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votação única, vedada qualquer emenda.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo. 
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da Organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do Projeto de Constituição. 
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora. 
É o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capítulo do Poder Legislativo. 
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagradas na Constituição de 1946, e 
introduzindo novos instrumentos de controle, estamos aperfeiçoando o sistema institucional brasileiro, 
no qual teremos um Executivo forte e ágil, e um Legislativo mais representativo e mais dotado de 
recursos para as funções de legislar e fiscalizar. 
Esta segunda emenda, substituindo o parlamentarismo preconizado no Projeto de Constituição, é 
mais uma contribuição para a modernização dos Poderes da União. 
Parecer:   
   As finalidades perseguidas pela Emenda foram em parte e em essência consideradas pelo 
Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:27443 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IVO CERSÓSIMO (PMDB/MS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA:  
O Título V - da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, em seu Capítulo I - do  
Legislativo, será modificado com as seguintes redações:  
[...] 
h) - Art. 101 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a  
delegação ser solicitada ao Congresso Nacional; pelo Presidente do Conselho de Ministros. 
Justificativa: 
Por uma questão de semântica, poder-se-ia admitir as expressões Câmara Federal e Senado da 
República. Entretanto, não vislumbramos nas raízes que se incorporaram com as transformações do 
nosso povo brasileiro, motivo para tal alteração. 
Desde o Império que o Poder Legislativo se compõe de Câmara dos Deputados e Câmara de 
Senadores ou Senado. Foi na segunda Carta da nossa República que surgiu o Poder Legislativo com 
as duas Casas de Leis: Câmara de Deputados e Senado Federal. Há mais de meio século que o 
Parlamento vem sendo defendido sob tais denominações. Apesar de mudanças sociais, do 
crescimento econômico, da grandiosidade dos caminhos que o Brasil tende a palmilhar, nossa ênfase 
de Constituinte é a de prevalecimento das arraigadas nomenclaturas do Poder Legislativo: Câmara 
dos Deputados e Senado Federal. 
Robustecendo as funções congressuais, restabelecendo a tradição de pulmão do povo brasileiro, 
algumas modificações mereceram de nossa parte, atenção especial, pois o Poder Executivo para nós 
é o Presidencialismo, com um Congresso forte e partícipe das decisões nacionais. 
Não trazemos ínsito em nosso caráter à possibilidade de ver um Presidente eleito por milhares 
cidadãos, oculto sob a sombra de um Primeiro Ministro, que embora possua peso político, não 
recebeu o resplendor da eleição Presidencial. Nosso povo necessita de transformações básicas. 
Minimização da fome. Erradicação do analfabetismo. Mercado de trabalho satisfatório, e, oxalá, não 
perdoaria os Constituintes que encetaram mais uma luta de Poder do que uma batalha de anseio 
popular. 
Justificam, portanto, as modificações de natureza adaptáveis à Emenda integral que postulamos em 
prol do Presidencialismo, em que o Chefe da Nação Brasileira, detendo o Poder de Governar será 
auxiliado pelos Conselhos de Ministros e de Estado, consultados quando mister. 
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Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27853 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO LIMA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprimam-se os seguintes dispositivos do Substitutivo ao Projeto de Constituição:  
a) no inciso XIII, do art. 77 as palavras  
"ou dos limites da delegação legislativa";  
b) o inciso IV do artigo 91;  
c) o artigo 94 e seus parágrafos;  
d) o artigo 101 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
A democracia ainda é um regime inçado de imperfeições. Isto não obstante, apresenta-se, 
incomparável, como, de todos, o menos pior. 
Pode ser comparada a uma árvore de crescimento muito lento, extremamente delicada e que requer 
cuidados permanentes, a serem dispensados com as mãos, sem o apelo a recursos do gênero dos 
agrotóxicos. 
Queremos liberdade, possibilidade de debate e de manifestação de opiniões. Ditadores, sob qualquer 
modalidade, ainda a mais mitigada, de aqui para frente, de modo nenhum. 
Ninguém mais inacessível neste País que os homens da cúpula do Poder Executivo. Na inexistência 
ou na inoperosidade do Congresso, quem não tiver pistolão junto a eles, é súdito, é vassalo. E isto 
para não mencionar seus assessores, em regra. Figuras absolutamente anônima, mas 
perigosíssimas eminências pardas. 
Já em relação aos Parlamentares, ocorre o oposto. Eles têm até mesmo a preocupação de visitar 
assiduamente suas bases eleitorais, para auscultar a opinião pública. Com muita frequência, são 
duramente criticados por isto. 
As leis, que emanem do Congresso. E só. De outro modo nenhum brasileiro poderá se recolher à 
cama sem medo do que lhe poderá estar reservado ao despertar. Vale mais o sono tranquilo. Custe o 
que custar. 
Cada qual, que cumpra o seu papel. Permanecem na lembrança de muitos brasileiros, ainda os que 
nele jamais votaram as palavras tão divulgadas por Eduardo Gomes; “O preço da liberdade é a 
eterna vigilância”. Que seja conferido ao povo brasileiro a possibilidade de vigiar. 
Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:28020 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 101 do projeto o seguinte § 4o.:  
Art. 101 .............................  
§ 4o. As leis delegadas serão aprovadas por maioria absoluta. 
Justificativa: 
Matéria de tamanha importância não pode ficar decidida por uma maioria eventual. Trata-se de 
delegar funções que estão reservadas ao Congresso Nacional. 
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Parecer:   
   A emenda objetiva estabelecer quórum qualificado das leis delegadas. O objetivo não se ajusta ao 
entendimento prevalente na Comissão de Sistematização. Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:28596 APROVADA 
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 § 2o. do art. 101 a seguinte redação:  
Art. 101 ....................................  
§ 2o. - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que lhe especificará o conteúdo e os termos do seu exercício. 
Justificativa: 
Aprimoramento da redação. 
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
    
