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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. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao 

orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do 

Congresso Nacional, na forma do regimento comum.  

      § 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:  

      I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as 

contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;  

      II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização 

orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e 

de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.  

      § 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá 

parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso 

Nacional.  

      § 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso:  

      I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;  

      II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:  

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito 

Federal; ou 

      III - sejam relacionadas:  

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

      § 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

      § 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 

para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a 

votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

      § 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, 

nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.  

      § 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o 

disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

      § 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa.  

1 – Sugestões localizadas1  

   
   SUGESTÃO:10299 DT REC:20/05/87 
Entidade:   

   CONSELHO FEDERAL DE ECONOMIA 
RENATO ILGENFRITZ DA SILVA - PRESIDENTE 
 
Texto:   

   SUGERE INCLUSÃO DE NORMAS SOBRE TRIBUTOS, INTERVENÇÃO DO ESTADO NA  
ECONOMIA, PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA, ENTRE OUTRAS QUE ENUMERA. 
   
   SUGESTÃO:01493 DT REC:23/04/87 

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

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   

   FIRMO DE CASTRO (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE A ORGANIZAÇÃO DE UMA COMISSÃO MISTA DE DEPUTADOS FEDERAIS E  
SENADORES, EM CARÁTER PERMANENTE, PARA PROCEDER À FISCALIZAÇÃO  
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DAS CONTAS DA UNIÃO E DO PRESIDENTE DA  
REPÚBLICA, COMO ESTABELECE. 
   
   SUGESTÃO:02837 DT REC:30/04/87 
Autor:   

   VINICIUS CANSANÇÃO (PFL/AL) 
Texto:   

   SUGERE DISPOSIÇÕES SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA COMISSÃO MISTA PARA EXAME  
DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA. 
   
   SUGESTÃO:04436 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   

   SUGERE QUE SEJA CONSTITUÍDA, ANUALMENTE, UMA COMISSÃO MISTA DO  
EXECUTIVO E DO LEGISLATIVO PARA REDIGIR A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA  
UNIÃO. 
   
   SUGESTÃO:06655 DT REC:06/05/87 
Autor:   

   ROSA PRATA (PMDB/MG) 
Texto:   

   SUGERE NORMAS DISPONDO SOBRE O ORÇAMENTO DA UNIÃO BEM COMO SOBRE  
O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS QUE ESTABELECE. 

 

2 – Audiências públicas 

Consulte na 3ª reunião da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira notas taquigráficas 
da audiência pública realizada em 29/4/1987, sobre Elaboração do Orçamento da União/Orçamento e 
Constituição. Consulte, também, na 5ª da mesma Subcomissão, notas taquigráficas da audiência 
pública realizada em 5/5/1987, sobre Sistema de planejamento e Orçamento. Disponíveis em: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b 

Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 34 - Os projetos de lei relativos aos orçamentos anual e trienal serão enviados 

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, para votação conjunta das 

duas Casas, até quatro meses antes do início do exercício financeiro seguinte.  

§ 1º - Organizar-se-á Comissão Mista de Senadores e Deputados para examinar o 

projeto de lei orçamentária e sobre ele emitir parecer.  

§ 2º - Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas.  

§ 3º - Apenas será objeto de deliberação emenda visando à criação ou elevação de 

despesas de investimentos, desde que seja apresentada, como fonte de recursos, a 

anulação de despesas de mesma natureza, vedado, em qualquer hipótese, o 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
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aumento da despesa global.  

§ 4º - O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal requererem a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na 

Comissão.  

§ 5º Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto 

nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 6º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 

para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver 

concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. 

 

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. 34 - Os projetos de lei relativos aos orçamentos anual e trienal serão enviados 

pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, para votação conjunta das 

duas Casas, até quatro meses antes do início do exercício financeiro seguinte.  

§ 1º Organizar-se-á Comissão Mista de Senadores e Deputados para examinar o 

projeto de lei orçamentária e sobre ele emitir parecer.  

§ 2º Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas.  

§ 3º Apenas será objeto de deliberação emenda visando à criação ou elevação de 

despesas de investimentos, desde que seja a- presentada, como fonte de recursos, 

a anulação de despesas de mesma natureza, vedado, em qualquer hipótese, o 

aumento da despesa global.  

§ 4º O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um décimo dos membros da Câmara dos Deputa- dos ou do Senado 

Federal requererem a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na 

Comissão.  

§ 5º Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto 

nesta SEÇÃO, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 6º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 

para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver 

concluída a votação da parte cuja alteração é proposta. 

 

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

votação do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 24/7/1987, Supl., 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 

 

 
 
SUBCOMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - VB 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 8º - Os projetos de lei relativos aos planos de longo e médio prazos e ao 

orçamento de cada ano serão enviados pelo Poder Executivo ao Congresso 

Nacional para votação conjunta das duas Casas.  

Parágrafo único - Durante a fase de tramitação dos projetos de lei de que trata este 

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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artigo, os Ministros de Estado serão convocados a comparecer ao Congresso 

Nacional ou a qualquer de suas Comissões para prestar esclarecimentos e 

sustentar a proposta de suas respectivas pastas. 

Art. 9º - O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional:  

I - Juntamente com a mensagem de abertura dos trabalhos legislativos, os 

indicadores econômicos e sociais, e outros parâmetros para a elaboração da 

proposta orçamentária, bem como o plano de distribuição de recursos, conforme o 

disposto em lei complementar, para fins de aprovação.  

II - Até três meses antes do início do exercício financeiro, o projeto de lei 

orçamentária, ajustado à manifestação prévia do Poder Legislativo.  

Parágrafo único - Na hipótese de não cumprimento dos prazos estabelecidos neste 

artigo, caberá à comissão mista de que trata o artigo 11 a iniciativa de elaborar o 

plano de distribuição de recursos e o projeto de lei orçamentária, observado o 

disposto no artigo 10. 

Art. 10 - O Congresso Nacional terá quarenta e cinco dias para se pronunciar sobre 

o plano de distribuição de recursos e sessenta dias para aprovar o projeto de lei 

orçamentária.  

§ 1º - Considerar-se-á aprovado o plano de distribuição de recursos, na ausência 

de deliberação, pelo Congresso Nacional, no prazo fixado no caput deste artigo.  

§ 2º - A proposta orçamentária será promulgada como lei se até trinta dias antes do 

encerramento do exercício financeiro o Poder Legislativo não a devolver para 

sanção. 

Art. 11 - Para os fins de que trata esta Seção, o Congresso Nacional instituirá 

comissão mista, constituída por subcomissões com representação das comissões 

técnicas permanentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.  

§ 1º - A comissão mista a que se refere o caput deste artigo terá caráter 

permanente, e seus membros, mandato igual ao das Mesas do Senado Federal e 

da Câmara dos Deputados.  

§ 2º - Somente na comissão mista poderão ser oferecidas emendas aos projetos de 

lei mencionados no artigo 8º  

§ 3º - Não serão aceitas emendas ao projeto de lei orçamentária:  

a) incompatíveis com os planos de médio e curto prazos;  

b) que contrariem o plano de distribuição de recursos previamente aprovado;  

c) sem a indicação das respectivas fontes de financiamento.  

§ 4º - O pronunciamento da comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um terço dos membros do Senado Federal e mais um terço dos membros 

da Câmara dos Deputados requererem a votação em plenário de emenda aprovada 

ou rejeitada na comissão.  

§ 5º - O Poder Executivo poderá propor modificação de projeto de lei de que trata 

este artigo, enquanto não estiver concluída a votação, na comissão mista, da parte 

cuja alteração é proposta. 

Art. 12 - O Poder Executivo terá o prazo de cinco dias do recebimento dos 

autógrafos para sancionar ou vetar o projeto de lei orçamentária.  

§ 1º - O veto e suas razões serão comunicados, em quarenta e oito horas, ao 

Congresso Nacional, que terá dez dias para se pronunciar.  

§ 2º - Os recursos correspondentes à rejeição parcial da proposta orçamentária ou 

a veto mantido poderão ser utilizados mediante abertura de crédito adicional. 

Art. 18 - Aplicam-se ao projeto de lei sobre planos e orçamentos, no que não 

contrariem o disposto nesta Seção, as demais normas relativas à elaboração 

legislativa. 
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FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 6º - O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional:  

I - Com a Mensagem de abertura dos trabalhos legislativos, os indicadores 

econômicos e sociais e outros parâmetros para elaboração da proposta 

orçamentária e a Proposta de Distribuição de Recursos, devendo o Congresso 

manifestar-se de forma conclusiva no prazo de sessenta dias, o que não ocorrendo 

considerar-se-á aprovada.  

II - Até três meses antes do início do exercício financeiro, o projeto de Lei 

Orçamentária, ajustado à deliberação prévia do Poder Legislativo, o qual deverá em 

sessenta dias aprová-lo e devolvê-lo ao Poder Executivo para sanção, 

considerando-se promulgada a Lei, caso assim não ocorra. 

Art. 7º - Para os fins de que trata esta Seção, o Congresso Nacional instituirá 

Comissão Mista Permanente com estrutura e organização que o Regimento 

Comum determine.  

§ 1º - Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas à Proposta de 

Distribuição de Recursos e ao Projeto de Lei Orçamentária, não sendo aceitas as:  

a) incompatíveis com os planos de médio e curto prazos;  

b) que contrariem a Proposta de Distribuição de Recursos previamente aprovada;  

c) sem a indicação das respectivas fontes de financiamento; e d) que alterem a 

natureza econômica da despesa.  

§ 2º - O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um terço dos membros do Senado Federal e mais um terço dos membros 

da Câmara dos Deputados requererem a votação em plenário de emenda aprovada 

ou rejeitada na Comissão.  

§ 3º - O Poder Executivo poderá propor modificação à Proposta de Distribuição de 

Recursos ou ao Projeto de Lei Orçamentária, enquanto não estiver concluída a 

votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta. 

Art. 8º - O Poder Executivo terá o prazo de cinco dias do recebimento dos 

autógrafos para sancionar ou vetar o Projeto de Lei Orçamentária.  

