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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. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno 

de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o 

aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões que tratassem especificamente da revisão, por uma das Casas, de 
projetos de lei aprovados pela outra. 

2 – Audiências públicas 

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

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

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

                                                      
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.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.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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FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 26 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um 

só turno de discussão e votação.  

§ 1º - Se a Câmara revisora o aprovar, o projeto será encaminhado à sanção ou 

promulgação; se o emendar, voltará à Casa iniciadora, para que aprecie a emenda; 

se o rejeitar, será arquivado.  

§ 2º - O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de qualquer 

das comissões será tido como rejeitado, salvo se um décimo dos membros da Casa 

respectiva requerer a sua apreciação pelo plenário. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 26 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um 

só turno de discussão e votação.  

§ 1º Fica dispensada a revisão prevista neste artigo quando projetos de idêntico 

teor forem aprovados nas duas Casas em tramitação paralela.  

§ 2º Se a Câmara revisora o aprovar, o projeto será encaminhado à sanção ou 

promulgação; se o emendar, voltará à Casa iniciadora, para que aprecie a emenda; 

se o rejeitar, será arquivado.  

§ 3º O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as 

comissões será tido como rejeitado.  

 

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

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

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a  

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 28 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um 

só turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a 

Câmara revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

§ 1º - Sendo o projeto emendado, voltará a Casa iniciadora.  

§ 2º - O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as 

comissões será rejeitado. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

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

comissão 

Art. 28 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um 

só turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a 

Câmara revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

§ 1º - Sendo o projeto emendado, voltará a Casa iniciadora.  

§ 2º - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos de idêntico 

teor forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  

§ 3º - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização 

de projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior. 

 

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

Governo votação da redação final do Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 8/8/1987, suplemento, a partir da p. 2.  

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 125 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um 

só turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a 

Câmara revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

§ 1º - Sendo o projeto emendado, voltará a Casa iniciadora.  

§ 2º - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos de idêntico 

teor forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  

§ 3º - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização 

de projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 126 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um 

só turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a 

Câmara revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

§ 1º - Sendo o projeto emendado, voltará a Casa iniciadora.  

§ 2º - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos de idêntico 

teor forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  

§ 3º - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização 

de projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

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

relator 

Art. 97 - Salvo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior o projeto de lei 

aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e 

votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou 

arquivado, se o rejeitar.  

§ 1º - Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.  

§ 2º - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos de idêntico 

teor forem aprovados nas duas Casas, em tramitação simultânea.  

§ 3º - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização 

de projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 12.  

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

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 75 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só 

turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 

revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

Parágrafo único - Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 79. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só 

turno de discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 

revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02040, art. 77. 

 

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

2º) 

Art. 67. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só 

turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 

revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só 

turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 

revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 

 

                                                      
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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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só 

turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa 

revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.  

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00151 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 26 os seguintes parágrafos:  
"§ 3o. Fica dispensada a revisão prevista neste artigo quando projetos de idêntico teor  
forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  
§ 4o. O regimento comum poderá prever tramite especial para a compatibilização de projetos  
semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior." 
Justificativa: 
Trata a presente emenda da alteração do processo legislativo introduzindo a figura da tramitação 
simultânea sem impedir a tramitação consecutiva, tradicional. 
A forma proposta tem a vantagem de acelerar o processo legislativo e dar às proposições aprovadas 
maior legitimidade e peso político 
Parecer:   
   Aprovada em parte 
   
   EMENDA:00173 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) 

                                                      
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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Texto:   
   Suprima-se o Parágrafo 2º do artigo 26. 
Justificativa: 
Parece-nos um retrocesso inadmissível ter por rejeitado o projeto de lei pelo simples fato de receber 
parecer contrários em uma Comissão. Atualmente, é necessário que receba a desaprovação de todas 
as Comissões a que foi distribuído para ter tal sorte. 
Parecer:   
   Rejeitada, tendo em vista a possibilidade de solicitação de aprovação do proposto pelo plenário. 
   
   EMENDA:00221 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   1o.) No anteprojeto do relator, onde se lê "Câmara dos Deputados", "Senado Federal", "cada  
Câmara" e "cada uma de suas Casas", leia-se Congresso Nacional.  
2o.) Suprima-se o art. 26 do anteprojeto do relator. 
Justificativa: 
Nossa proposta é a do estabelecimento do Congresso Nacional e a extinção do instituto da Câmara 
revisora.  
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00243 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda modificativa ao artigo 26, do anteprojeto do Sr. Relator:  
"Art. 26. O projeto de lei ordinária, exceto  
o que for de competência privativa do Presidente  
da República ou do Senado, será objeto de  
apreciação exclusiva da Câmara dos Deputados,  
resultando aprovado quando obtiver maioria simples de votos.  
§ 1o. Nos demais casos, o projeto de lei  
ordinária aprovado por uma Câmara será revisto  
pela outra, em um só turno de discussão e votação.  
Se a Câmara revisora o aprovar, o projeto será  
encaminhado à sanção ou promulgação; se o emendar,  
voltará à Casa iniciadora, para que aprecie a  
emenda; se o rejeitar, será arquivado.  
§ 2o. Idem ao anteprojeto." 
Justificativa: 
O que se pretende com essa emenda é inserir na Constituição um dispositivo com mais bom senso e 
Justiça. A sociedade está a reclamar uma tramitação mais célere no Legislativo a fim de que as leis 
possam vigorar ainda enquanto a situação social ensejadora da nova norma jurídica não tenha sido 
alterada. 
E essa questão se prende ao fato de que toda e qualquer lei ordinária tenha que percorrer sempre as 
duas casas legislativas, por muitas vezes, retornar à casa iniciadora do projeto de lei. 
Queremos acabar com isso. O projeto de lei ordinária que não for competência privativa do Senado 
ou do Presidente da República deverá ser apreciado somente pela Câmara dos Deputados. 
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Não tem lógica traçarmos um processo legislativo que permita 70 senadores (ou menos que isso) 
rejeitar um projeto de lei já aprovado por quase 500 deputados federais. Mas isso pode ocorrer se 
permanecer o dispositivo do anteprojeto. 
Não se trata de aplicar outro critério de valoração para uma ou outra Casa Legislativa. Mas temos 
que ter presente que o Senado tem representação igualitária por Estado, enquanto a Câmara dos 
Deputados tem representação popular e ideológica proporcional ao número de habitantes. 
Por essa razão, entendemos que os projetos de lei ordinária, observada a exceção, devam ser 
aprovados definitivamente com os votos da Casa Legislativa possuidora de representação popular e 
ideológica de acordo com o povo brasileiro. 
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00260 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 26, caput e § 1o., a seguinte redação:  
"Art. 26. O projeto de lei, iniciado e aprovado no Senado Federal, será revisto pela  
Câmara dos Deputados em um só turno de discussão e votação; o projeto, iniciado e aprovado na 
Câmara dos Deputados, será imediatamente encaminhado à sanção e à promulgação." 
Justificativa: 
Cresce a tal ponto a responsabilidade da Câmara dos Deputados no regime parlamentarista, que 
onde até mesmo ocorrer sua dissolução. Assim, peculiaridades do processo legislativo perfeitamente 
compreensível no sistema presidencialista hão de sofrer inevitáveis mutações face ao 
parlamentarismo – dentre estas o ajustamento dos poderes de casa revisora das representações do 
bicameralismo. 
Parecer:   
   Rejeitada 
   