   EMENDA:28598 APROVADA 
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 § do art. 101 a seguinte redação:  
"Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os da  
competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada a lei  
complementar, nem a legislação sobre:" 
Justificativa: 
Desnecessária a crase na expressão “a lei”. 
Parecer:   
   Pela aprovação nos termos do Substitutivo. 
    
   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 VII  
Do Processo Normativo  
[...] 
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Subseção III  
Do Processo Legislativo  
[...] 
Art. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, devendo a delegação ser  
por este solicitada ao Congresso Nacional.  
§ 1o. Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservado a lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
a) organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
b) nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  
c) o orçamento.  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
§ 3o. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a a fará  
em votação única, vedada qualquer emenda.  
[...] 
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:30880 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dispositivo Emendado Art. 101  
Art. 101 - passa a ter a seguinte redação:  
"As leis delegadas serão elaboradas pelo Poder Executivo, devendo a delegação ser  
solicitada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República". 
Justificativa: 
Manutenção do Presidencialismo, com mais amplos poderes para o Congresso Nacional. 
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31347 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 101 e seus parágrafos do substitutivo do Relator, renumerando-se os demais 
artigos. 
Justificativa: 
Cada Poder constituído deve preservar suas funções, não sendo, cabível que delegue essas funções 
a outrem. 
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Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31650 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   THEODORO MENDES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização  
Dê-se aos Capítulos I (Do Poder Legislativo) e II (Do Poder Executivo) ambos do Título V, a  
seguinte redação:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Poder Legislativo  
[...] 
Seção VII  
Do Processo Normativo  
[...] 
Art. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, devendo a delegação ser  
por este solicitada ao Congresso Nacional.  
§ 1o. Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada a lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
a) organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
b) nacionalidade, cidadania e direitos individuais, políticos e eleitorais;  
c) o orçamento.  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
§ 3o. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em  
votação única, vedada qualquer emenda.  
[...] 
Justificativa: 
O texto ora proposto tem por objetivo principal, no capítulo concernente ao Poder Executivo, definir o 
sistema de governo e disciplinar o exercício das atribuições institucionais inerentes ao órgão 
depositário das funções executivas. 
Esta emenda consagra o regime presidencial, que tem sido, ao longo da nossa história republicana, 
uma das instituições características do sistema constitucional brasileiro. 
Com a proclamação da República, em 1889, inaugurou-se, na prática das instituições brasileiras, a 
observância do modelo presidencial, sob cuja égide passou a estruturar-se o Estado. 
A crescente expansão dos poderes deferidos ao Presidente da República acentuou-se, 
progressivamente, a cada momento, até atingir, no ordenamento vigente, uma situação de quase 
absoluto desequilíbrio entre os Poderes do Estado, com a consequente degradação institucional do 
Legislativo e do Judiciário. 
O perfil autoritário da Carta Constitucional em vigor refletiu-se na centralização orgânica do Poder, a 
evidenciar a inquestionável supremacia do Executivo em face dos demais órgãos da soberania 
nacional. 
No presente momento histórico, em que se registra a inflexão do processo autoritário de Governo, 
torna-se imperioso parificar o Executivo aos Poderes Legislativo e Judiciário, restabelecendo a 
fórmula clássica, divisada por Locke, Montesquieu e Benjamin Constant, de conter o poder pelo 
próprio poder, num sistema de harmonia institucional, de freios e contrapesos, que permita, na prática 
do Estado, o controle recíproco entre os poderes da República. 
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Antes, porém, que isto ocorra, é de essencialidade inegável que se viabilizem, na ambiência de cada 
um dos Poderes do Estado, mecanismos de controle horizontal, que, atuando no plano inter ou 
intraorgânico, restrinjam a possibilidade da utilização abusiva do aparelho governamental. 
A proposta, ora submetida à deliberação dos Senhores Constituintes, visa a tornar explícita a 
conformação triangular do poder, nela divisando, de um lado, o conjunto da cidadania (eleitorado), 
cuja vontade atua como fator de legitimação das instituições do Estado, e, de outro, o Legislativo e o 
Governo, que detêm o poder por delegação popular. 
A presença inafastável dessa tríade no processo governamental, tal como vem este disciplinado no 
texto proposto, assegura permanente e recíproco controle entre os detentores do poder, 
neutralizando, desse modo, o absolutismo estatal, personificado no Leviathan, tão incompatível com o 
regime democrático das liberdades públicas. 
É preciso salientar que o leitmotiv, inspirador desta proposição, guarda fidelidade estrita ao dogma do 
constitucionalismo clássico, que tinha, na Constituição, o instrumento jurídico essencial de limitação 
do poder político. 
O processo de racionalização do poder objetiva instituir, em bases jurídicas, limitações e controles 
sobre o exercício dessa suprema prerrogativa estatal. O poder absoluto, exercido pelo Estado sem 
quaisquer restrições, inviabiliza, numa comunidade estatal concreta, a prática efetiva das liberdades 