§ 1º - O veto e suas razões serão comunicados, em quarenta e oito horas, ao 

Congresso Nacional, que terá dez dias para se pronunciar.  

§ 2º - Os recursos correspondentes à rejeição parcial da proposta orçamentária ou 

a veto mantido poderão ser utilizados mediante abertura de crédito adicional. 

Art. 14 - Aplicam-se ao projeto de lei sobre planos e orçamentos, no que não 

contrariem o disposto nesta Seção, as demais normas relativas à elaboração 

legislativa. 

 

Consulte, na 11ª e 12ª reuniões da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 

Financeira, a discussão e a votação da redação final do anteprojeto do relator. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 25/6/1987, a partir da 

p. 121. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/subcomissao5b
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4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 4.  

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

 

Nota: foi apresentada a emenda 00101, propondo a supressão dos artigos 

referentes ao Orçamento e à Fiscalização Financeira, por se tratar de matéria de 

competência da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 39 - Os projetos de lei relativos aos orçamentos anual e trienal serão enviados 

pelo Primeiro-Ministro, ao Congresso Nacional, para votação conjunta das duas 

Casas, até cinco meses antes do início do exercício financeiro seguinte.  

§ 1º - Organizar-se-á Comissão Mista de Senadores e Deputados para examinar o 

projeto de lei orçamentária e sobre ele emitir parecer.  

§ 2º - Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas.  

§ 3º - Apenas será objeto de deliberação emenda visando à criação ou elevação de 

despesas de investimentos, desde que seja apresentada, como fonte de recursos, a 

anulação de despesas de mesma natureza, vedado, em qualquer hipótese, o 

aumento da despesa global.  

§ 4º - O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal requererem a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na 

Comissão.  

§ 5º - Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto 

nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 6º - O Primeiro-Ministro poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 

propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída 

a votação da parte cuja alteração é proposta.  

§ 7º - Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o início do exercício 

correspondente, o Poder Executivo poderá iniciar a execução do seu projeto como 

norma provisória, até a aprovação do instrumento definitivo pelo Congresso 

Nacional.  

 

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

Governo, a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia 

Nacional Constituinte de 8/8/1987, Supl., 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 

 

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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COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 

 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 30 - O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional:  

I - até oito meses antes do início do exercício financeiro, o projeto de lei de diretriz 

orçamentária, que orientará a elaboração dos orçamentos;  

II - até três meses antes do início do exercício financeiro, o projeto de lei referente 

aos orçamentos da União, em conformidade com a lei de diretriz orçamentária. 

Art. 31 - Caberá a uma comissão mista permanente do Congresso Nacional, sem 

prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas neste Capítulo, o exame 

dos projetos de lei sobre o plano plurianual de investimentos públicos, a diretriz 

orçamentária e os orçamentos da União.  

§ 1º - Os projetos de lei sobre diretriz orçamentária e sobre os orçamentos anuais 

receberão emendas exclusivamente na Comissão Mista, sendo conclusivo e final o 

seu pronunciamento, salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados e 

um terço dos membros do Senado Federal requererem a votação em plenário de 

emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.  

§ 2º - Emenda de que decorra aumento de despesa global ou de cada órgão, 

projeto ou programa, só será objeto de deliberação quando:  

a) compatível com o plano plurianual de investimentos públicos, com a lei de diretriz 

orçamentária, ou com ambos, conforme o caso;  

b) indique os recursos necessários, desde que provenientes do produto de 

operações de crédito ou do superávit financeiro apurado no exercício anterior.  

§ 3º - É vedado à emenda indicar, como fonte de recursos, o excesso de 

arrecadação, bem assim modificar a natureza econômica da despesa.  

§ 4º - O Poder Executivo poderá propor modificação aos projetos de lei previstos no 

"caput" deste artigo, enquanto não estiver concluída a votação, na Comissão Mista, 

da parte cuja alteração for proposta. 

Art. 32 - Se os projetos de lei sobre a diretriz orçamentária e sobre os orçamentos 

da União não forem devolvidos para sanção, respectivamente, até o encerramento 

do primeiro período da sessão legislativa ou até trinta dias antes do encerramento 

do exercício financeiro, serão promulgados como lei.  

§ 1º - O Presidente da República terá cinco dias, a contar do recebimento do 

projeto, para vetá-lo, comunicando ao Presidente do Congresso Nacional as razões 

que motivaram o ato.  

§ 2º - O Congresso Nacional, no prazo de dez dias, deliberará sobre o projeto, total 

ou parcialmente vetado.  

§ 3º - Os recursos orçamentários que, em virtude de emenda ou de veto, restarem 

sem despesa correspondente poderão ser utilizados mediante abertura de crédito 

especial ou suplementar.  

§ 4º - Aplicam-se aos projetos de lei de que trata esta Seção, no que não 

contrariem preceito desta Constituição, as demais normas relativas à elaboração 

legislativa. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 27.  

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



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

 

Art. 32 - O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, para votação conjunta 

das duas Casas: I - até oito meses e meio antes do início do exercício financeiro, o 

projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que orientará a elaboração dos 

orçamentos; e II - até quatro meses antes do início do exercício financeiro, o projeto 

de lei orçamentária anual, em conformidade com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Art. 33 - Caberá a uma comissão mista permanente do Congresso Nacional, sem 

prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas neste Capítulo, o exame 

dos projetos de lei do plano plurianual de investimentos, das diretrizes 

orçamentárias, dos orçamentos da União e os relativos a autorizações para 

abertura de créditos especiais ou suplementares. § 1º - Na fase de discussão dos 

projetos de lei de que trata este artigo, os Ministros de Estado poderão ser 

convocados a comparecer ao Congresso Nacional ou à Comissão Mista, para 

prestar esclarecimentos e sustentar as propostas de suas respectivas pastas. § 2º - 

O Poder Executivo poderá propor modificação aos projetos de lei previstos no 

"caput" deste artigo, enquanto não estiver concluída a votação, na Comissão Mista, 

da parte cuja alteração for proposta. 

Art. 34 - Os projetos de lei das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos da União 

receberão emendas exclusivamente na Comissão Mista, sendo conclusivo e final o 

seu pronunciamento, salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados e 

um terço dos membros do Senado Federal requererem a votação em plenário de 

emenda aprovada ou rejeitada na Comissão. § 1º - Emenda de que decorra 

aumento de despesa global só será objeto de deliberação quando: I - compatível 

com o plano plurianual de investimentos, com a lei de diretrizes orçamentárias, ou 

com ambos, conforme o caso; e II - indique os recursos necessários, desde que 

provenientes do produto de operações de crédito ou de alterações na legislação 

tributária. § 2º - É vedado a emenda modificar a natureza econômica da despesa ou 

indicar, como fonte de recursos, o excesso de arrecadação. 

Art. 35 - O projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária 

anual serão devolvidos para sanção, respectivamente, até: I - o encerramento do 

primeiro período da sessão legislativa; II - trinta dias antes do encerramento do 

exercício financeiro. § 1º - O Presidente da República terá cinco dias, a contar do 

recebimento dos projetos, para sancioná-los ou vetá-los, comunicando ao 

Presidente do Congresso Nacional, em quarenta e oito horas, em caso de veto, as 

razões que o motivaram. Decorridos os cinco dias, o silêncio do Presidente da 

República importará a sanção. § 2º - O Congresso Nacional, no prazo de dez dias, 

deliberará sobre as partes vetadas dos projetos. § 3º - Os recursos orçamentários 

que, em virtude de emenda ou de veto, restarem sem despesa correspondente 

poderão ser utilizados mediante autorização legislativa para abertura de crédito 

especial ou suplementar. § 4º - Se o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o 

projeto de lei orçamentária anual não forem devolvidos, para sanção, nos prazos 

estabelecidos no "caput", o Governo fica autorizado a, respectivamente: I - 

promulgá-lo como lei; II - executá-lo, por decreto, até a promulgação da lei. 

Art. 36 - Aplicam-se aos projetos de lei a que se refere o artigo 33, no que não 

contrariem o disposto nesta Seção, as demais normas relativas à elaboração 

legislativa. 

  

Consulte na 9ª reunião da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 

a votação do Substitutivo do Relator publicado no Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte de 22/8/1987, Supl., a partir da p. 237.  

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao5/comissao5
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5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 132 - A elaboração das propostas de orçamento obedecerá a prioridades, 

quantitativos e condições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias 

previamente aprovadas por lei de iniciativa do Primeiro-Ministro.  

§ 1º - O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado ao 

Congresso Nacional pelo Primeiro-Ministro, até oito meses e meio antes do 

exercício financeiro.  

§ 2º - O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias será devolvido para sanção até 

o encerramento do primeiro período de sessão legislativa.  

§ 3º - Se o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias não for devolvido para 

sanção no prazo estabelecido neste artigo, o Presidente da República autorizado a 

promulgá-lo como lei. 

Art. 133 - Os projetos de lei relativos aos orçamentos anual e trienal serão enviados 

pelo Primeiro-Ministro, ao Congresso Nacional, para votação conjunta das duas 

Casas, até quatro meses antes do início do exercício financeiro seguinte.  

§ 1º - Organizar-se-á Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados para 

examinar e emitir Parecer sobre os projetos de lei relativos ao orçamento do Plano 

Plurianual de Investimentos e sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

§ 2º - Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas.  

§ 3º - Emenda de que decorra aumento de despesa global só será objeto de 

deliberação quando:  

I - compatível com o plano plurianual de investimentos, com a lei de diretrizes 

orçamentárias, ou com ambos, conforme o caso; e  

II - indique os recursos necessários, desde que provenientes do produto de 

operações de crédito ou de alterações na legislação tributária.  

§ 4º - É vedado a emenda indicar, como fonte de recursos, o excesso de 

arrecadação.  

§ 5º - O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal 

requerer a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.  

§ 6º - Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto 

nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 7º - O Primeiro-Ministro poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 

propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não estiver 

concluída a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 8º - Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o início do exercício 

correspondente, poderá ser iniciada a execução do projeto como norma provisória, 

até a sua aprovação definitiva pelo Congresso Nacional.  