   EMENDA:00277 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 26 esta redação:  
"Art. 26. ..................................  
§ 2o. O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as Comissões a  
que tenha sido distribuído, será tido como rejeitado e arquivado, salvo se um décimo dos  
membros da Casa respectiva requerer a sua apreciação pelo plenário." 
Justificativa: 
Os projetos são, geralmente, distribuídos a três Comissões sendo que delas somente aprecia as 
preliminares de admissibilidade. Creio que não se deve ser tão rigoroso quanto ao parecer contrário 
de apenas uma Comissão pois, conforme bem sabemos, conforme a matéria, podem existir 
posicionamentos bem diversos. A norma que ora proponho parece-me bem mais sensata e 
democrática.  
Parecer:   
   Rejeitada 

___________________________________________________________________ 
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FASE E 

EMENDA:00080 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 3o do art. 26 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Legislativo, substituindo no caput e §§ a expressão "projetos de lei" ou "projeto" por proposição.  
Art. 26 ........................... 
§ 3o A proposição que receber parecer pela inconstitucionalidade ou contrário, no mérito, das  
respectivas Comissões competentes será tido como rejeitado. 
Justificativa: 
O art. 26, quando se refere a Projetos de Lei na verdade tem um sentido mais amplo, pois estão 
sujeitos a revisão também os projetos de lei complementar e os projetos de decreto legislativo. Assim 
a expressão "proposição" parece-nos mais adequada. 
O § 3o do projeto reproduz o texto da atual Constituição, que se tem declarado inócuo no sentido de 
agilizar o processo legislativo e valorizar os trabalhos das Comissões. Isto porque, o entendimento 
vigorante é o de que um projeto só deve ser considerado rejeitado, se for assim deliberado por todas 
as Comissões, que elas não sejam competentes quanto ao mérito. 
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
   
   EMENDA:00247 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   JOSÉ GENOÍNO (PT/SP) 
Texto:   
   Dá nova redação ao art. 21, suprimindo-se o art. 26 e seus parágrafos:  
"Art. 21. As leis complementares e ordinárias somente serão discutidas e votadas pela Câmara dos  
Deputados.  
Parágrafo único. É necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros da  
Câmara dos Deputados para a aprovação de lei complementar." 
Justificativa: 
Trata-se de assegurar à Câmara dos Deputados a exclusividade na discussão e votação de Projetos 
de Lei Complementar e Lei Ordinária.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
   
 
   EMENDA:01167 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Subcomissão do Poder Legislativo  
Dê-se ao artigo 26, "caput" e § 1o., a seguinte redação:  
Art. 26 - O Projeto de lei iniciado e aprovado do Senado Federal será revisto pela  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

Câmara dos Deputados em um só turno de discussão e votação; o projeto iniciado e aprovado na 
Câmara dos Deputados será imediatamente encaminhado à sanção e à promulgação. 
Justificativa: 
Cresce a tal ponto a responsabilidade da Câmara dos Deputados no regime parlamentarista, que 
pode até mesmo ocorrer sua dissolução. Assim, peculiaridades do processo legislativo perfeitamente 
compreensíveis no sistema presidencialista hão de sofrer inevitáveis mutações face ao 
parlamentarismo – dentre estas o ajustamento dos poderes de casa revisora das apresentações do 
bicameralismo.  
Parecer:   
   Rejeitada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00234 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   OSCAR CORRÊA (PFL/MG) 
Texto:   
   Acrescente-se ao Art. 28, § 2o.:  
"O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões a  
que for submetido, será rejeitado". 
Justificativa: 
É importante a referencia expressa às comissões que expressamente examinam a matéria. 
Parecer:   
   Favorável. Clarifica o texto do anteprojeto. 
   
   EMENDA:00287 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistemas de  
Governo, no Capítulo que regula o Processo Legislativo, o seguinte dispositivo, a saber:  
"Art. - Fica instituída a Comissão Mista do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para  
dirimir divergências entre as duas Casas do Congresso Nacional na aprovação de projetos,  
eliminada a prevalência da Casa de Origem." 
Justificativa: 
O dispositivo agiliza o sistema legislativo, decidindo de pronto eventuais divergências entre Câmara 
dos Deputados e Senado Federal na aprovação de projetos. A medida, em uso na Alemanha, tem 
oferecido eficientes resultados, evitando a procrastinação da solução final do objetivo do projeto, sem 
o indispensável retorno, hoje obrigatório à Casa de Origem.  
Parecer:   
   Subemenda, incluindo-se com § 3o. do art. 28 com a redação.  
§ 3o. poderá instituir comissão mista. O regime comum. Pela aprovação. 
   
   EMENDA:00436 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no art. 28 os seguintes parágrafos:  
Art. 28 - ..................................  
§ 3o. - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo quando projetos de idêntico teor  
forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  
§ 4o. - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização de  
projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior. 
Justificativa: 
Trata a presente emenda da alteração do processo legislativo introduzindo a figura da tramitação 
simultânea sem impedir a tramitação consecutiva, tradicional. 
A forma proposta tem a vantagem de acelerar o processo legislativo e dar às proposições aprovadas 
maior legitimidade e peso político. 
Parecer:   
   Dar mais eficiência ao processo legislativo. Pela aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

EMENDA:00168 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 1o. DO ARTIGO 125.  
Dê-se ao parágrafo do artigo 125 a redação seguinte:  
"Sendo emendado, o projeto voltará à Casa de origem." 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar mais técnica a redação.  
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00154 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: PARÁGRAFO 1o. DO ARTIGO 126.  
Dê-se ao parágrafo 1o. do artigo 126 a redação seguinte:  
"Sendo emendado, o projeto voltará à Casa de origem." 
Justificativa: 
A emenda visa a tornar mais técnica a redação. 
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Parecer:   
   Mantém-se o dispositivo na sua integralidade, tal como majoritariamente aprovado pela comissão 
temática. 
   