públicas. 
Daí a razão desta proposta, que se inspira, fundamentalmente, na necessidade de preservar o 
equilíbrio e a estabilidade das relações do governo. 
Esta proposta, fiel à tradição republicana brasileira, concentra, no Presidente da República, a dupla 
condição de que ele, hoje, está investido: a de Chefe de Estado e de Chefe de Governo. 
É preciso, neste ponto, relembrar o pensamento do eminente Senador Constituinte AFONSO 
ARINOS, sobre a questão do presidencialismo expresso em trabalho datado de 12 de maio de 1949, 
que ofereceu como relator da comissão especial da Câmara dos Deputados, criada para examinar a 
proposta da emenda constitucional, de autoria do saudoso Deputado RAUL PILA, que instituía o 
sistema parlamentar de governo: 
“...1º O presidencialismo é o sistema de governo que melhor corresponde às tradições e às condições 
do Brasil, assim como às tradições e às condições da América. O parlamentarismo nunca foi, de fato, 
praticado no nosso país nem no nosso Continente, e quando o foi, nas fórmulas ou nas leis, nunca 
evitou o paternalismo, a ditadura virtual, o governo pessoal e concentrado, em suma. 
2º O parlamentarismo é incompatível com o federalismo, tal como este é concedido, praticado e 
necessário no Brasil. 
3º A emenda, não aceitando a contradição parlamentarismo-federação, instituiu o governo 
parlamentar ao mesmo tempo que manteve o controle do Judiciário sobre a ação do Parlamento, 
dualismo desconhecido, nos termos em que foi estabelecido, e de dificílima senão impossível 
manutenção. 
4º Não é exato que o presidencialismo tenha preparado, mais que o parlamentarismo, o caminho à 
ditadura. 
5º Hoje em dia o processo de formação das maiorias parlamentares (bloco majoritário ou coligação 
de minorias) não depende do sistema de governo, parlamentar ou presidencial, mas do fato de os 
grupos econômicos e trabalhistas se diferenciarem em duas ou mais organizações partidárias. Nos 
países multipartidários, a posição política do Executivo é muito assemelhada, qualquer que seja o 
sistema de governo. 
6º A eficiência da ação social dos governos também não depende dos regimes. 
7º No Brasil devemos habituar-nos à prática da evolução, construtiva das instituições políticas, em 
vez de prosseguir no esforço das revoluções destrutivas, que recolocam permanentemente o 
problema da forma do Estado, sem nunca abordar as questões de fundo, que dizem diretamente 
respeito à vida do povo. 
Pelas razões acima sumariadas e pelos fundamentos que as precedem, somos pela rejeição da 
emenda parlamentarista”. “(v. Estudo de Direito Constitucional”, pág. 110/111, 1957, Forense). 
A proposta que ora apresentamos, fiel aos postulados do presidencialismo, não confere ao Poder 
Executivo uma estrutura dualista, que compartilhe as atribuições inerentes a Chefia de Estado e à 
Chefia de Governo entre o Presidente da República e outro órgão do Estado. 
O texto preconiza um Executivo unificado, em que as funções de Estado e de Governo acham-se 
concentradas no Presidente da República, que as exercerá com o auxílio dos seus Ministros, com ele 
reunidos em comunhão hierárquica. 
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Para obstar, no entanto, o controle hegemônico do processo de governo, pelo Presidente da 
República, a proposta limita-lhe a ação política, prestigiando e fortalecendo, no plano institucional, e 
de modo expressivo, o Poder Legislativo. 
O texto da Emenda, inspirado pela necessidade de controlar, eficazmente, o exercício das atividades 
do Poder Executivo, introduzir, nas relações político-institucionais entre o Presidente da República e o 
Congresso Nacional, inovação extremamente relevante: a censura parlamentar a Ministro de Estado, 
que ocupe Pasta Civil e a suspensão de decreto do Executivo pelo controle da legalidade. 
A prerrogativa do Poder Legislativo de censurar Ministro encontra símile nas Constituições do 
EQUADOR (art.87), da VENEZUELA (art.153, 2º), da BOLÍVIA (art.70) e do URUGUAI (art. 147-148). 
Lembre-se, por oportuno, com o eminente ASSIS BRASIL que, “no governo presidencial não é defeso 
adotar certos elementos úteis de sistema parlamentar...” (v. Anais da Assembleia Constituinte de 
1934, vol. V, p.115). O sistema presidencialista norte-americano adotou a aprovação prévia, pelo 
Congresso, das indicações dos Secretários de Estado. 
A análise do texto que ora submetemos à Assembleia Nacional Constituinte permite vislumbrar que, 
nele, se contém clara reação à estrutura de poder singular na esfera do Executivo. 
E é neste ponto, precisamente, que reside um dos aspectos mais importantes da proposta inclusa, 
que institucionaliza mecanismos específicos de contenção do poder presidencial, ensejando ao 
Congresso Nacional uma decisiva participação no processo de Governo. 
Os procedimentos de fiscalização estabelecidos nesta Emenda, disciplinadores das relações que se 
processam no plano interorgânico, entre o Executivo e o Legislativo, respondem à necessidade de 
solucionar, no domínio da Constituição e sob o império das regras que dela emanam, qualquer 
possível conflito institucional pelo controle do poder. 
Registra-se, por necessário, que a atribuição de legislar mediante decreto-lei, conferida ao Presidente 
da República, encontra limitações precisas no texto ora proposto, fundadas na própria 
excepcionalidade de que se reveste esse procedimento de formação da vontade estatal. 
A disciplina dessa competência presidencial extraordinária legitima a emendabilidade do decreto-lei, 
pelo Congresso Nacional e viabiliza a sua rejeição parcial, dentro de prazos que restringem o poder 
presidencial. Suprime-se a possibilidade da aprovação ficta, táctica ou presumida no decreto-lei. 
Ainda mais: se este não for aprovado pelo Congresso Nacional, ficará o Presidente da República 
impedido de reeditá-lo no curso da mesma sessão legislativa. 
A nova disciplina constitucional do Poder Executivo, subjacente um novo modelo presidencial, que 
esta Emenda consubstancia, assenta-se, fundamentalmente, nos seguintes pontos: 