§ 9º - Na fase de discussão dos projetos de lei de que trata este artigo, os Ministros 

de Estado poderão ser convocados a comparecer ao Congresso Nacional ou à 

Comissão Mista, para prestar esclarecimentos e sustentar as propostas de suas 

respectivas pastas. 

Art. 134 - O Presidente da República terá cinco dias, a contar do recebimento dos 

projetos, para sancioná-los ou vetá-los, comunicando ao Presidente do Congresso 

Nacional, em quarenta e oito horas, em caso de veto, as razões que o motivaram. 

Decorridos os cinco dias, o silêncio do Presidente da República importará a sanção.  
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§ 1º - O Congresso Nacional, no prazo de dez dias, deliberará sobre as partes 

vetadas dos projetos.  

§ 2º - Os recursos orçamentários que, em virtude de emenda ou de veto, restarem 

sem despesa correspondente poderão ser utilizados mediante autorização 

legislativa para abertura de crédito especial ou suplementar. 

 

NOTA: Nesta fase, o Relator deslocou os artigos referentes à tramitação das leis 

orçamentárias do Título sobre Tributação e Orçamento para o Título sobre a 

Organização dos Poderes e Sistema de Governo/Do Legislativo/Do Processo 

Legislativo/Do Projeto de Lei Orçamentária. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 20.  

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

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 133 - A elaboração das propostas de orçamento obedecerá a prioridades, 

quantitativos e condições estabelecidas em lei de diretrizes orçamentárias de 

iniciativa do Primeiro-Ministro.  

§ 1º - O projeto da lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado ao Congresso 

Nacional pelo Primeiro-Ministro, até oito meses e meio antes do exercício 

financeiro.  

§ 2º - O projeto da lei de diretrizes orçamentárias será devolvido para sanção até o 

encerramento do primeiro período de sessão legislativa.  

§ 3º - Se o projeto da lei de diretrizes orçamentárias não for devolvido para sanção 

no prazo estabelecido neste artigo, fica o Presidente da República autorizado a 

promulgá-lo como lei. 

Art. 134 - Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de investimentos e ao 

orçamento anual serão enviados pelo Primeiro-Ministro, ao Congresso Nacional, 

para votação conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do início do 

exercício financeiro seguinte.  

§ 1º - Organizar-se-á Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados para 

examinar e emitir Parecer sobre os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual de 

Investimentos, às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual.  

§ 2º - Somente na Comissão Mista poderão ser oferecidas emendas.  

§ 3º - Emenda de que decorra aumento de despesa global só será objeto de 

deliberação quando:  

I - compatível com o plano plurianual de investimentos, com a lei de diretrizes 

orçamentárias, ou com ambos, conforme o caso; e  

II - indique os recursos necessários, desde que provenientes do produto de 

operações de crédito ou de alterações na legislação tributária.  

§ 4º - É vedado a emenda indicar, como fonte de recursos, o excesso de 

arrecadação.  

§ 5º - O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, 

salvo se um terço dos membros da Câmara Federal ou do Senado da República 

requerer a votação em plenário de emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.  

§ 6º - Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariem o disposto 

nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 7º - O Primeiro-Ministro poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 

propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não estiver 

concluída a votação, na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.  
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§ 8º - Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o início do exercício 

correspondente, poderá ser iniciada a execução do projeto como norma provisória, 

até a sua aprovação definitiva pelo Congresso Nacional. 

Art. 135 - O Presidente da República terá cinco dias, a contar do recebimento dos 

projetos, para sancioná-los ou vetá-los, comunicando ao Presidente do Congresso 

Nacional, em quarenta e oito horas, em caso de veto, as razões que o motivaram. 

Decorridos os cinco dias, o silêncio do Presidente da República importará a sanção.  

§ 1º - O Congresso Nacional, no prazo de dez dias, deliberará sobre as partes 

vetadas dos projetos.  

§ 2º - Os recursos orçamentários que, em virtude de emenda ou de veto, restarem 

sem despesa correspondente poderão ser utilizados mediante autorização 

legislativa, para abertura de crédito especial ou suplementar. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 59.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 221 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

simultaneamente pelas duas Casas do Congresso Nacional.  

§ 1º - Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados 

examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo. Sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo Chefe de Governo, e exercer o acompanhamento e 

a fiscalização orçamentária.  

§ 2º - Somente na comissão poderão ser oferecidas emendas, sendo conclusivo e 

final o seu pronunciamento, salvo se um terço dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal requerer a votação em plenário.  

§ 3º - As emendas ao projeto de lei orçamentária somente poderão ser aprovadas 

quando se relacionarem com:  

I - os investimentos e despesas deles decorrentes, desde que:  

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias; e  

b) indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de 

operações de crédito ou anulação de despesas da mesma natureza; ou  

II - as autorizações a que se refere o item I do parágrafo 6º do artigo anterior ou 

com a correção de erros ou inadequações.  

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

§ 5º - O Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor 

modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não estiver iniciada a 

votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 6º - Se os projetos não forem devolvidos à sanção nos prazos fixados em lei 

complementar, o Executivo poderá executá-los por decreto até a sua promulgação.  

§ 7º - Aplicam-se aos projetos mencionadas neste artigo, no que não contrariarem o 

disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. 

 

NOTA: A matéria retornou ao Título sobre Tributação e Finanças Públicas. 
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FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 27.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 187 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do 

Congresso Nacional simultaneamente.  

§ 1º - Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados 

examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo Chefe de Governo, e exercer o acompanhamento e 

a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões do 

Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o artigo 90.  

§ 2º - Somente na comissão poderão ser oferecidas emendas, sendo conclusivo e 

final o seu pronunciamento, salvo se um quinto dos membros da Câmara Federal 

ou do Senado da República requerer a votação em plenário. Será considerada 

aprovada a matéria acolhida nas duas Casas.  

§ 3º - As emendas aos projetos de lei de orçamento anual e de créditos adicionais 

somente poderão ser aprovadas quando se relacionarem com:  

I - os investimentos e outras despesas deles decorrentes, desde que:  

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias;  

b) indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de 

anulação de despesas da mesma natureza; ou  

II - as autorizações a que se refere o inciso I do parágrafo 6º do artigo anterior; ou  

III - com a correção de erros ou inadequações.  

§ 4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

§ 5º - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 

propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não estiver 

iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 6º - O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Chefe do Governo ao 

Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o § 7º do 

artigo 186 e se até o encerramento do período legislativo não for devolvido para 

sanção, será promulgado como lei.  

§ 7º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariarem o 

disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 8º - Os acréscimos relativos a veto, emenda ou rejeição do projeto de orçamento 

anual, que restarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa. 

 

Discussão e votação: 

O Relator acatou questão de ordem de redação para reinserção da expressão “ao 

orçamento anual” no caput do Art. 187. Publicado no Diário da Assembleia Nacional 

Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, p. 1972. 

Destaques apresentados:  

nº 6228/87, referente à Emenda 09370-8 (FASE M).  

nº 6338/87, referente à Emenda 28115; e  

nº 6835/87, referente à Emenda 34200.  

Os destaques foram aprovados.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 27/1/1988, Supl. C, a 

partir da p. 1973. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 195. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pelas duas Casas do Congresso Nacional simultaneamente.  

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados 

examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas 

apresentadas anualmente pelo Primeiro-Ministro, bem como exercer o 

acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das 

demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com 

o artigo 72.  

§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista e apreciadas, na forma 

regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.  

§ 3º As emendas aos projetos de lei do orçamento anual e de créditos adicionais 

somente poderão ser aprovadas quando se relacionarem com:  

I - os investimentos e outras despesas deles decorrentes, desde que:  

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias;  

b) indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de 

anulação de despesas da mesma natureza;  

II - as autorizações a que se refere o inciso I do § 6º do artigo anterior;  

III - a correção de erros ou inadequações.  

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

§ 5º O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 

propor modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a 

votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 6º O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Primeiro-Ministro ao 

Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 194, 

§ 7º, e, se até o encerramento do período legislativo não for devolvido para sanção, 

será promulgado como lei.  

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o 

disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 8º Os recursos relativos a veto, emenda ou rejeição do projeto de orçamento 

anual que restarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa.  

§ 9º É assegurada, na forma e nos prazos da lei, a participação de entidades 

representativas da sociedade que tenham jurisdição nacional no projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias, no que concerne à definição de prioridades e objetivos dos 

gastos públicos e à forma de custeá-los. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 5 

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

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 2042, art. 195. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão das Emendas 01967 e 00893. Não houve quórum. A 

votação foi adiada para o dia seguinte.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 21/04/1988, a partir da 

p. 9743. 

Requerimento de fusão das Emendas 01967 e 00893. A fusão foi rejeitada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 22/04/1988, a partir da 

a partir da p. 9772. 

 

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

2º) 

Art. 172. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pelas duas Casas do Congresso Nacional simultaneamente.  

§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:  

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo, sobre os 

planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e 

sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;  

II - exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da 

atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas 

de acordo com o art. 60.  

§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá 

parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 

Congresso Nacional.  

§ 3º As emendas aos projetos de lei do orçamento anual e de créditos adicionais 

somente poderão ser aprovadas quando se relacionarem com:  

I - os investimentos e outras despesas deles decorrentes, desde que:  

a) sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias;  

b) indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de 

anulação de despesas da mesma natureza;  

II - as autorizações a que se refere o artigo anterior, § 8º, I;  

III - a correção de erros ou inadequações.  

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

§ 5º O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para 

propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a 

votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 6º O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Presidente da República 

ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 171, 

§ 9º, e, se até o encerramento do período legislativo não for devolvido para sanção, 

será promulgado como lei.  

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o 

disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/229anc21abr1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/230anc22abr1988.pdf
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específica autorização legislativa. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

 

Requerimento de reunião de emendas e destaques. A reunião foi votada e 

aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 28/8/1988, a partir da 

p. 13468. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.  

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:  

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as 

contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;  

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização 

orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso 

Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.  

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá 

parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 

Congresso Nacional.  

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso:  

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias;  

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:  

a) dotações para pessoal e seus encargos;  

b) serviço da dívida;  

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 

Federal; ou  

III - sejam relacionadas:  

a) com a correção de erros ou omissões; ou  

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.  