   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  
[...] 
Disposições Gerais  
[...] 
Art. 126. O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Câmara revisora o aprovar, ou  
arquivado, se o rejeitar.  
§ 1o. Sendo o projeto emendado, voltará a Casa iniciadora.  
§ 2o. Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos de idêntico teor  
forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  
§ 3o. O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização de projetos  
semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior.  
Art. 127. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, na Comissão  
competente será tido por rejeitado.  
Art. 128. Fica instituída Comissão Mista do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para  
dirimir divergências entre as duas Casas do Congresso Nacional na aprovação de projetos,  
eliminada a prevalência da Casa de origem.  
[...] 
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:10100 PARCIALMENTE APROV 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA-SUPRESSIVA  
1) Dê-se ao art. 126, a seguinte redação:  
"Art. 126 - O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação.  
§ 1o. - Se a Câmara revisora o aprovar, o projeto será enviado à sanção ou à promulgação; se  
o rejeitar, será arquivado; se o emendar voltará à primeira, para que aprove ou rejeite a emenda.  
§ 2o. - O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as  
Comissões, será tido como rejeitado.  
§ 3o. - A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou não sancionado, assim como a emenda à  
Constituição rejeitada ou prejudicada, somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão  
legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de qualquer das Câmaras".  
2) Suprimam-se os artigos 119, 127, 128 e 130 do projeto. 
Justificativa: 
A emenda ao art. 126 racionaliza dispositivos do processo legislativo, reunindo-os em um só artigo e 
eliminando impropriedades constantes do projeto. 
Suprime-se os §§ 2° e 3° do artigo que confunde “projetos idênticos” e “projetos semelhantes”, sem 
nenhuma necessidade, pois os Regimentos Internos, de ambas as Casas, já determinam o 
apensamento quando ocorre a hipótese de outra parte, é ingênuo supor que projetos tramitam, 
paralela e concomitantemente, tendo um mesmo final, no tempo e no conteúdo. 
O art. 119 pode ser suprimido, unificando-se os casos de renovações de matéria rejeitada, como a 
emenda propõe no § 3°. Assim, também se elimina o art. 130, contemplando no mesmo parágrafo. 
Quando ao art. 127, o § 2° da emenda dá melhor solução visto que existem matérias cujo mérito está 
afeto a mais de uma Comissão. 
Finalmente, a eliminação do art. 128, decorre da inutilidade de criação de Comissão Mista, quando as 
divergências entre as Casas do Congresso se resolvem pelo processo tradicional que o § 1°consigna. 
Parecer:   
   O proposto na Emenda está em parte acolhido no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:10715 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Título V - Capítulo I - Seção VIII-Subseção II  
Dê-se ao § 1o. do art. 126 a redação seguinte:  
"Art. 126 - ........................... 
§ 1o. - Sendo emendado, o projeto voltará à Casa de origem". 
Justificativa: 
A emenda pretende tornar mais técnica a redação. 
Parecer:   
   A nosso ver, tanto a redação do projeto como a da emenda são aceitáveis. Por isso, somos pela 
manutenção da redação original.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:11711 PREJUDICADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa:  
Dê-se ao § 1o., do artigo 126, a seguinte redação:  
"§ 1o.- Sendo o projeto emendado, voltará à Casa de origem". 
Justificativa: 
A emenda compatibiliza a linguagem deste texto com a do artigo 128, onde se inscreve “Casa de 
origem”. 
A lei não deve, para expressar o mesmo conceito, ter linguagens diversas. 
Parecer:   
   Casa iniciadora é aquela onde foi apresentado originalmente o projeto; já a Casa de origem pode 
ter outra conotação, como a própria Casa revisora, o que seria prejudicial aos objetivos do texto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:11930 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ HENRIQUE (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 126:  
"Sendo o projeto emendado, ressalvado se se tratar de emenda supressiva, voltará à Casa 
iniciadora." 
Justificativa: 
A emenda procura compatibilizar o parágrafo com o “caput” do artigo, e o art. 128, porque uma 
emenda supressiva na verdade rejeita parte do projeto. 
Se a emenda supressiva for submetida a Casa iniciadora e esta recusá-la, teremos um dispositivo 
aprovado com prevalência da Casa de origem, o que elimina o sentido do bicameralismo, pelo qual 
uma proposição deve ter a concordância das duas Casas. 
Tanto isso e verdade que o “caput” do artigo já estabelece que se a Câmara revisora rejeita o projeto, 
ele será arquivado. 
A Emenda supressiva rejeita parte. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A proposta, se acolhida, corresponderia a impor-se uma "capitis deminutio" à 
Casa Iniciadora, tendo em vista sua tradicional competência de rever as matérias emendadas pela 
Casa Revisora. 
   