1) Unidade de Chefia (Estado e Governo) na pessoa do Presidente da República; 
2) Investidura no ofício presidencial por sufrágio universal e voto popular, direto e secreto; 
3) Mandato do Presidente da República limitado a um quinquênio, vedada possibilidade de 

recondução para o período imediatamente subsequente; 
4) Sujeição dos Ministros de Estado, titulares de Pasta civil, ao juízo de censura do Congresso 

Nacional, que se formalizará através de moção aprovada pelo voto da maioria absoluta dos 
congressistas. Se o Presidente da República não a vetar, a decisão congressional tornar-se-á 
vinculante, gerando, em consequência, a exoneração do Ministro censurado. Em caso de 
veto, a moção, desde que ratificada pelo Congresso Nacional pela maioria absoluta de seus 
membros, obrigará o Presidente da República a destituir o Ministro de Estado; 

5) Controle parlamentar estrito sobre o exercício, pelo Presidente da República, da competência 
extraordinária de legislar mediante decreto-lei; 

6) Ampliação das garantias e prerrogativas pessoais dos congressistas, restaurando-se a 
inviolabilidade absoluta por opinião, palavra e voto; 

7) Controle e fiscalização efetiva pelo Congresso da execução orçamentaria e da Administração 
Federal; 

8) Comissão mista como instrumento desse controle em caráter permanente, sem prejuízo do 
controle de cada uma das Casas do Congresso e da fiscalização através do Tribunal de 
Contas; 

9) Tribunal de Contas com ampliados poderes de política, investigação e diligencia 
expressamente declarado como auxiliar do Poder Legislativo; 

10) Competência para o Congresso suspender a execução de decreto do Poder Executivo pelo 
controle da legalidade; 