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 

para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não 

iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso 

Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.  

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o 

disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa. 

 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/301anc28ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 9.  

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

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados 

pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.  

§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:  

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as 

contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;  

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e 

setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização 

orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso 

Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.  

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá 

parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do 

Congresso Nacional.  

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem somente podem ser aprovadas caso:  

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias;  

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 

anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:  

a) dotações para pessoal e seus encargos;  

b) serviço da dívida;  

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito 

Federal; ou  

III - sejam relacionadas:  

a) com a correção de erros ou omissões; ou  

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.  

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.  

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional 

para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não 

iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.  

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso 

Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.  

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o 

disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.  

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e 

específica autorização legislativa. 
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
 

___________________________________________________________________ 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DO PODER LEGISLATIVO - IIIA 
 
   EMENDA:00101 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o § 3o. do art. 34:  
"§ 3o. É amplo o poder de emenda do Congresso  
Nacional, excetuando-se apenas o aumento de  
despesas sem a indicação da correspondente fonte  
de recursos, que poderá consistir na anulação de  
outra votação, e a alteração das votações para  
despesa com pessoal." 
Justificativa: 

A fórmula proposta no anteprojeto ainda é, extremamente restritiva ao poder da Emenda do Congresso sobre a 
Proposta Orçamentária.  
Parecer:   

   Rejeitada 
   
   EMENDA:00177 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:   

   Suprimam-se os parágrafos 2o., 3o. e 4o. do artigo 34. 
Justificativa: 

As restrições ao livre desempenho da atividade legislativa em matéria orçamentária não devem constar do texto 
constitucional. É mais prudente que normas de tal natureza sejam incluídas no regimento próprio, pois tratam de 
assunto de economia interna das Casas.  
Parecer:   

   Rejeitada 
   
   EMENDA:00184 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 

                                                      
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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Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   Suprima-se o § 4o. do art. 34, renumerando-se os seguintes. 
Justificativa: 

Essa emenda visa ampliar o processo legislativo, para que a Comissão não tenha poderes exclusivos de opinar 
sobre as emendas apresentadas.  
Parecer:   

   Rejeitada 
   
   EMENDA:00185 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   EDUARDO BONFIM (PC DO B/AL) 
Texto:   

   O § 3o. do art. 34 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"§ 3o. Apenas será objeto de deliberação  
emenda visando à criação ou elevação de despesas  
de investimentos, desde que seja apresentada a  
fonte de recursos. 
Justificativa: 

A proposição visa restabelecer em sua plenitude o direito do Legislativo deliberar sobre indicado a fonte de 
recurso, no caso da emenda implicar em elevação de despesas.  
Parecer:   

   Rejeitada 
   
   EMENDA:00186 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 § 2o. do art. 34 do anteprojeto. 
Justificativa: 

No nosso entendimento, o direito de apresentação de emendas, mesmo aos projetos de lei relativos a matéria 
orçamentária, não pode ser limitado às Comissões Mistas. Por isso propomos a supressão desse dispositivo.  
Parecer:   

   Rejeitada 
   
   EMENDA:00356 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   

   No caput do art. 34, onde se lê "pelo  
Presidente da República ao Congresso Nacional,  
para votação conjunta das duas Casas" leia-se  
"pelo Conselho de Ministros ao Congresso Nacional,  
para votação";  
No § 6o. do mesmo artigo, onde se lê "o  
Presidente da República", leia-se "o Conselho de  
Ministros". 
Justificativa: 

Tais competências são inerentes, no parlamentarismo, ao Chefe do Governo e/ou Conselho de Ministros e não 
ao Presidente da República.  
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Parecer:   

   Rejeitada 
 

FASE B 

SUBCOMISSÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA - VB 
   
   EMENDA:00011 PREJUDICADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Substituir no anteprojeto a Seção I por:  
Art. 1o. O Poder Executivo mediante lei,  
estabelecerá o sistema de Planificação, através do  
Plano, com o objetivo de promover o  
desenvolvimento econômico e social e cumprir as  
suas funções definidas constitucionalmente.  
Parágrafo único. Inclui-se no sistema de  
Planificação a administração indireta do setor  
público, inclusive as empresas sobre as quais  
tenha controle, as autarquias e fundações, e o  
sistema monetário.  
Art. 2o. O Plano deverá conter:  
I - O plano Estratégico com as diretrizes  
gerais permanentes;  
II - O plano Plurianual de Investimentos, com  
os desdobramentos plurianuais das despesas de  
capital;  
III - O Orçamento, onde o governo define o  
desdobramento anual, fixando despesas e estimando  
receitas.  
Art. 3o. Do sistema de Planificação procurará  
harmonizar-se com os dos Estados e Municípios e  
estimulará a participação de órgãos, associações e  
entidades da sociedade civil.  
Art. 4o. Do Orçamento enquanto parte  
integrante do Plano, compreenderá dois períodos  
fiscais.  
§ 1o. Até quatro meses antes de encerrado o  
exercício fiscal, o Poder Executivo, enviará ao  
Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária  
contendo a versão final ajustada do orçamento para  
o período seguinte e o orçamento para o período  
subsequente.  
§ 2o. O orçamento para o período subsequente  
será analisado por comissão permanente do  
Congresso Nacional a partir de sua apresentação,  
discutindo-o e negociando-o com o Poder Executivo  
os ajustes necessários ao encaminhamento de sua  
versão final.  
Art. 5o. O projeto de lei orçamentária  
especificará a variação de preços prevista,  
podendo para isto separá-la por itens.  
Parágrafo único. No caso da previsão da  
variação de preços não corresponder à realidade, o  
Poder Executivo poderá encaminhar ao Congresso  
Nacional projeto de lei ajustando a previsão, o  
qual terá encaminhamento urgente, devendo ser  
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votado num prazo máximo de 30 dias, que vencido o  
tornará aprovado.  
Art. 6o. O projeto de lei orçamentária  
contendo a versão final ajustada do orçamento para  
o período seguinte deverá ser devolvido para  
sanção até 30 dias do vencimento de exercício  
fiscal.  
Parágrafo único. vencido este prazo ficará o  
Poder Executivo autorizado a utilizar o orçamento  
do período em curso, podendo se utilizar do que  
dispõe o artigo 5o..  
Art. 7o. A comissão mista de que trata o §  
2o. do artigo 4., será permanente cabendo a ela  
além da discussão junto ao Poder Executivo do  
orçamento para o ano subsequente, o acompanhamento  
e o controle da execução orçamentária.  
§ 1o. Somente nesta comissão poderão ser  
oferecidas emendas, sendo o seu pronunciamento  
final, salvo se pelo menos um quinto dos membros  
da Câmara e do Senado requerer destaque em  
plenário.  
§ 2o. O Poder Executivo deverá encaminhar a  
esta comissão, relatórios resumidos da execução  
orçamentária do período em curso até o final dos  
meses de abril, julho e outubro.  
[...] 
Justificativa: 

A presente emenda se apoia na experiência de países mais desenvolvidos, como o Estados Unidos e a Grã-
Bretanha, e em nossa própria experiência de gestores de orçamento no Estado do Rio de Janeiro.  
Cumpre devolver ao poder legislativo a efetiva capacidade de – definir o orçamento. Para tanto introduzimos a 
prática consagrada do orçamento negociado, que a um tempo evita a complexa possibilidade do legislativo 
definir automaticamente despesas, sobre receitas apenas possíveis e permite que tais despesas sejam 
introduzidas harmonicamente numa negociação forte aonde o poder legislativo tem sempre o poder de rechaçar 
o conjunto do orçamento.  
Tais fatos só são possíveis, e esta é a experiência internacional, via ORÇAMENTO BI-ANUAL, da forma que o 
texto propõe.  
Adicionalmente são introduzidos dispositivos que eliminam a possiblidade de confecção de um orçamento 
artificial que tudo permite ao Executivo.  
Agregam-se dispositivos que de forma orgânica e permanente permite a correção dos valores vis a vis a inflação 
retirando a desculpa do executivo para justificar flexibilidades.  
Finalmente amarra-se ao orçamento a autorização de endividamento ajustando-a em função do excesso de 
arrecadação.  
A negociação e o acompanhamento, correm por conta de comissão permanente local do debate e das emendas 
individuais.  
A adoção deste método, nos parece, resgataria a credibilidade do orçamento e o poder de fato do legislativo para 
decidir, controlar e fiscalizar.  
Parecer:   

   Prejudicado por dispositivo do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte que impede a 
substituição integral do projeto.  
Alguns aspectos da emenda estão contemplados no projeto.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:00027 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprimam-se os dispositivos a seguir do Anteprojeto:  
"Art. 10. ..................................  
§ 1o. - Suprima-se.  
§ 2o. - Suprima-se." 
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Justificativa: 

O novo estado de direito democrático não deve consentir a convivência com o expediente do decurso de prazo. 
O Poder Legislativo deverá honrar os seus compromissos constitucionais com a nação e a sociedade. A 
participação, mais do que um desejo, é uma necessidade e exigência da democracia. Por isso, a proposição que 
espero acolhida.  
Parecer:   

   É perfeitamente compreensível a posição do ilustre Constituinte. Contudo, o espírito democrático que norteou 
as sugestões apresentadas foi o da equivalência-entre os poderes.  
Desta forma, toda vez que se estipula prazo um deles, prevaleceu o princípio do estabelecimento de prazo 
razoável para o outro. Desta forma, fica prejudicada a sugestão de Sua Excelência.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   

   Altere-se a redação do § 5o. do art. 11:  
"Art. 11. ..................................  
§ 5o. O Poder Executivo poderá propor  
modificação de Projeto de lei de que trata este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação  
DA PARTE CUJA ALTERAÇÃO É PROPOSTA.' 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   A intenção do parágrafo em questão foi o de afastar, de uma vez por todas, as propostas de emenda de última 
hora que o Executivo possa interpor, sem que haja prazo hábil para sua  
análise.  
Acredita-se que se houver real necessidade de emendas, deverá haver também tempo para analisá-las. Com a 
nova forma proposta, fica o Congresso com o prazo de análise-assegurado.  
Pelo exposto, não podemos acolher a sugestão de Sua Excelência.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00035 PREJUDICADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JAIRO CARNEIRO (PFL/BA) 
Texto:   

   O § 3o. do art. 11 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 11. ..................................  
§ 3o. Não serão aceitas emendas ao Projeto de  
Lei Orçamentária:  
a) que contrariem o disposto no § 2o. do art. 1o.;  
b) sem a indicação das respectivas fontes de  
FINANCIAMENTO. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   A alínea "a", da Emenda, já é uma exigência que não poderá ser ouvida quando da apresentação de emendas. 
É uma norma que deve ser resguardada, observada.  
A alínea "b", da Emenda, já é contemplada pelo Anteprojeto.  
Desta forma, pelas razões acima expostas, não vemos como nos beneficiar mais das sugestões, somos 
portanto, pela prejudicialidade da Emenda. 
   