   EMENDA:12814 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICENTE BOGO (PMDB/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: Art. 126 e seus parágrafos.  
Dê-se a seguinte redação ao art. 126 do Projeto de Constituição:  
"O Projeto de Lei aprovado pela Câmara dos Deputados, quer de iniciativa popular ou  
parlamentar, dispensa revisão, sendo enviado diretamente à sanção ou promulgação Presidencial".  
§ 1o. - Aqueles cuja propositura é de iniciativa do Executivo ou do Senado Federal  
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quando aprovado por uma Câmara será revisto pelo outro, em um só turno de discussão e votação,  
sendo enviado à sanção ou promulgação se a Câmara revisora o aprovar, ou arquivar, se o rejeitar.  
§ 2o. - Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.  
§ 3o. - Ficam, também, dispensados de revisão os projetos de idêntico teor aprovados nas duas  
Casas, em tramitação paralela." 
Justificativa: 
O que pretende com a presente emenda é alcançar a celeridade necessária à tramitação dos projetos 
de lei e mais respeito à representação popular. A sociedade está a reclamar uma tramitação mais 
rápida do Legislativo a fim de que as leis possam ter aplicabilidade ainda enquanto a situação social 
ensejadora da nova norma jurídica não tenha sido alterada. 
Essa questão se prende ao fato de que toda e qualquer lei tenha que percorrer sempre as duas casas 
Legislativas e, por muitas vezes, retorna à casa iniciadora. 
Queremos acabar com essa morosidade. O projeto de lei, cuja propositura tenha sido na Câmara dos 
Deputados, fica dispensado de revisão no Senado. 
Não tem lógica traçarmos um processo legislativo que permita 70 Senadores (ou menos) rejeitar um 
projeto de lei já aprovado por quase 500 deputados federais. Não se trata de aplicar outro critério de 
valorização para uma ou outra casa legislativa. Mas não podemos esquecer que o Senado tem 
representação igualitária por Estado, enquanto a Câmara dos Deputados tem representação popular 
e ideológica proporcional ao número de habitantes. 
Além de encurtar os prazos de tramitação, a emenda objetiva garantir maior responsabilidade 
legislativa à casa que melhor retrata o anseio do povo brasileiro. 
Parecer:   
   A Emenda sugerida causa distorção aos objetivos de economia processual com que foi redigido  
o § 2o. do art. 126. Com efeito, a redação da emenda coloca em plano secundário a cooperação 
recíproca que deve existir no sistema bicameral, que desejamos preservar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:13854 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 126, renumerando-se (para 3o. e 4o) os atuais §§ 2o.  
e 3o:  
"O Projeto de lei ordinária iniciado e aprovado na Câmara dos Deputados será imediatamente 
encaminhado à sanção e promulgação". 
Justificativa: 
A emenda proposta enseja, ‘ab initio’, uma reflexão política com contornos de postura analítica do 
chamado ‘Sistema Bicameral’. 
Parecer:   
   A Emenda sugerida causa distorção aos objetivos de economia processual com que foi redigido  
o § 2o. do art. 126. Com efeito, a redação da emenda coloca em plano secundário a cooperação 
recíproca que deve existir no sistema bicameral, que desejamos preservar.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:16579 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HUMBERTO LUCENA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 1o. do artigo 126 e suprime o artigo 128 do Projeto de Constituição.  
"Art. 126 - ............................  
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§ 1o. - Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora que só poderá rejeitar a emenda ou  
emendas apresentadas por quórum superior ao da aprovação da proposição.  
§ 2o. - .................................  
§ 3o. - .................................  
Art. 127 - ............................  
Art. 128 - (suprimir) 
Justificativa: 
Na estrutura bicameral do legislativo pátrio, lançada no império e preservada até hoje, a regra da 
cooperação recíproca tem-se exercido mediante mecanismos especiais. Para não irmos muito longe, 
vamos analisar a matéria a partir da Constituição de 1946, onde se introduz um método de 
elaboração da lei, repetido, aliás, pela Carta de 1967 – denominado, por Victor Nunes Leal, de 
unicameralismo alterado. 
“ A Câmara iniciadora, por maioria simples pode rejeitar as emendas da Casa revisora, subindo então 
o projeto à sansão presidencial. Em tais casos, portanto, levando o argumento ao extremo, no plano 
das possibilidades, teremos uma só Câmara legislando alternativamente, a dos Deputados ou o 
Senado, conforme a lei tenha iniciada numa ou outra”, diz o mestre enfatizando a assertiva inicial. 
O Senador Ferreira de Souza comentando a matéria afirma: “O arbítrio conferido pela constituição à 
Câmara iniciadora no aceitar ou rejeitar emendas oferecidas aos seus projetos pela revisora, arbítrio 
desconhecido em qualquer Constituição bicameral do mundo, arbítrio evidentemente incompatível, 
contraditório com o princípio da bicameralidade e que só se conseguiu num final de votação da 
Constituição poderá determinar ou a desordem legislativa ou o choque entre as duas corporações. 
Desordem porque resulta em criar dois órgãos legislativos autônomos, dando ligar à corrida às 
iniciativas, pois quem inicia faz a lei como quer, dando poder rejeitar, pois simples maioria, as 
emendas mesmo as mais lógicas e mais justas da Câmara revisora. E teremos Câmara e Senado 
legislando sozinhos com risco de leis contrárias e a balbúrdia consequente. 
A Câmara revisora deixa assim de ser uma Câmara legislativa, para passar a simples órgão 
consultivo, pois o único poder que se lhe reserva é o de impedir a lei com a recusa do projeto “in 
limine” solução que nem sempre satisfaz”. 
O atual projeto de constituição procura solucionar o problema nos termos do art. 128, abaixo 
transcrito. 
“Fica instituída Comissão Mista do Senado da República e da Câmara Federal para dirimir 
divergências entre as duas Casas do Congresso Nacional na aprovação de projetos, eliminada a 
prevalência da Casa de origem”. 
Não há dúvida de que a norma retro transcrita ameniza o nítido predomínio político da Casa 
iniciadora. Não nos parece, todavia, a solução ideal. Isto porque a inovação significa mais uma 
instância a que será submetido a matéria, com o consequente desdobramento do processo legislativo 
– hoje caracterizado pela celeridade – desdobramento passível de determinar até mesmo a não 
execução da norma constitucional. Além do mais, seria mais adequado prevenir do que dirimir 
divergências. Por essa razão, apresentamos esta sugestão, propondo que as emendas da Casa 
iniciadora por um quórum superior ao da aprovação da Proposição, a ser estabelecido no Regimento 
Interno. A disposição, salvo melhor juízo, além de traduzir uma solução legislativa, atende à própria 
essência do bicameralismo, assim conceituado com clareza por Prado Kelly. 
“O bicameralismo pressupõe concordância de vontades das duas Câmaras na formação das leis, as 
quais cumpre sejam aceitas por maiorias definidas de uma e de outra para se reputarem expressão 
exata da soberania nacional, integradas pelos dois elementos históricos que se representam nela o 
povo e as autonomias estaduais.”  
Parecer:   
   Na estrutura bicameral do Legislativo pátrio, além de se preservar a regra da cooperação recíproca, 
procura-se manter a audiência da Casa iniciadora, quando o projeto for emendado na Casa revisora. 
A instituição do "quórum" sugerido na Emenda, em que pese aos elevados propósitos do seu ilustre e 
respeitável autor, viria causar sérias distorções nesse já consagrado sistema.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:17863 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 126 do Projeto de Constituição o seguinte.  
"Parágrafo único. A proposta de lei aprovada na Câmara dos Deputados somente será apreciada  
pelo Senado se tratar de matéria do interesse dos Estados Federados". 
Justificativa: 
No federalismo brasileiro, os interesses dos Estados Federados são discutidos e votados no Senado. 
Assim, para atentar o nosso bicameralismo, que resulta, por vezes, no retardamento das proposições 
legislativas, o melhor será a discussão e votação unicameral das proposições que não digam 
respeito, diretamente, àquelas unidades federativas. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A emenda contraria a tradição do nosso direito constitucional, além de não 
contribuir para o aperfeiçoamento do processo legislativo. 
   