11) Atribuição do Congresso para recomendar ao Executivo a anulação de ato administrativo 
praticado com abuso de poder. 
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Esta proposta, de outro lado, consubstancia a normação pertinente à responsabilidade do Chefe do 
Poder Executivo. 
Um dos aspectos centrais do regime presidencial de governo é a definição da responsabilidade do 
Presidente da República. 
Esta proposta encerra a disciplina normativa do tema referido, explicitando a dupla responsabilidade 
do Chefe do Poder Executivo da União, quer no plano político-administrativo, quer na esfera penal 
comum. 
O texto projetado identifica os valores políticos, éticos e jurídicos que a ordem constitucional deseja 
ver preservados. 
E define, ainda, a ordem procedimental a ser observada no processamento de denúncias formuladas 
contra o Presidente da República, que terá como hoje ocorre, o Senado Federal e o Supremo 
Tribunal Federal como os seus juízes naturais nos crimes de responsabilidade e nos ilícitos penais 
comuns, respectivamente. 
A proposta mantém o procedimento escalonado, que se dicotomiza em fases sucessivas, 
abrangentes do judicium accusationis (Câmara dos Deputados) e do judicium causae (Senado 
Federal, nas infrações político-administrativas, e Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais). 
Esta emenda, ao dispor sobre o PODER LEGISLATIVO, procurou ampliar lhe as prerrogativas de 
ordem institucional, buscando, desse modo, tornar efetivo o princípio da separação dos poderes. 
A necessidade de impor limitações jurídicas ao exercício do poder estatal e a exigência de preservar, 
em benefícios da pessoa, o regime das liberdades públicas situam-se na gênese do processo de 
organização democrática e constitucional do Estado. 
O constitucionalismo, como processo e como movimento, projetando-se numa dimensão político-
jurídica, tornou-se responsável, a partir do século XVIII, pela instauração de uma ordem normativa, 
destinada a conter a onipotência do Estado. 
O controle do poder político, segundo adverte LOEWENSTEIN, representa a matéria central de 
qualquer teoria da Constituição. 
A liberdade dos destinatários do poder, numa comunidade estatal concreta, decorre, 
necessariamente, da eficácia do sistema nela instituído, que estabeleça mecanismos de vigilância 
sobre o processo de governo. 
A divisão do poder constitui princípio fundamental de limitação da autoridade estatal. Nela reside a 
garantia mesma de respeito e proteção às liberdades públicas. 
Não foi por outra que a Carta Imperial brasileira, de 1824, assinalou que a divisão dos Poderes 
Políticos constituía o “princípio conservador dos Direitos dos Cidadãos, e o mais seguro meio de fazer 
efetivas as garantias, que a Constituição oferece” (v. art.9º). 
Mais expressiva, ainda, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela 
Assembleia Nacional francesa, em 1789, pois enfatizava que não teria Constituição a Sociedade na 
qual a garantia dos direitos não estivesse assegurada e nem a separação de poderes determinada (v. 
art.16). 
O sentido democrático que deve inspirar o processo de consolidação de nossas instituições repele 
qualquer sistema que gere a concentração de poderes. 
Daí a necessidade, na esfera da divisão funcional do poder, de estabelecer um regramento 
constitucional que confira independência ao PODER LEGISLATIVO e permita aos membros nela 
investidos a vigilância sobre o exercício dos demais poderes da República. 
O PODER LEGISLATIVO constitui, em essência, o instrumento fundamental do governo 
representativo. 
É nele que se realiza, em plenitude, o princípio reitor do Estado democrático, cujo poder deriva do 
justo consentimento dos governados. 
Assim, é imperioso dotar o Poder Legislativo, no Estado brasileiro, de estrutura, garantias e 
mecanismos que o viabilizem a cumprir as três missões fundamentais para as quais foi instituído: 
legislar, representar e fiscalizar. 
Esta proposta objetiva dar concreção efetiva às preocupações que visam a tornar o LEGISLATIVO 
um poder verdadeiramente autêntico. 
Finalmente pretendemos, com esta emenda, atender objetivamente às aspirações legítimas do povo 
brasileiro, que se manifestou com inéditas vibrações e emoções em favor das eleições diretas para 
Presidente da República e o fez no regime presidencialista. 
Não seria prudente que a Assembleia Nacional Constituinte, também nascida naquela memorável 
campanha, viesse a frustrar a vontade popular subtraindo dos brasileiros o direito de votar no Chefe 
de Estado e de Governo. 
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O regime parlamentarista, além das já apontadas incompatibilidades com a realidade brasileira, traria 
mais uma semente de insatisfação pelo retorno ao sistema de eleição indireta para o Chefe de 
Governo, o que aos olhos do povo equivaleria à volta ao Colégio Eleitoral. 
Por último, convém registar que, há pouco mais de vinte anos, o povo brasileiro manifestou-se pelo 
presidencialismo em consulta plebiscitária com cerca de oitenta por cento de votos favoráveis a este 
sistema de governo. Aquela decisão histórico-institucional, enquanto não revista por outra e pelo 
mesmo processo, é vinculativa no sistema representativo das democracias e obriga, também e sem 
dúvida, o Poder Constituinte, sem o que de nada valerá a declaração preliminar de que todo o poder 
emana do “povo”. 
Parecer:   
   A Emenda "sub examine" propõe a implementação, no Brasil, do sistema presidencialista de 
governo.  
A sistemática de funcionamento do governo, criada pela Emenda, altera, profundamente, o modelo 
presidencialista, atualmente aplicado no Estado brasileiro, criando novas competências para o 
Presidente da República e Congresso Nacional, e reduzindo as funções do Senado Federal.  
Dentre as novas competências do Presidente da República encontram-se a de expedir regulamentos 
autônomos e a de vetar moção de censura, votada pelo Congresso Nacional.  
Dentre as novas competências do Congresso Nacional encontram-se a de examinar a legalidade dos 
regulamentos e atos expedidos pelo Executivo, a de aprovar moção de censura contra Ministro de 
Estado e a de ratificá-la, na hipótese de veto do Presidente da República.  
No que diz respeito ao processo legislativo, a Emenda recupera distinção, já existente em Cartas 
brasileiras anteriores, entre o processo de revisão e o de emenda à Constituição.  
Constata-se que no pertinente à competência legiferante do Presidente da República a Emenda foi 
pródiga, prevendo que o Chefe do Poder Executivo poderá expedir regulamentos autônomos, 
decretos leis, elaborar leis delegadas, iniciar o processo de revisão constitucional e o de emenda à 
Constituição, além de ter a competência privativa para propor projetos de lei sobre variadas matérias. 
Ao Presidente é facultado, ainda, solicitar ao Congresso Nacional, a redução dos prazos de 
apreciação dos projetos de lei de sua iniciativa.  
No tocante ao decreto-lei, especificamente, a Emenda prevê que a sua rejeição não implicará a 
nulidade dos atos e  
das relações jurídicas que se formaram durante a sua vigência, "restabelecendo-se, integralmente, a 
eficácia dos atos legislativos, cuja aplicabilidade ficará suspensa em virtude de sua edição".  
Nenhuma inovação apresenta a Emenda no que diz respeito às funções administrativas e de Chefe 
de Estado, exercidas pelo Presidente da República, sendo mantida, portanto, a situação prevista na 
atual Constituição.  
Porém, com relação aos Ministros de Estado, o texto normativo, ora sob exame, reafirma a 
possibilidade de os titulares das pastas civis, à exceção do Ministro-Chefe do Gabinete Civil serem 
exonerados por força de moção de censura aprovada pelo Congresso Nacional.  
Embora de conotação conciliadora a Emenda, ao adotar o sistema presidencialista de governo, não 
encontra eco na Comissão de Sistematização, em face do que, deve ser rejeitada. 
    