   EMENDA:00045 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
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Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   No art. 7o., suprima-se o parágrafo único.  
No art. 11, suprima-se o parágrafo 1o.  
Do art. 24, suprima-se o item IV.  
Do art. 31, suprima-se o § 2o.  
Suprima-se o art. 10 e seus parágrafos.  
Acrescente-se ao art. 1o., como § 1o.,  
renumerando-se os demais:  
"Art. 1o.  
............................................  
§ 1o. O Congresso Nacional fixará, até o  
término do exercício anterior, as prioridades dos  
Orçamentos Planos e Programas referidos neste  
artigo."  
Acrescente-se ao art. 17:  
"Art. 17 .  
Parágrafo único. Os programas de governo em  
todos os setores, bem como os Planos das  
Companhias Estatais fixarão em suas previsões os  
padrões pelos quais sua efetividade deva ser  
avaliada e estarão em seu conjunto sujeitos à  
aprovação prévia de que trata o art. 1o. da  
presente Seção." 
Justificativa: 

Todas as emendas aqui propostas visam ao fortalecimento ou reestabelecimento das prerrogativas do Poder 
Legislativo.  
Por um lado, tentamos retirar do anteprojeto original detalhes que nos parecem próprios de regimentos internos e 
que nem nesses devem estar por restringir prioridades, por outro acrescentamos o reestabelecimento de 
prerrogativas.  
Parecer:   

   O exame preliminar da proposição revela que a forma como foi apresentada contraria frontalmente a norma 
regimental, que veda a apresentação de emenda que diga respeito a mais um dispositivo. A própria justificação 
se reporta a "todas as emendas aqui propostas...".  
Pelo exposto, portanto, nosso voto é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00056 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   Suprima-se o inciso b do § 3o. do art. 11 do anteprojeto. 
Justificativa: 

A limitação de emendas ao Orçamento deve ser restrita aos casos previstos nos incisos b e c do anteprojeto. 
Consideramos que o previsto no inciso que propomos suprimir não deve constituir restrição de emenda.  
Parecer:   

   O Plano de Distribuição de Recurso é um marco de referência básico para a elaboração e aprovação do 
Projeto de Lei Orçamentária.  
O referido instrumento facilitará em muito o processo orçamentário e já espelhará os princípios gerais.  
Por este motivo, se ele for um instrumento que não seja seriamente trabalhado, não valerá a pena tê-lo criado.  
Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00057 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   

   LÍDICE DA MATA (PC DO B/BA) 
Texto:   

   Suprimam-se os §§ 2o. e §o. do art. 11 do anteprojeto. 
Justificativa: 

A supressão proposta visa valorizar a atuação do Poder Legislativo na apreciação do Orçamento, dando-lhe o 
direito de emenda-lo em todas as fases de sua tramitação.  
Parecer:   

   A opinião majoritária é contrária à Emenda, no ressalvo da disciplina necessária a elaboração e aprovação do 
Projeto de Lei Orçamentária.  
Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:00093 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Ao art. 9o., II:  
"Onde se lê: três meses  
Leia-se: cinco meses."  
Ao art. 10:  
"Onde se lê: sessenta dias  
Leia-se: cento e vinte dias." 
Justificativa: 

O prazo de sessenta dias é insuficiente para apreciação de forma responsável do projeto de orçamento, pelo 
Congresso.  
Parecer:   

   A Emenda apresentada não leva em consideração o prazo da proposta de Distribuição de Recursos anterior ao 
texto do projeto de lei orçamentária.  
As duas fases de discussão proporcionaram tempo necessário à deliberação responsável do Congresso 
Nacional.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00097 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o § 2o. do art. 10. 
Justificativa: 

O anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo prevê que o Congresso não poderá entrar em recesso antes 
de aprovada a lei de meios. O dispositivo emendado torna-se assim desnecessário.  
Parecer:   

   A matéria é pertinente à Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, não devendo, por isso mesmo, 
ser tratada por outra Subcomissão.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00098 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o § 1o. do art. 11 
Justificativa: 
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O dispositivo que se pretende suprimir foi introduzido no processo legislativo brasileiro pelo regime autoritário, 
visando facilitar o controle da elaboração orçamentária pelo Executivo.  
Cabe ao Congresso, em regimento, estabelecer mecanismos que garantam a votação do orçamento.  
Parecer:   

   O parágrafo em questão é muito mais um mecanismo que garante a responsabilidade e democratização do 
processo de votação do orçamento do que a justificativa lhe pretende aferir, de entulho autoritário.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00122 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 9o. a seguinte redação:  
"Art. 9o. O Poder Executivo encaminhará ao  
Congresso Nacional:  
I - até oito meses antes do exercício  
financeiro, a Proposta Orçamentária Preliminar  
contendo:  
a) premissas utilizadas nas projeções de  
receitas e despesas;  
b) alternativas de financiamento do déficit  
público ou de utilização do superávit; e  
c) prioridades para despesas de expansão,  
observadas as diretrizes e objetivos do plano  
plurianual.  
II - até três meses antes do início do  
exercício financeiro, o Projeto de Lei  
orçamentária, levando em consideração a Proposta  
Orçamentária Preliminar e o pronunciamento do  
Poder Legislativo.  
Parágrafo único Na hipótese de não  
cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo,  
caberá à Comissão Mista de que trata o artigo 11  
elaborar a Proposta orçamentária Preliminar e o  
Projeto de Lei Orçamentária, observado o disposto  
no artigo 10.  
Por se tratar de matéria correlata,  
substitua-se nos art. 10 e 11 a expressão "o  
Plano de Distribuição de Recursos" por "a Proposta  
Orçamentária Preliminar". 
Justificativa: 

A redação procura dar mais precisão e operacionalidade à proposta. Sugere-se a adição da Proposta 
Orçamentária Preliminar, como documento à parte, dada sua importância, e não como elemento da mensagem 
de abertura dos trabalhos legislativos. 
O prazo de tramitação do Projeto de Lei Orçamentária é mantido como proposto, bem assim a competência de 
Comissão Mista para a elaboração da Proposta Preliminar do Projeto de Lei Orçamentária, se os prazos fixados 
não forem obedecidos pelo Executivo.  
Parecer:   

   A Emenda diverge quanto a prazos, nomes e formas, mas converge quanto ao conteúdo. Além disso, não 
poderíamos aproveitá-la porquanto já termos aceitado outra sugestão que simplificou significativamente a 
redação dos artigos 9o. e 10. Fica, portanto, prejudicada a presente Emenda.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00123 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
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Texto:   

   Dê-se ao art. 11 e seu § 1o. a seguinte redação:  
"Art. 11. Para fins de que trata esta seção,  
o Congresso Nacional instituirá Comissão Mista de  
caráter permanente.  
§ 1o. Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas ao Projeto de Lei mencionado no  
artigo 9o.. 
Justificativa: 

Propõe-se a nova redação ao artigo 11 e seu § 1°, para dar maior flexibilidade ao texto constitucional, permitindo 
que a composição e o mandato dos membros da Comissão Mista possam ser definidos pelo Regimento Comum 
do Congresso Nacional, que poderá mais facilmente alterá-lo, no sentido de seu aperfeiçoamento institucional.  
Parecer:   

   A sugestão apresentada é ponto de divergência de inúmeros Constituintes. Acreditamos ter encontrado uma 
média que satis faça a um maior número.  
Embora concordemos que deva existir flexibilidade para que o Regimento Comum delibere, fomos levados a 
colocar no texto constitucional as diretrizes maiores, inclusive quanto à duração do mandato, para que houvesse 
maior tempo e intimidade dos parlamentares com os planos.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00150 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dispõe sobre planos de longo, médio e curto prazos e orçamento.  
"Suprima-se o artigo 8o e seu parágrafo único, do anteprojeto:" 
Justificativa: 

O artigo 8° já se encontra contemplado pelo artigo 1°.  
Parecer:   

   A emenda apresenta razões que o Relator não se tinha apercebido. De fato, o artigo em questão já está 
contemplado no artigo 1o. Notamos, também, que a emenda número 5b0146-2, do mesmo autor, translado o 
parágrafo único do artigo suprimido para lugar mais adequado.  
Diante do exposto, nosso voto é favorável. 
   