   EMENDA:17866 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO BULHÕES (PMDB/AL) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 126 a seguinte redação:  
"O Projeto de lei aprovado por uma das Casas só será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação, enviado à sanção presidencial, quando versar matéria do interesse  
do Estado, arquivado pela Câmara revisora se o rejeitar, enviado à sanção presidencial no caso de 
aprovação". 
Justificativa: 
O bicameralismo lentifica o processo legislativo, retardando a aprovação das proposições que, assim, 
atravessam, por vezes, mais de uma legislatura.  
Pretendemos reduzir esse processo, atenuando e bicameralismo, adotado apenas quando a lei de 
interesse do Estado. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. A emenda contrária a tradição do nosso direito constitucional, além de não 
contribuir para o aperfeiçoamento do processo legislativo. 
   
   EMENDA:19321 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se os §§ 1o., 2o., 3o. do art. 126. 
Justificativa: 
Normas de caráter regimental, não constitucionais. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. Procuraremos expungir do Projeto as matérias infraconstitucionais, mas tal 
não ocorre com o dispositivo versado na Emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:21275 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FONTANA (PFL/SC) 
Texto:   
   Emenda Modificativa-Supressiva  
1) Dê-se ao art. 97, a seguinte redação:  
"Art. 97 - O Projeto de Lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação.  
§ 1o. - Se a Câmara revisora o aprovar, o Projeto será enviado à sanção ou à promulgação; se  
o rejeitar, será arquivado; se o emendar voltará à primeira, para que aprove ou rejeite a emenda.  
§ 2o. - O Projeto de Lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as  
Comissões, será lido como rejeitado.  
§ 3o. - A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado ou não sancionado, assim como a emenda à  
Constituição rejeitada ou prejudicada, somente poderá ser objeto de novo Projeto, na mesma  
sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta de qualquer das Câmaras".  
2) Suprimam-se o § 5o. do art. 92, e os artigos 98 e 100 do Projeto.  
3) Suprima-se o caput do art. 99 as expressões "e artigo 98". 
Justificativa: 
A emenda ao art. 97 racionaliza dispositivos do processo legislativo, reunindo-os em um só artigo e 
eliminando improbidades constantes do projeto.  
Suprime os §§ 2º 2 3º do artigo que confunde “projetos idênticos” e “projetos semelhantes”, sem 
nenhuma necessidade, pois os Regimentos, de ambas as Casas, já determinam apensamento 
quando ocorre a hipótese. De outra parte é ingênuo supor que projetos tramitam, paralela e 
concomitantemente, tendo um mesmo final, no tempo e no conteúdo.  
O § 5º do art. 92 pode ser suprimido, unificando-se os casos de renovações de matéria rejeitada, 
como a emenda propõe no § 3º. Assim, também se elimina o art. 100, contemplando no mesmo 
parágrafo.  
Parecer:   
   A emenda não se ajusta ao entendimento predominante na Comissão de Sistematização.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:21741 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
TÍTULO V - CAPÍTULO I - SEÇÃO VIII - SUBSEÇÃO II  
Dê-se ao § 1o. do art. 97 a redação seguinte:  
"Art. 97 - ..................................  
§ 1o. - Sendo emendado, o Projeto voltará à Casa de origem." 
Justificativa: 
A emenda pretende aperfeiçoar a redação.  
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:23934 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao § 1o., do artigo 97, a seguinte redação:  
"§ 1o. - Sendo o projeto emendado, voltará à Casa de origem". 
Justificativa: 
A proposta substitui “Casa iniciadora” por “Casa de origem”, que melhor expressa a linguagem 
constitucional. 
Parecer:   
   Visa a Emenda substituir, no § 1o. do art. 97, a expressão "Casa iniciadora" por "Casa de origem".  
Entendemos melhor a redação do Projeto, pois uma proposição que vai à revisão do Senado, por 
exemplo, pode ter origem no Poder Executivo, pelo que seria inadequado referir que a Câmara 
Federal seria a Casa de Origem. Melhor que se a refira, então, podendo aplicar o designativo também 
ao Senado quando inicie o processo legislativo, como "Casa iniciadora".  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26699 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se à subseção II, da Seção VIII do Cap. I do Título V DISPOSIÇÕES GERAIS, a seguinte 
estrutura, renumerando-se os seus artigos, a partir do 93 para 85.  
"Art. 85 - A iniciativa das Leis Complementares e ordinárias cabe a qualquer membro  
ou Comissão da Câmara dos Deputados ou do Senado da República, aos Tribunais Superiores e aos  
cidadãos na forma prevista nesta Constituição.  
§ 1o. - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham:  
I - sobre os efetivos das Forças Armadas;  
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou  
aumentem a sua renumeração;  
III - organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária,  
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;  
IV - servidores públicos da União, sem regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e  
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;  
V - a organização do Ministério Público da União e dos Territórios  
§ 2o. - mantido  
Art. 94 - suprima-se  
Parágrafo Único - suprima-se  
Art. 95 - suprima-se  
I - suprima-se  
II - suprima-se  
Art. 96 - suprima-se  
§ 1o. - suprima-se  
§ 2o. - suprima-se  
§ 3o. - suprima-se  
§ 4o. - suprima-se  
§ 50. - suprima-se  
Art. 97 - suprima-se  
§ 1o. - suprima-se  
§ 2o. - suprima-se –  
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§ 3o. - suprima-se  
Art. 86 - dar a redação do artigo 98 do substitutivo.  
Art. 87 - Aprovado o projeto, a Mesa da Casa onde for concluída a votação o enviará ao  
Presidente da República, que aquiescendo o sancionará. § 1o. - mantida a redação do § 1o. do  
art. 99 do substitutivo.  
§ 2o. mantida redação do - 2o. do art. 99 do substitutivo.  
§ 3o. - mantida redação do - 3o. do art. 99 do substitutivo  
§ 4o. - mantida redação do - 4o. do art 99 do substitutivo.  
§ 5o. - mantida redação do - 5o. do art. 99 do substitutivo.  
Art. 88 - A matéria constante do projeto de lei rejeitado ou não sancionado somente poderá  
constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta  
dos membros de qualquer das Casas.  
Art. 89 - As leis delegadas pelo Presidente da República, comissão do Congresso Nacional ou de  
qualquer de suas Casas.  
Parágrafo Único - Não serão objeto de delegação os atos da competência exclusiva do  
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado da República, a matéria reservada à lei  
complementar, nem a legislação sobre:  
I - organização do Judiciário e do Ministério Público, a Carreira e a garantia de seus membros;  
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;  
III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.  
Art. 90 - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
Justificativa: 

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

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

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

Parecer:   
   Embora os elevados propósitos do nobre Constituinte, a presente Emenda, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo.  
Em assim sendo, somos pela rejeição da Emenda. 
 