   EMENDA:32194 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO CAPÍTULO I DO TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
SUBSTITUA-SE O TEXTO CONSTANTE DO CAPÍTULO I DO TÍTULO V DO PROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO DO RELATOR CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL, PELA SEGUINTE 
REDAÇÃO:  
Título V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO  
Capítulo I  
[...] 
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SEÇÃO VIII - DO PROCESSO LEGISLATIVO  
[...] 
SUBSEÇÃO II - DISPOSIÇÕES GERAIS  
[...] 
Art. 87 - As leis delegadas serão aprovadas pela Câmara dos Deputados, devendo a delegação ser  
solicitada pelo Presidente da República.  
§ 1o. - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara Federal ou do Senado da República, a matéria reservada à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exército.  
§ 3o. - Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional,  
este a fará em votação única, vedada qualquer emenda.  
[...] 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força. P texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência; na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado, surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   A emenda, além de contrariar o disposto no artigo 23, par. 2o. do RIANC, suprime partes vitais do 
Capítulo I do Título V.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33309 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 101, seu § 2o., que passa a esta forma:  
"§ 2o. - O Conselho de Ministro poderá elaborar leis delegadas que, por sua solicitação  
ou de ofício, lhe sejam autorizadas pelo Congresso Nacional, por resolução." 
Justificativa: 
Temos como melhor posição do que a fórmula do substantivo deixar expresso que a delegação 
legislativa ao Conselho de Ministro (que é naturalmente necessária, no caso) tanto se possa dar pelo 
Congresso Nacional, como por solicitação do Conselho. 
A razão é que melhora a fórmula do substitutivo evitando, amanhã, dúvida de interpretação sobre se 
ela só é possível concedida, de oficio, pelo Congresso Nacional ou solicitada pelo Conselho. 
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Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33410 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se no parágrafo 3o. do artigo 101 a seguinte expressão "de Lei Delegada". 
Justificativa: 
A emenda é para clareza do processo, meramente redacional. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva deixar explícito no parágrafo 3o. do artigo 101 que se trata de lei delegada. O 
objetivo é deficiente. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33684 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA; ADITIVA E SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: TÍTULO V  
Dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:  
CAPÍTULO I - Do Poder Legislativo  
[...] 
Art. 101 - As leis delegadas serão solicitadas ao Congresso Nacional pelo Presidente da República;  
§ 2o. A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
Suprimam-se os seguintes dispositivos:  
§ 6o. do art. 89 e inciso II do § 1o. do art. 93  
Incluam-se os seguintes dispositivos:  
§ 4o. do art. 74  
§ 4o. A eleição para Deputados e Senadores far-se-á simultaneamente em todo País.  
Inciso XX do art. 77  
XX - Aprovar voto de desconfiança a Ministro de Estado, por iniciativa de um terço de ambas as 
casas.  
Alínea f e g do inciso III do art. 83  
f) do Procurador-Geral da União;  
g) Conselheiros do Tribunal Administrativo de Defesa Econômica; 
Justificativa: 
As emendas apresentadas visam adequar o Título V ao Regime Presidencialista, objeto de outra 
emenda. 
Suprimem-se, também, alguns dispositivos inadequados e incluem-se outros. 
A presente emenda adita e complementa outra emenda já apresentada sobre a Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. 
Parecer:   
   A presente Emenda visa aperfeiçoar o texto do Substitutivo.  
O seu conteúdo, em linhas gerais, estão neste texto.  
Assim, somos pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
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   EMENDA:33857 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigos 91 e 101.  
Suprimam-se, por conexos, o inciso IV do art. 91 e o artigo 101 do Substitutivo. 
Justificativa: 
Há de se banir, de uma vez por todas, o resquício de período ditatorial em que se permitia ao 
Executivo formular, unipessoalmente, norma legal com força vigente, quedando o Poder Legislativo 
como mera peça decorativa do Estado. 
Se lei há de ser feita, que o seja pelos trâmites normais, com participação atuante dos representantes 
do povo, que para tanto foram eleitos. 
Parecer:   
   A Emenda não merece prosperar, por contrariar pontos de vista majoritários na Comissão de 