   EMENDA:00152 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   

   O art. 9o. correlatos do anteprojeto da  
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira  
passa a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 9o. O Poder Executivo encaminhará ao  
Congresso Nacional, até seis meses antes do início  
do exercício financeiro, o Projeto de Lei  
orçamentária, que será promulgada com Lei se até  
trinta do encerramento do prazo, o Poder  
Legislativo não o devolver para sanção.  
Parágrafo Único . Na hipótese de não  
cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo,  
caberá à Comissão Mista a iniciativa de elaborar o  
Projeto de Lei Orçamentária.  
Art. 10 Revogado  
Alínea - 3o. art. 11 - Revogado." 
Justificativa: 

Analisando o conjunto dispondo no anteprojeto constata-se que o verdadeiro orçamento é o Plano de 
Distribuição de Recursos, com prazo de 45 dias para apreciação pelo Congresso Nacional. A confirmação está 
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na alínea “a” 3° do art. 11, quando não aceita emendas ao Projeto de Lei Orçamentária, que contrariem o Plano 
de Distribuição de Recursos.  
Ser nosso objetivo é transformar a Lei Orçamentária à nível de maior importância nas decisões congressuais, a 
exemplo de outras nações, é necessária que este Poder disponha de tempo para ampla discussão, razão pela 
qual, estamos propondo que este prazo seja de seus, ou melhor, de cinco meses, considerando que na 
apreciação não se inclui os últimos 30 dias que este prazo não seja fracionado. Assim, estaremos transferindo 
para o Regimento Interno, as etapas de trabalho até a deliberação final.  
Parecer:   

   A elaboração da Proposta Orçamentária implica num trabalho complexo de programação, análise e agregação 
por parte de todas as entidades públicas, exigindo um tempo compatível, devendo na medida do possível reduzir 
o lapso de seu término e o início da execução, para que haja maior  
realismo nas hipóteses usadas para a previsão da receita e a fixação da despesa. O prazo proposto para a 
entrega do Anteprojeto de Orçamento pelo Executivo, reduz o tempo disponível por este para sua elaboração e 
distancia a execução do término da elaboração podendo concorrer para possíveis desajustes.  
Parecer contrário. 
   
   EMENDA:00157 REJEITADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   

   O § 4o. do artigo 11, do anteprojeto da  
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira  
passe a vigorar com a seguinte redação.  
§ 4o. O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um terço  
do Congresso requererem a votação em plenário de  
emenda aprovada ou rejeitada na Comissão." 
Justificativa: 

Se a apreciação do Orçamento é conjunta não vejo razão para o apoiamento exija 1/3 de assinaturas de cada 
casa.  
Parecer:   

   A proposta apresentada confere supremacia-da Câmara dos Deputados sobre o Senado Federal e poderia 
criar problemas incontornáveis entre ambas as Casas. Cremos que só caberia, portanto, em regime unicameral.  
Diante do exposto, nosso voto é pela rejeição. 
   
   EMENDA:00179 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   Substitua-se a redação dada ao caput do artigo 11 pela seguinte:  
"Art. 11. Para os fins de que trata esta  
Seção, o congresso Nacional instituirá Comissão  
Mista Permanente com a estrutura e organização que  
o regimento interno determine." 
Justificativa: 

Tal como está dificultaria qualquer modificação futura da Comissão para atender a novas conjunturas.  
Parecer:   

   Este relator, após ouvidos alguns nobres constituintes, vê-se inclinado a aceitar a proposta desta emenda, de 
forma a simplificar e deixar que o Regimento Comum disponha sobre a matéria.  
Nosso voto, é pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00180 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
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Autor:   

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva:  
Parágrafo 1o. do artigo 11 - Dispõe sobre a  
Comissão Mista.  
Suprima-se em sua totalidade e renumeram-se  
os restantes parágrafos. 
Justificativa: 

A matéria passa ao regimento interno da Comissão Mista de acordo com o disposto na redação dada ao caput 
do artigo 11.  
Parecer:   

   Por considerar que a matéria substituída é típica de regimento, acolhe-se a emenda.  
Por isso, somos favoráveis ao acolhimento da emenda. 
   
   EMENDA:00181 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa ao § 2o. e Supressiva do § 3o. do art. 11 
Dispõe sobre Emenda à Proposta de  
Distribuição de Recursos ao Projeto de Lei Orçamentária.  
"Art. 11. ..................................  
§ 2o. Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas à Proposta de Distribuição de  
Recursos e aos Projetos de Lei Orçamentária não  
sendo aceitas as:  
a) incompatíveis com os Planos de médio e  
curto prazos;  
b) que contrariem a Proposta de Distribuição  
de Recursos previamente aprovada.  
c) sem a indicação das respectivas fontes de  
financiamento;  
d) que alterem a natureza econômica da despesa." 
Justificativa: 

Esta redação simplifica a redação dada ao projeto inicial e introduz a alínea (d), o que se justifica por ser o autor 
da proposta aquele que realmente pode melhor definir a forma adequada do uso dos recursos para a obtenção 
dos objetivos e metas os quais são previamente examinados e aprovados pelo Congresso Nacional.  
Parecer:   

   A Emenda concorre para a simplificação do texto vindo ao encontro de um dos objetivos do Relator, razão pela 
qual é acolhida.  
Por outro lado a inserção da letra "d" nos § 2o. assegura a aprovação do Projeto de Lei Orçamentária 
observados os critérios econômicos da despesa, salvaguardando os investimentos previstos e aprovados pela 
Comissão Mista.  
Somos, portanto, diante do exposto, pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00182 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   Substitua-se a redação do artigo 9o. pela seguinte e suprima-se o artigo 10.  
Art. 9o. O Poder Executivo encaminhará ao  
Congresso Nacional:  
I - Com a Mensagem de abertura dos trabalhos  
legislativos, os indicadores econômicos e sociais  
e outros parâmetros para a elaboração da proposta  
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orçamentária e Proposta de Distribuição de  
Recursos, devendo o Congresso manifestar-se de  
forma conclusiva no prazo de sessenta dias, o que  
não ocorrendo considerar-se-á aprovada.  
II - Até três meses antes do início do  
exercício financeiro o Projeto de Lei  
Orçamentária, ajustado à deliberação prévia do  
Poder Legislativo, que deverá em sessenta dias  
aprová-lo e devolvê-lo ao Poder Executivo para  
sanção, considerando-se promulgada, caso assim não  
ocorra. 
Justificativa: 

Esta redação absorve o disposto no artigo 10 por completo e simplifica o texto.  
Parecer:   

   Concordamos com a justificativa apresentada.  
Assim, nosso voto é pela aprovação da Emenda. 
   
   EMENDA:00186 APROVADA 
Fase:   

   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   

   Altera a redação do § 5o. do artigo 11:  
"§ 5o. O Poder Executivo poderá propor  
modificação à Proposta de Distribuição de Recursos  
ou ao Projeto de Lei Orçamentária, enquanto não  
estiver concluída a votação, na Comissão Mista, de  
parte cuja alteração é proposta". 
Justificativa: 

A redação anterior não previa o mesmo fórum de emenda à Proposta de Distribuição de Recursos e deve haver 
unidade entre a proposta inicial e a final. 
Parecer:   

   A Emenda corrige um lapso do anteprojeto e, por isso, é acolhida.  
Assim, somos pela aprovação da Emenda. 
 
 

_______________________________________________________________ 

FASE E 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
   
 
   EMENDA:00101 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Subcomissão do Poder Legislativo  
"Dispõe sobre Orçamento e Fiscalização Financeira."  
Suprimam-se as seções IX e X do Anteprojeto  
apresentado pela Subcomissão do Poder Legislativo. 
Justificativa: 

Trata-se de matéria alheia à competência da Comissão, já devida e competentemente tratada pela Subcomissão 
do Orçamento e Fiscalização Financeira, foro regimental indicado.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
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EMENDA:01085 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA AO ANTEPROJETO APROVADO PELA SUBCOMISSÃO  
DO PODER  LEGISLATIVO  
Nos termos do art. 18 e § 2o. do art. 23 do  
Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
substituam-se os artigos integrantes da Seção IX -  
do Orçamento (art. 30 a 34), pelos seguintes:  
Seção - Do Planejamento e do Orçamento  
[...] 
Art. 3o. O Poder Executivo encaminhará ao  
Congresso Nacional, para apreciação conjunta das  
duas Casas:  
I - os planos e programas, na forma  
estabelecida por lei complementar;  
II - o projeto de distribuição de recursos,  
adequado aos planos e programas a que se refere o  
inciso I deste artigo;  
III - o orçamento anual do setor, ajustado ao  
projeto de distribuição de recursos aprovado, até  
quatro meses antes do encerramento do exercício  
financeiro; e  
IV - as propostas de abertura de crédito adicional.  
Parágrafo único. O projeto de distribuição de  
recursos será encaminhado juntamente com a  
Mensagem de abertura da Sessão Legislativa e, após  
aprovação, deverá ser adotado pelo Poder Executivo  
na elaboração do orçamento geral da União. No  
projeto estarão informados os indicadores  
econômicos e sociais, bem como, todos os  
parâmetros, que serão considerados na elaboração  
do projeto de lei orçamentária anual do setor público.  
Art. 4o. Os projetos de lei mencionados no  
artigo anterior, bem assim as proposições  
correlatas, serão examinadas por Comissão Mista de  
Senadores e Deputados, constituída por  
Subcomissões com representação das Comissões  
Permanentes do Senado Federal e da Câmara dos  
Deputados, a qual terá caráter permanente e seus  
membros mandato igual ao dos integrantes das Mesas  
das duas Casas.  
§ 1o. Compete, ainda à Comissão Mista de que  
trata este artigo:  
a) exercer o acompanhamento e a fiscalização  
físico-financeira dos planos e orçamentos;  
b) acompanhar e analisar a tomada de contas do  
Presidente da República;  
c) apreciar as matérias decorrentes do  
estabelecido no § 7o. desta Constituição.  
§ 2o. Somente na Comissão Mista serão  
oferecidas emendas aos projetos relacionados no  
artigo precedente, as quais não poderão ser aprovadas:  
a) sem a indicação das respectivas fontes de  
financiamento;  
b) quando incompatíveis com os planos e  
programas vigentes; e  
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c) quando contrárias ao projeto de  
distribuição de recursos aprovado.  
§ 3o. O Poder Executivo poderá propor  
modificação de projeto de lei a que se refere o  
artigo anterior, enquanto não estiver concluída a  
votação na Comissão Mista, da parte cuja alteração  
é proposta.  
§ 4o. O não cumprimento dos prazos  
estabelecidos para encaminhamento dos projetos de  
lei de que tratam os itens I, II e III do artigo  
anterior ao Congresso Nacional, implicará sua  
elaboração pela Comissão Mista, respeitadas as  
disposições e limites estabelecidos nesta  
Constituição em lei complementar.  
§ 5o. Nenhuma outra proposição será apreciada  
pelo Congresso Nacional, ou por suas Casas,  
ficando prorrogada a sessão legislativa quando for  
o caso, até que seja completada a votação:  
a) do projeto de distribuição de recursos,  
até sessenta dias de seu recebimento;  
b) do projeto de orçamento anual do setor  
público, até trinta dias do encerramento do  
exercício financeiro; e  
c) de projeto de crédito especial destinado a  
alocar recursos para custeio, no caso de rejeição  
total do projeto de orçamento, previsto no  
parágrafo seguinte.  
§ 6o. Os recursos correspondentes à rejeição  
total ou parcial do projeto de orçamento anual do  
setor público ficarão disponíveis para  
distribuição mediante créditos especiais ou  
suplementares, conforme o caso, a serem aprovados  
pelo Congresso Nacional.  
§ 7o. Aplicam-se aos projetos de lei citados  
neste artigo, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas à  
elaboração legislativa.  
Art. 5o. O Chefe do Governo terá o prazo de  
cinco dias, contado a partir da data de  
recebimento dos autógrafos, para sancionar ou  
vetar, total ou parcialmente, os projetos de  
distribuição de recursos e de orçamento anual do  
setor público.  
§ 1o. O veto e suas razões serão comunicados  
em quarenta e oito horas ao Congresso Nacional,  
que terá dez dias para sobre ele se pronunciar.  
§ 2o. Mantido o veto relativo ao orçamento  
anual do setor público, os recursos  
correspondentes ficarão disponíveis para  
utilização na forma do § 6o. do artigo 4o. desta  
Constituição.  
[...] 
Justificativa: 