   
   EMENDA:26893 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se o Capítulo I - Do Legislativo,  
do Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, pelo seguinte:  
TÍTULO V  
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMAS DE GOVERNO  
CAPÍTULO I  
DO PODER LEGISLATIVO  
[...] 
SEÇÃO VIII  
DO PROCESSO LEGISLATIVO  
[...] 
Art. 126. O projeto de lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Câmara revisora o aprovar,  
ou arquivado, se o rejeitar.  
§ 1o. Sendo o projeto emendado, voltará a Casa iniciadora.  
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§ 2o. Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando projetos de idêntico teor  
forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  
§ 3o. O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização de projetos  
semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior.  
Art. 127. O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, na Comissão  
competente será tido por rejeitado.  
Art. 128. Fica instituída Comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para dirimir  
divergências entre duas Casas do Congresso Nacional na aprovação de projetos, eliminada a  
prevalência da Casa de origem.  
[...] 
Justificativa: 
Em outra emenda, por nós apresentada, propomos a manutenção do sistema presidencial de 
governo.  
Para tanto, sugerimos a substituição do Capítulo II – Do Executivo, do Título V – Da organização dos 
Poderes e Sistema de Governo, do projeto de Constituição.  
Na justificação daquela emenda, assinalamos a necessidade de conferir ao Congresso Nacional 
preponderância nas funções legislativa e fiscalizadora.  
E o que pretendemos com a presente emenda, referente ao capitulo do Poder Legislativo.  
Restaurando as prerrogativas do Congresso Nacional, consagrada 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:28507 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   
A)[...]  
J) Dê-se ao artigo 97 a seguinte redação, suprimindo-se o artigo 98:  
"Art. 97 O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação, sendo enviado à sanção ou à promulgação se a Casa revisora o aprovar, ou  
arquivado, se o rejeitar.  
§ 1o. - Sofrendo emenda, o projeto voltará à Casa iniciadora.  
§ 2o. - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização de  
projetos semelhantes aprovados simultaneamente nas duas Casas.  
§ 3o. - Na hipótese do parágrafo anterior, fica dispensada a revisão prevista neste artigo.  
§ 4o. - Se a proposição não for aprovada em seus termos integrais por ambas as Casa, será  
submetida à Comissão Mista Especial que a examinará para dirimir as divergências, na forma  
prevista no regimento comum.  
[...] 
Justificativa: 
A Emenda visa a aperfeiçoar o Substitutivo.  
Parecer:   
   A Emenda está em parte acolhida pelo Substitutivo. Pela aprovação parcial. 
 
   
   EMENDA:28591 APROVADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EGÍDIO FERREIRA LIMA (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se os §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 97. 
Justificativa: 
Normas de caráter regimental, não constitucionais.  
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29670 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do artigo 97, os parágrafos 2o. e 3o. e a expressão "Salvo o disposto no parágrafo  
4o. do artigo anterior." 
Justificativa: 
A supressão se refere à tramitação simultânea, que nos parece contraria á ideia de trabalho 
bicameral e ampla liberdade de ação do Congresso Nacional com Casa Revisora. 
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:29895 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
No artigo 97, suprima-se a expressão "Salvo o disposto no parágrafo 4o." e também por correlatos o 
parágrafo 2o. e 3o. 
Justificativa: 
Não concordamos com a tramitação simultânea que contraria o princípio do bicameralismo e antepõe 
elementos de atrito entre as duas Casas do Congresso. 
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32563 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBERÊ FERREIRA (PFL/RN) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Exclua-se do Substitutivo do Relator o § 2o. do art. 97. 
Justificativa: 
A revisão prevista no § 2º, do art. 97 do Substitutivo não deve ser dispensada, mesmo quando 
projetos de idêntico teor forem aprovados nas duas Casas, em tramitação paralela.  
Uma Casa, ao aprovar um projeto, deve ter consciência que ele já foi aprovado em outra Câmara.  
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:33999 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo 23 do Regime Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título V a seguinte redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
Título V  
Da Organização dos Poderes e Sistema de Governo  
Capítulo I  
Do Legislativo  
[...] 
Art. 97 - O Projeto de Lei aprovado por uma Câmara será revisto pela outra, em um só turno de  
discussão e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Câmara revisora o aprovar, ou  
arquivado, se o rejeitar.  
§ 1o. - Sendo o Projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.  
§ 2o. - Fica dispensada a revisão prevista neste artigo, quando Projetos de idêntico teor  
forem aprovados nas duas Casas, em tramitação concomitante.  
§ 3o. - O regimento comum poderá prever trâmite especial para a compatibilização de  
Projetos semelhantes aprovados nas condições do parágrafo anterior.  
§ 4o. - Se a proposição não for aprovada em seus termos integrais, por ambas as Casas, será  
submetida a uma comissão mista especial, que a examinará para dirimir as divergências, na forma  
prevista no regimento comum.  
[...] 
Justificativa: 
As alterações e a redação ora propostas de dispositivos correlatos ambos os aspectos de mérito do 
tema, as aspirações sociais do povo brasileiro a representatividade constituinte de seus signatários e 
a sistematização adequada à técnica legislativa nos termos dos debates e acordos efetuados tendo 
em vista o Substitutivo do ilustre Relator. 
Parecer:   
   O nobre Constituinte, Senador José Richa e outros tantos ilustres membros desta Constituinte 
apresentaram, com a presente emenda, uma proposta global para o Título V, que abrange as 
disposições relativas aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  
Examinando referida proposta e louvando o esforço e a abnegação patriótica de seus ilustres 
mentores, verificamos que o nosso Projeto contempla a maioria das proposições lançadas por esse 
grupo constituinte de escol, razão por que o nosso parecer é pela sua aceitação parcial, uma vez 
atendida a maioria das respectivas sugestões pelo nosso Projeto. 
 