Sistematização. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33971 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO JEFFERSON (PTB/RJ) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 101 do projeto este § 3o.:  
Art. 101. ..................................  
§ 3o. - O "quórum" para votação da lei delegada será o da maioria absoluta. 
Justificativa: 
Em matéria de tamanha importância, como a da delegação de poderes ao Presidente da República, a 
manifestação do Congresso há de se dar por maioria absoluta de votos a fim de impedir o surgimento 
de maioria eventuais, manobradas pelo Poder. 
Parecer:   
   A emenda objetiva estabelecer quórum qualificado das leis delegadas. O objetivo não se ajusta ao 
entendimento prevalente na Comissão de Sistematização. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
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Seção VIII  
Do Processo Legislativo  
[...] 
Art. 101 - As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação  
ser solicitada ao Congresso Nacional, pelo Primeiro-Ministro.  
§ 1o. - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso Nacional, os  
da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;  
II - Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  
§ 2o. - A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso Nacional,  
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.  
§ 3o. - Se a resolução determinar a apreciação do Projeto pelo Congresso Nacional,  
este a fará em votação única, vedada qualquer Emenda.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora proposta 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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00093 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍLIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
[...] 
Art. 82.  
Parágrafo 2 (nova redação):  
"A delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que  
especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício."  
[...] 
Justificativa: 
A presente emenda: 
- Preserva todas as atribuições conferidas ao Congresso, como disposto pela Comissão de 
Sistematização. 
- Atribui ao Presidente da República, eleito diretamente pelo povo, além das funções de Chefe de 
Estado, também as de Chefe de Governo. 
Foi integralmente respeitada a redação proposta pela Comissão de Sistematização, feitos os ajustes 
decorrentes da eliminação do cargo de Primeiro Ministro; suprimido, por desnecessário, o Conselho 
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de Ministros; e regulamentada a moção de censura a Ministro. Sendo mantido o controle 
democrático, pelo Congresso, dos atos da Chefia do Governo. 
A solução proposta representa uma conciliação realística: do parlamentarismo preserva a enorme 
importância do Congresso; a substituição do Presidente, em seus impedimentos eventuais por 
membro do Legislativo; a moção de censura a Ministro; e todo o elenco de poderes congressuais já 
aprovados pela Comissão de Sistematização. Do presidencialismo preserva, embora despojada de 
parte de seus atuais poderes, a Chefia do Governo em mãos do Presidente da República. 
É dever do Congresso Nacional, no presente momento histórico, obter o consenso indispensável nos 
grandes temas nacionais; e uma maioria escassa nesses assuntos, é um desserviço ao país. O 
sistema como concebido, certamente garantirá a estabilidade institucional necessária para operar as 
grandes reformas exigidas pela nação. 
Parecer:   
   A emenda do nobre deputado Maurílio F. Lima adota o artifício regimental de partir do Art. 95, que 
trata das atribuições do Presidente da República, para modificar outros artigos da Constituição.  
Submetido às dificuldades próprias deste artifício, S.Exa. acaba por adotar não um Presidencialismo 
parlamentarizado, mas rigorosamente o presidencialismo clássico, uma vez que a moção de censura 
é alterada para o quórum de 2/3. O quórum de 2/3 inviabiliza, na prática, a moção de censura e a 
torna um mecanismo meramente decorativo.  
Existe, além disso, a "falsa" moção de censura, por maioria absoluta. Que tem o efeito de dar "um 
susto" nos Ministros. Aprovada a moção de censura por maioria absoluta, o Ministro não cai, só leva 
um susto.  
Cabendo moção de censura individual, imagine-se o que isso representará em termos de fonte 
permanente de crises.  
Ou seja: gera só a crise política, sem o poder de superação de impasse, que é a saída efetiva do 
Ministro.  
Além disso, em nossa interpretação, não é matéria correlata às atribuições do Presidente, mas sim da 
Câmara dos Deputados.  
A valer a artimanha regimental de S.Exa., é possível alterar todo o Projeto de Constituição a partir do 
Art. 95, com uma "Reação em cadeia", que pode envolver todos os seus artigos".  
S.Exa. alterou dispositivos autônomos, ferindo a Resolução no. 3.  
No que tange, portanto à tecnicalidade regimental e ao mérito, somos pela rejeição. 