Com a retomada do desenvolvimento econômico, social, político e cultural do País, o Poder Legislativo é instado 
a um novo posicionamento na organização da sociedade brasileira, de forma a que sejam conjugados esforços e 
estabelecidas linhas de ação conjunta com o Poder Executivo.  
Nessa perspectiva, torna-se indispensável a implantação de uma nova sistemática de administração financeira e 
orçamentária que regule a ação do setor público, desvelando-a para a sociedade brasileira.  
Dessa forma, a emenda que ora apresentamos objetiva instrumentalizar o Governo, enquanto Legislativo e 
Executivo, colaborando no enfrentamento dos desafios que emergem dessa nova realidade.  
Seu primeiro artigo estabelece os pressupostos gerais e operacionais que deverão balizar o tratamento dado aos 
recursos públicos: a harmonia e a articulação entre os Poderes Legislativos e Executivos; a existência de um 
sistema de planejamento, programação e orçamentação, integrado e compatibilizado, e o interesse da sociedade 
e do País a orientar prioritariamente a ação pública.  
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Em seguida é caracterizado o Orçamento do setor público, de forma a não deixar dúvidas quanto à sua 
transparência, permitindo seu entendimento por toda a sociedade.  
Ainda no artigo 2° é estabelecido, de maneira clara e precisa, o princípio da unicidade e da universalidade do 
Orçamento, sem prejuízo das empresas governamentais que, concorrendo no mercado e não necessitando de 
aportes do Tesouro nacional, mereçam ter vida autônoma e independente que justifique flexibilidade em sua 
gestão financeira.  
Além disso, o artigo em causa pretende incluir todas as informações julgadas indispensáveis ao Poder 
Legislativo para o conhecimento e análise dos valores alocados na lei orçamentária.  
Ao mesmo tempo, com a finalidade de facilitar e concretizar a participação do Poder Legislativo na elaboração do 
Orçamento, em ação harmônica com o Poder Executivo, a presente emenda institui, no início da Sessão 
Legislativa, uma apreciação geral da matéria orçamentária denominada “projeto de distribuição de recursos” que, 
ao ser aprovada, condicionada, dentro de seus limites e parâmetros, a preparação do projeto de lei de meios, a 
ser examinado posteriormente pelo Congresso Nacional.  
Convém ressaltar que a “apreciação prévia” é estabelecida sob a forma de projeto de lei, pois esse tipo de 
encaminhamento do processo legislativo é o único que se coaduna com o princípio de harmonia entre os 
Poderes, permitindo que a negociação se efetive, da sanção ao veto e sua apreciação.  
Para o exame das matérias relativas ao Planejamento e ao Orçamento a emenda determina seja criada uma 
Comissão Mista, com caráter permanente, tendo seus membros mandato igual ao dos integrantes das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Procurou-se eliminar os inconvenientes da atual Constituição, 
quais sejam: 
1 – O Orçamento é votado por uma Comissão Mista, enquanto os Planos de Governo são apreciados por outas 
comissões, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, separadamente, sem a integração necessária para 
a visão de conjunto.  
2 – Os créditos adicionais, que se constituem em alterações a lei orçamentária aprovada pelo Congresso 
Nacional, são apreciados também por várias comissões das duas Casas, separadamente, fragmentado, ainda 
mais, o conhecimento do todo orçamentário.  
3 – A fiscalização e o acompanhamento das ações do Governo, que devem estar consubstanciadas no 
Orçamento, bem como o próprio processo de análise relativo às contas do Executivo, estão dispersos em 
comissões que não participaram da aprovação do Orçamento. Este hiato dificulta, evidentemente, o 
acompanhamento e a própria análise dos resultados obtidos e expressos nas contas do Chefe do Governo.  
Na forma proposta, durante o mandato de 2 (dois) anos, a Comissão Mista de Orçamento terá oportunidade de, 
no primeiro ano, examinar as contas do exercício anterior, enquanto acompanha e fiscaliza o presente exercício. 
Com base nessa experiência, estuda ainda no mesmo período, o orçamento do ano seguinte.  
No segundo ano, o processo se repete, acrescido, agora, de informações anteriores que instrumentalização a 
Comissão Mista para o exercício pleno de suas funções. Dessa forma, participará integralmente das três fases 
do processo orçamentário: preparação (projeto de lei) execução (acompanhamento e fiscalização) e análise 
prospectiva dos resultados (balanço ou tomada de contas).  
Cabe lembrar que essa participação ainda abrange a análise a aprovação dos Planos de longo, médio ou curto 
prazos, submetidos à apreciação do Congresso e que são operacionalizados por orçamentos, e das alterações 
dos mesmos que, certamente, serão feitas com maior propriedade.  
Vale ressaltar que a emenda em foco sugere a participação das Comissões Permanentes do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, na forma que o Regimento Comum vier a determinar, como mecanismo que conduz 
à especialização por assuntos que, por sua vez, levará ao conhecimento global das diversas Políticas Públicas, o 
que auxiliará na análise dos assuntos financeiros e orçamentários a elas relacionados.  
A proposta que ora é submetida exclui dispositivos hoje vigente, relativo à aprovação de orçamentos pelo 
instituto do “decurso de prazo”. A alternativa apresentada leva, obrigatoriamente, a que o Congresso Nacional se 
pronuncie sobre a lei de meios, ano a ano, num horizonte direcionado ao bem-estar social e ao desenvolvimento 
do País.  
A presente emenda procura, ainda, sanar lacunas e imperfeições vigentes, quanto à possibilidade de rejeição 
parcial ou total da matéria orçamentária, pelo Congresso, e quanto aos procedimentos referentes à utilização de 
recursos, no caso de acontecerem rejeições, ou vetos pelo Poder Executivo a emendas introduzidas no 
Congresso. Essa preocupação é relevante, na medida que pretende não deixar recursos sem destinação ou 
mesmo o País sem um orçamento que garanta, pelo menos, a manutenção da “máquina administrativa”.  
Finalmente, outros dispositivos são apresentados, de forma a assegurar tanto a completa transparência na ação 
pública, como a participação do Legislativo, no exame de todos os aspectos relacionados com a autorização 
para emprego de recursos públicos, em nome da sociedade brasileira.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00987 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
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Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se, no "caput" do art. 34 do  
anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a  
expressão "até quatro meses" por "até cinco meses". 
Justificativa: 

É inútil devolver ao Congresso Nacional a prerrogativa de emendar o projeto de lei orçamentária, sem lhe dar o 
tempo necessário para apreciar o projeto.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
   
   EMENDA:00997 PREJUDICADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprimam-se os parágrafos 1o. e 5o. do art.  
34 do anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Legislativo, passando o § 6o. a único. 
Justificativa: 

O processo legislativo para a apreciação da lei orçamentária não deve ser fixado na Constituição e sim no 
Regimento Interno do Congresso Nacional.  
Parecer:   

   Prejudicada. 
 

 

FASE E 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 
   
   EMENDA:00290 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira  
Emenda  
Ao anteprojeto dos planos e orçamentos, da  
Fiscalização Financeira, Orçamentária e Patrimonial  
Nos termos do artigo 18 e § 2o. do artigo 23,  
do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
suprimam-se e/ou substituam-se os seguintes  
dispositivos: 6o., 7o., 8o., 14, 17 e 18, com seus  
parágrafos e alíneas, pelo seguinte:  
Art. - O projeto de lei orçamentária anual  
será enviado pelo Chefe do Governo ao Congresso  
Nacional, para votação conjunta das duas Casas,  
até quatro meses antes do início do exercício  
financeiro seguinte; se, até trinta dias antes do  
encerramento do exercício financeiro, o Poder  
Legislativo não o devolver para sanção, será  
promulgado como lei.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Especial  
Mista de Senadores e Deputados, para examinar os  
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projetos de lei relativos aos orçamentos anuais e  
plurianuais e sobre eles emitir parecer.  
§ 2o. - A Comissão Especial Mista terá  
mandato igual aos das Mesas apreciar todas as  
matérias relacionadas com orçamentos, créditos  
adicionais, fiscalização financeira, tomada de  
contas, além do estabelecido nos artigos 12 e 13,  
e § 1o. do artigo 24 desta Constituição.  
§ 3o. - Somente na Comissão Especial Mista  
poderão ser oferecidas emendas aos projetos de lei  
orçamentárias.  
§ 4o. - Não serão aceitas emendas  
incompatíveis com os planos gerais e setoriais de  
Governo e sem indicação das respectivas fontes de  
custeio.  
§ 5o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um terço  
dos membros do Senado Federal e mais um terço dos  
membros da Câmara dos Deputados requererem a  
votação em plenário de emenda aprovada ou  
rejeitada na Comissão.  
§ 6o. - Aplicam-se aos projetos de lei  
mencionados, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas à  
elaboração legislativa.  
§ 7o. - O chefe do Governo poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional para propor a  
modificação dos projetos de lei relacionados neste  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação  
da parte cuja alteração é proposta.  
Art. - O Chefe do Governo terá o prazo de 5  
(cinco) dias do recebimento dos autógrafos, para  
sancionar ou vetar, total ou parcialmente, o  
projeto de lei orçamentária.  
§ 1o. - O veto e suas razões serão  
comunicados em 48 (quarenta e oito) horas ao  
Congresso Nacional, que terá 10 (dez) dias para  
sobre ele se pronunciar.  
§ 2o. - Mantido o veto, os recursos  
correspondentes serão utilizados em créditos  
adicionais, aprovados pelo Congresso Nacional.  
Art. - O numerário correspondente às dotações  
destinadas à Câmara dos Deputados, ao Senado  
Federal e aos Tribunais Federais será entregue em  
duodécimos.  
Art. - A lei disporá sobre as condições para  
emissão de títulos da dívida pública,  
compreendendo a natureza, o montante, a  
rentabilidade, as formas e prazos de resgate.  
Art. - Nenhum gasto será realizado ou  
obrigação assumida pelo Estado, seus organismos,  
inclusive entidade da qual participe direta ou  
indiretamente, sem prévia autorização do Congresso  
Nacional.  
Art. - Depende de autorização do Congresso  
Nacional e emissão de moeda em geral e a criação  
de Fundos Contábeis e administrativos. 
Justificativa: 