   
   EMENDA:34680 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o § 3o. do art. 97. 
Justificativa: 
Matéria de Regimento Comum, não devendo figurar como norma constitucional.  
Parecer:   
   Pela aprovação na forma do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

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. 77. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão 
e votação, sendo enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se 
o rejeitar. 
Parágrafo único Sendo o projeto emendado voltará a Casa iniciadora. 
[...] 

Assinaturas  

1. Eraldo Tinoco 
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3. Rodrigues Palma 

4. Levy Dias 

5. Rubem Figueiro 
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8. Sergio Werneck 
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12. Oscar Correa 
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15. Jorge Arbage 

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

     116. Costa Ferreira 
     117. Eliezer Moreira 
     118. José Teixeira 
     119. Julio Campos 
     120. Ubiratan Spinelli 
     121. Jonas Pinheiro 
     122. Louremberg Nunes Rocha 
     123. Roberto Campos 
     124. Cunha Bueno 
     125. Francisco Carneiro 
     126. Meira Filho 
     127. Márcia Kubitscheck 
     128. Milton Reis 
     129. José Dutra 
     130. Sadie Hauache 
     131. Ezio Ferreira 
     132. Carrel Benevides 
     133. Annibal Barcellos 
     134. Geovani Borges 
     135. Eraldo Trindade 
     136. Antonio Ferreira 
     137. Rubem Branquinho 
     138. Maria Lúcia 
     139. Maluly Neto 
     140. Carlos Alberto 
     141. Gidel Dantas 
     142. Adauto Pereira 
     143. Rosa Prata 
     144. Mário de Oliveira 
     145. Silvio Abreu 
     146. Luiz Leal 
     147. Genesio Bernardino 
     148. Alfredo Campos 
     149. Virgilio Galassi 
     150. Theodoro Mendes 
     151. Amilcar Moreira 
     152. Osvaldo Almeida 
     153. Ronaldo Carvalho 
     154. Jose Freire 
     155. Vinicius Cansanção 
     156. Ronaro Correa 
     157. Paes Landim 
     158. Alércio Dias  
     159. Mussa Demes 
     160. Jessé Freire 
     161. Gandi Jamil 
     162. Alexandre Costa 
     163. Albérico Cordeiro 
     164. Ibere Ferreira 
     165. Jose Santana de 
Vasconcellos 
     166. Christovam Chiaradia 
     167. Carlos Santana  
     168. Nabor Junior 
     169. Geraldo Fleming 
     170. Osvaldo Sobrinho 
     171. Edivaldo Motta 
     172. Paulo Zarzur (Apoiamento) 
     173. Nilson Gibson 
     174. Marcos Lima 
     175. Milton Barbosa 
     176. Ubiratan Aguiar 
(Apoiamento) 
     177. Djenal Gonçalvez 
     178. Jose Egreja 
     179. Ricardo Izar 

     180. Afif Domingos 
     181. Jayme Paliarin 
     182. Delfim Netto 
     183. Farabulini Junior 
     184. Fausto Rocha 
     185. Tito Costa 
     186. Caio Pompeu 
     187. Felipe Cheidde 
     188. Manoel Moreira 
     189. Victor Fontana 
     190. Orlando Pacheco 
     191. Orlando Bezerra 
     192. Ruberval Pilotto 
     193. Alexandre Puzyna 
     194. Artenir Werner 
     195. Chagas Duarte 
     196. Marluce Pinto 
     197. Ottomar Pinto 
     198. Olavo Pires 
     199. Francisco Sales 
     200. Assis Canuto 
     201. Chagas Neto 
     202. José Viana 
     203. Lael Varella 
     204. Amaral Netto 
     205. Antonio Salim Curiati 
     206. Carlos Virgilio 
     207. Mario Bouchardet 
     208. Melo Freire 
     209. Leopoldo Bessone 
     210. Aloisio Vasconcelos 
     211. Messias Gois 
     212. Luiz Marques 
     213. Furtado Leite 
     214. Expedido Machado 
     215. Manuel Viana 
     216. Roberto Torres 
     217. Arnaldo Faria de Sá 
     218. Solon Borges dos Reis 
     219. Daso Coimbra 
     220. Joao Resek 
     221. Roberto Jefferson 
     222. Joao Menezes 
     223. Vingt Rosado 
     224. Cardoso Alvez 
     225. Paulo Roberto 
     226. Lourival Baptista 
     227. Cleonancio Fonseca 
     228. Bonifácio de Andrada 
     229. Agripino de Oliveira Lima 
     230. Marcondes Gadelha 
     231. Mello Reis 
     232. Arnold Fioravante 
     233. Alvaro Pacheco 
     234. Felipe Mendes 
     235. Alysson Paulinelli 
     236. Aloysio Chaves 
     237. Sorteio Cunha 
     238. Gastone Righi 
     239. Dirce Tutu Quadros 
     240. Jose Elias Murad 
     241. Mozarildo Cavancanti 
     242. Flavio Rocha 
     243. Gustavo de Faria 
     244. Flavio Palmier da Veiga 
     245. Gil Cesar 
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     246. Joao da Mata 
     247. Dionisio Hage 
     248. Leopoldo Peres 
     249. Siqueira Campos 
     250. Aluizio Campos 
     251. Eunice Michiles 
     252. Samir Achoa 
     253. Mauricio Nasser 
     254. Francisco Dornelles 
     255. Mauro Sampaio 
     256. Stelio Dias 
     257. Airton Cordeiro 
     258. José Camargo 
     259. Mattos Leão 
     260. Jose Tinoco 

     261. Joao Castelo 
     262. Guilherme Plmeira 
     263. Carlos Chiarelli 
     264. Joaquim Sucena 
(Apoiamento) 
     265. Fernando Gomes 
     266. Ismael Wanderley 
     267. Antonio Camara 
     268. Henrique Eduardo Alvez 
     269. Carlos de Carli 
     270. José Carlos Coutinho 
     271. Albano Franco 
     272. Cesar Cals Neto 
     273. Antonio Carlos Franco 
     274. Eliel Rodrigues 

     275. Joaquim Bevilacqua 
     276. João Machado Rollemberg 
     277. Francisco Coelho 
     278. Erico Pegoraro 
      279. Sarney Filho 
      280. Odacir Soares 
     281. Mauro Miranda 
     282. Evaldo Gonçalves 
(Apoiamento) 
     283. Raimundo Lira (Apoiamento) 
     284. Wagner Lago 
     285. Mauro Borges 
     286. Miraldo Gomes 

Justificativa:   