 
   EMENDA:02040 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – Capítulos I, IV, e V do TÍTULO IV 
Dê-se aos Capítulos I, IV do Título IV do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação. 
TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO 
 
CAPÍTULO I 
DO PODER LEGISLATIVO 
SEÇÃO I 
DO CONGRESSO NACIONAL 
[...] 
Art. 80. As leis delegadas serão elaboradas pelo Conselho de Ministros, devendo a delegação ser 
solicitada ao Congresso Nacional pelo Primeiro-Ministro. 
Parágrafo 1º Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do Congresso 
Nacional, os da competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria 
reservada à lei complementar, nem a legislação sobre: 
I – organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. 
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II – nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 
III – planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 
Parágrafo 2º A delegação ao Conselho de Ministros terá a forma de resolução do Congresso 
Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
Parágrafo 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará 
em votação única, vedada qualquer emenda. 
[...] 

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 
     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 
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     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 

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). 
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SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
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"). 
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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:00753 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS RODRIGUES (PSDB/PI) 
Texto:   
   Ao art. 61, inciso IV;  
Suprima-se o inciso IV, mencionado, referente a "leis delegadas", e, consequentemente, o art. 70. 
Justificativa: 
 O processo legislativo não deve compreender a elaboração de “leis delegadas”. O Congresso existe, 
principalmente, para legislar. O Presidente da República, no sistema presidencialista, já é Chefe de Estado, 
Chefe de Governo e Chefe de Partidos. O instituto, por sua natureza antidemocrática, mormente no 
presidencialismo, deve ser repelido. 
Parecer:   
   Pretende-se, com a emenda, a supressão do inciso IV do Art. 61, sob a alegação de que, "por sua natureza 
antidemocrática, mormente no presidencialismo, deve ser repelido" o instituto da lei delegada. Não vemos 
essa incompatibilidade com a democracia, já que a resolução do Congresso Nacional que deferir a delegação 
"especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício" (Art. 70, § 2o.), podendo, ainda, avocar o 
Legislativo a apreciação do projeto (Art. 70, § 3o.) 
Pela rejeição. 
 
   EMENDA:01518 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PSDB/SC) 
Texto:   
   - Acrescenta-se no § 1o. do Artigo 70 do Projeto de Constituição, após a expressão "não  
serão objeto de delegação", o seguinte aditamento: "nem das medidas provisórias com  
força de lei previstas no artigo 64...", passando o dispositivo emendado a ter a seguinte redação:  
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"§ 1o. Não serão objeto de delegação nem das medidas provisórias com força da lei, previstas no  
artigo 64, os atos de competência exclusiva no Congresso Nacional, os da competência privativa da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a  
legislação sobre:" 
Justificativa: 
A emenda visa corrigir defeito ou omissão que, sem justificativa foi cometido nas etapas anteriores. 
As medidas provisórias previstas no artigo 64 do Projeto equivalem ao instituto do Decreto-Lei, previsto na 
atual Constituição. 
Ocorre no entanto, que tanto na Carta atual, quanto no Direito Constitucional de outros povos, o Decreto-Lei 
é limitado a certas e determinadas matérias. O artigo 55 da Emenda Constitucional nº 01/6º autoriza a 
expedição dos Decretos-Leis, somente sobre a) segurança nacional, b) finanças públicas e normas 
tributárias, e c) criação de cargos públicos e fixação de vencimentos. 
Pelo Projeto de Constituição, em face da omissão do legislador, o Presidente da República teria competência 
para legislar, por meio das medidas provisórias, sobre todas as matérias de competência do Congresso 
Nacional, inclusive leis complementares e orçamento. 
A emenda visa corrigir a omissão de técnica legislativa, limitando à edição das medidas provisórias ao 
mesmo alcance da delegação legislativa. 
Parecer:   
   Sob a rubrica "correção de linguagem", e a pretexto de "corrigir defeito ou omissão que, sem justificativa, foi  
cometido nas etapas anteriores", a emenda, na realidade, inova.  
Pela rejeição. 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

 
   EMENDA:00196 EM ANÁLISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 68 - Diga-se:  
Caput - "As leis delegadas serão solicitadas ao Congresso Nacional pelo Presidente da  
República, que as elaborará após a delegação." 
Justificativa: 
A proposta visa apenas a melhorar a redação do “caput”. 
 
   EMENDA:00197 EM ANÁLISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 68 - ............................  
Inverta-se a ordem dos parágrafos do art. 68, dando ao § 1o. a seguinte redação:  
Art. 68 - ...............................  
Inverta-se a ordem dos parágrafos do art. 68, dando ao § 1o. a seguinte redação:  
§ 1o. - "A delegação será concedida mediante resolução do Congresso Nacional, que especificará  
seu conteúdo e os termos de seu exercício."  
§ 2o. - (igual ao § 2o. do texto).  
§ 3o. - (igual ao § 1o. do texto). 
Justificativa: 
A proposta visa melhor ordenamento dos parágrafos. 
 
   EMENDA:00472 EM ANÁLISE 
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Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se, no art. 68, § 1o., a vírgula existente após a palavra "complementar". 
Justificativa: 
Essa vírgula é desnecessária pois, a seguir, existe a palavra nem. 

___________________________________________________________________ 
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