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

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Como Constituinte, votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda do "Centrão". 
CAPÍTULO I 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 54; Art. 55, §§ 1º e 3º ; Art. 56, §§ 1º , 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: § 2º do Art. 55 (Emenda nº 1863-7, Ulysses Guimarães). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 57 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XII, XIII, XIV, XV; Art. 58 ("caput"), incisos I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso XI do Art. 57 (do qual deve ser destacado o inciso XII do Art. 58 do Projeto da Comissão de 
Sistematização); inciso XVI do Art. 58; Art. 61. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 62 ("caput"), incisos I, II, III, (alíneas "a" e "b") incisos IV eV. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 63 ("caput"), incisos I, II, III, com as alíneas "a", "b", "c", "d", "e", incisos IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 
Parágrafo único. 
Pela REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 64 ("caput"), §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ; incisos I, II, III, V do Art. 65; Art. 66 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, 
VI e §§ 1º, 2º , 3º; Art.67 ("caput"), inciso II e §§ 1º, 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 64; "caput" do Art. 65 (Emenda nº 966-2, Egydio Ferreira Lima) e inciso IV; inciso I do Art. 67, § 
3º; Art. 68 (Emenda nº 1950, Antônio Britto). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 69 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, incisos I, II, III, IV; §§ 5º, 6º, 7º , 8º (incisos I e II) e 9º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 70 ("caput"), §§ 1º e 4º. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 2º e 3º do Art. 70. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 71 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 72 ("caput"), incisos I, II, III, IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º , incisos 
I, II, III, IV e § 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SUBSEÇÃO II: 
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PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 73, incisos I e II, a1ineas "a", "b", "c", "d" 
e "e"; Parágrafo único do Art. 74; Art. 75 ("caput"), incisos I e II; Art. 76 ("caput") §§ 1º , 2º, 3º e 4º ; Art. 77 ("caput") e seu 
Parágrafo único; Art. 78 ("caput") e seus §§ 1º , 2º , 3º , 5º, 6º e 7º; Art. 79 ("caput"); Art. 80 (“caput”), § 1º, incisos I, II e III; §§ 
2º e 3º; Art. 81 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 73("caput") e 74("caput"). 
SEÇÃO IX: 
PELA APROVAÇÃO: Parágrafo único do Art. 82; incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e XI do Art. 83; §§ 3º e 4º do Art. 83; Art. 84 
("caput") e seus §§ 1º e 2º; § 1º do Art. 85 e os incisos I, II, alíneas "a" e "b" e §§ 2º , 3º e 4º; Art. 86 ("caput") incisos I, II, III, 
IV e § 1º ; Art. 87 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 82 ("caput"); Art. 83 ("caput"), incisos VI e X, §§ 1º e 2º; Art. 85 ("caput"), § 2º do Art. 86; Parágrafo 
único do Art. 87. 
CAPÍTULOS II e III: 
A Emenda nº 2040-2 omite os Capítulos II e III do Projeto. 
CAPÍTULO IV: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 110 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e seu Parágrafo único; Art. 111 ("caput"), inciso II, alíneas 
"a" e "b", incisos IV, V e X; Art. 113 (“caput "), incisos II, III; § 1º, incisos I, II, e III e § 2º; Art. 114 ("caput"), incisos I, II, III; Art. 
115 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "d" e inciso II; Art. 116; ("caput"); Art. 117 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 119 ("caput"), 
§§ 1º e 2º, incisos I e II; Art. 120 ("caput"), §§ 12 e 22 ; Art. 121 ("caput"), §§ 1º e 2º Art. 122 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do Art. 111 (Emenda nº 757-1, Konder Reis), alíneas "b" e "c" e incisos III, VI, VIII e IX; Art. 112 
("caput"); inciso I do Art. 113; inciso IV do Art. 114; Art. 118 ("caput") (Emenda n 2 1036-9 - Paulo Roberto, Emenda nº 1255-8 
- Manoel Costa e Emenda nº 1348-8 Roberto D'Ávila). 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 123 ("caput"); Art. 124 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", "h", "i", "j", "l", "m"', "n”, "o", "p”, "q" 
e "r"; inciso II, alíneas “a" e "b"; inciso III, alíneas "a", "b" e "c"; Art. 125 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e X; §§ 1º, 
2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 123; Parágrafo único do Art. 124; inciso IX do Art. 125; 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 126 ("caput") e seu Parágrafo único, incisos I e II; Art. 127 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", 
"e", "f" e "g"; inciso II e suas alíneas "a", "b" e "c"; inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”; Parágrafo único do Art. 127; 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 128 (“caput” ), incisos I e II; Art. 129 (“caput “), incisos I e II; § 2º do Art. 129; Art. 130 ("caput"), 
inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d" e "e"; inciso II; Art. 131 ("caput") e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI; §§ 1º e 2º ; Art. 
132 ("caput") e § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 129. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 133 ("caput"), incisos I, II e III, Parágrafo único, e seus incisos I e II; § 2º do Art. 135; Art. 136 
("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 137 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 134 ("caput"); Art. 135 ("caput"), § 1º ; inciso II do Art. 136; Parágrafo único do Art. 137; Art. 138 
("caput"). 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 139 ("caput"), inciso I, II, III e IV e Parágrafo único; Art. 140 ("caput"), inciso I, alíneas “a” e "b" e 
Parágrafo único; Art. 141 ("caput"), inciso I, alíneas "a" e "b", inciso III e Parágrafo único; Art. 142 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 143 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V e 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do Art. 140; inciso III do Art. 141. 
SEÇÃO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 144 ("caput"); Art. 145 ("caput"), Parágrafo único e seus incisos I e II; Art. 146 ("caput") e seu 
Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 147 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Art. 149 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 148 ("caput"), (Emenda nº 741-4, Lourival Batista). 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 150 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 155 ("caput"), incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e §§ 1º, 2º, 3º e 5º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 151 (“caput"), inciso I, alíneas "a", "b", "c", "d", e II; Art. 152 ("caput") e Parágrafo único; Art. 153 
("caput"); Art. 154 (“caput”), Parágrafo único; incisos II e III do Art. 155; § 4º do Art. 155. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 156 ("caput"), §§ 1º, 2º , 3º e 4º; Art. 157 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 158 (“caput "); Art. 159 ("caput ") e seu Parágrafo único. 

___________________________________________________________________ 
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FASE W 

EMENDA:00212 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Art. 65 - ..........................  
Parágrafo único - Diga-se:  
"O projeto emendado voltará a Casa onde iniciada sua tramitação." 
Justificativa: 
Não é a casa que inicia, como consta do texto. 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 65 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