Com a emenda que ora apresento, procura-se dar à redação do anteprojeto, na parte relativa à Seção do 
orçamento, uma redação mais coerente, corrigir impropriedades e sanar omissões.  
Uma redação dúbia, que poderá, se aprovada, sugerir várias interpretações, é encontrada no item I do artigo 6°. 
“O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, com a mensagem de abertura dos trabalhados 
legislativos, “os indicadores econômicos e sociais ...”; encaminhar com significa que serão apresentados na 
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referida Mensagem, que nada tem a ver, e nem deve ter, com a sistemática orçamentária, ou significa 
encaminhar juntamente com ela, portanto, em outra Mensagem na mesma data? 
O item II do mesmo artigo compreende um grave lapso que contraria frontalmente um dos princípios basilares da 
doutrina: as leis devem ser promulgadas por alguém: não se pode nunca considerar uma lei como promulgada. 
Aliás, a simples consulta aos dicionários mostra que promulgar é o ato fundamental no processo legislativo; é o 
ato que torna público uma lei. A partir da redação oferecida pelo anteprojeto poderíamos vir a ter uma Lei 
Orçamentária sem que ela fosse publicada, sem que ela fosse, portanto, divulgada à sociedade! 
O art. 7° do anteprojeto estabelece que será instituída uma Comissão Mista permanente a ser disciplinada pelo 
Regimento Comum. Ora, causa estranheza a citação, num dispositivo constitucional, de um instrumento de 
regulamentação interna que obviamente, já tem atribuições para isto.  
Em relação ao item “d” do § 1° do artigo 7°, é importante destacar que, se aprovado, caracterizará uma 
contradição com tudo o que se tem buscado neste nosso Parlamento, e um retrocesso nas aspirações 
democráticas do povo brasileiro. Representa uma significativa limitação às prerrogativas do Congresso vez que 
uma das mais relevantes se relaciona exatamente ao poder de legislar livremente, isto é, deliberar sobre todas 
as matérias. Por outro lado, as restrições relativas à adequação de emendas a planos não significam a 
aprovação obrigatória de algum dispositivo orçamentário, como estabelece o item que estamos comentando, 
desde que esses planos tenham sido aprovados pelo Legislativo.  
Outro dispositivo com o qual não podemos concordar, por contradizer o princípio da independência entre os 
Poderes, é o estabelecido no artigo 17 do anteprojeto que pretendemos alterar. Além de prender ao texto 
constitucional um “Caixa Único do Tesouro Nacional” ele contraria o próprio entendimento dos Presidentes das 
Casas do Congresso Nacional, Senador José Fragelli e Deputado Ulisses Guimarães, expressos por ocasião da 
operacionalização deste “Caixa Único”, em ofício às autoridades fazendárias quando mostraram os 
inconvenientes do Parlamento se submeter àquele mecanismo.  
O artigo 18, com redação que pode permitir interpretações variadas e levar ao entendimento que a “elaboração, 
a execução e o acompanhamento dos orçamentos públicos será feita em termos reais” pode trazer grandes 
transtornos à ação legislativa, ao controle e à transparência que deve ser dada à ação pública.  
Tais afirmações se tornam ainda mais assustadores ao estabelecer a base real para a estimativa desta despesa, 
isto é, a indexação do orçamento a um instrumento qualquer (OTNs, por exemplo). Todos os meses, ou dias, ou 
bimestres, trimestres, semestres, não seu, e o anteprojeto não indica, as rubricas orçamentárias seriam 
atualizadas por um índice estabelecido pelo Poder Executivo (e quantas são as notícias sobre manipulação de 
índices neste País, ou sobre alteração de seus critérios casuisticamente!) sem a participação do Legislativo.  
Imaginem uma situação em que os saldos de cada rubrica orçamentária, à medida que o tempo passasse, 
fossem tendo seus valores atualizados. Eu pergunto: isso se faria pela “nota de empenho” ou pela efetiva 
realização da despesa, que podem ter suas datas separadas por meses? Qualquer das duas hipóteses pode 
fazer com que objetivo pretendido na proposta se revela inócuo pois bastaria que a inflação entre as duas datas 
fosse muito alta para que uma delas se tornasse defasada financeiramente no tempo. 
Isso com o argumento se sombrear e obscurecer o conhecimento da ação pública já exercida: se os valores 
forem atualizados a cada mês, por exemplo, teremos atualizações em cima de atualizações. Estaria assim 
dificultado o conhecimento claro que que já houvesse sido realizado; perderíamos a percepção da ação pública, 
autorizada pelo Congresso, que já tivesse sido exercida.  
Dessa forma, a execução orçamentária tornar-se-ia algo que só pessoas com formação altamente especializada 
poderiam entender e, portanto, acompanhar, controlar ou fiscalizar, tirando toda a transparência da ação 
governamental; do que já foi executado e do que falta executar, do que já foi gasto e do que ainda se pode 
gastar, de acordo com o autorizado pelo Congresso.  
A par das dificuldades de controle que me preocupei em descrever, outras inconsistências técnicas se verificam 
no Artigo 2° do anteprojeto. Ele estabelece a indexação de forma a atualizar os valores orçamentários conforme 
a inflação, sem considerar que receita a despesa têm comportamentos diferentes. A curva da receita é 
completamente diferente da curva da despesa e estas nem sempre acompanham a curva inflacionária.  
A receita, em sua maior parte, é arrecadada com base nos preços de cada época. Os impostos, taxas e tarifas 
que incidem sobre a renda e sobre os produtos ou atividades produtivas têm sempre seu volume acrescido em 
função dos preços ou dos rendimentos de cada momento, sendo condicionados, portanto, à ação inflacionaria de 
forma permanente e independente de indexação.  
Por outro lado, a despesa tem componentes diversos, os quais são influenciados, de forma diferenciada, pela 
alta geral de preços numa economia. Assim, não se pode admitir a utilização de um mesmo instrumento para 
indexar tanto os setores dependentes de financiamento externo, os quais são fortemente influenciados pelos 
valores de moedas estrangeiras, com comportamento independente da ação política interna, quanto os gastos 
com pessoal, com saúde ou com subsídios à agricultura etc... 
Não me reportando mais aos aspectos de controle e à exemplo que ilustram os vícios trazidos pela proposta, 
devo ainda ressaltar que a indexação automática e generalizada tem um importante componente de inflação 
inercial e de inflação psicológica, que a inviabilizam em situações econômicas normais.  
A indexação da economia só deve ser indicada em situações extremas, particulares e conjunturais, quando a 
inflação fica incontrolável, com índices crescentes a cada momento. Situações como esta perduram, tanto no 
caso brasileiro como no de vários outros países (Israel, Bolívia, Argentina etc...) por períodos limitados. Não há 
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nenhuma corrente científica a defender a indexação permanente, ao longo do tempo e para todos os setores, 
num texto constitucional.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Anteprojeto da 
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais completo, ajustado e consistente. Em 
consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da 
Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00435 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   GERSON PERES (PDS/PA) 
Texto:   

   Dê-se ao art. 6o. do relatório final do  
anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e  
Fiscalização Financeira a seguinte redação:  
"Art. 6o. O Poder Executivo encaminhará ao  
Congresso Nacional:  
I - com a mensagem de abertura dos trabalhos  
legislativos, os indicadores econômicos e sociais  
e outros parâmetros para elaboração da proposta  
orçamentária a Proposta de Distribuição de  
Recursos, devendo o Congresso manifestar-se de  
forma conclusiva no prazo de sessenta dias.  
II - até três meses antes do início do  
exercício financeiro, o projeto de lei  
orçamentária, ajustado à deliberação prévia do  
Poder Legislativo, o qual deverá aprová-lo e  
devolvê-lo ao Poder Executivo para sanção, no  
prazo de sessenta dias." 
Justificativa: 

A aprovação da lei Orçamentária por decursos do prazo é uma figura espúria, surgida na Carta Constitucional de 
1967, que deve ser repudiada e definitivamente afastada da nova Constituição, por agredir o Congresso Nacional 
na medida que restringe os seus podres, servindo o decurso de prazo para manipulações do poder Executivo, 
como já ocorreu em outras épocas, pós-67, fazendo passar propostas orçamentárias que contrariam os 
interesses da maioria dos cidadãos brasileiros.  
A aprovação da Lei Orçamentária por decurso do prazo colide com a nossa tradição democrática e com um novo 
Brasil, que haverá de surgir após a promulgação da Carta Constitucional, que ora se elabora.  
Parecer:   

   Apesar da concordância com o posicionamento do Nobre Constituinte, no que se refere ao decurso de prazo, 
entendemos que o orçamento público é instrumento básico para funcionamento da administração pública, e sua 
não aprovação, antes do final do exercício, poderá causar sérios transtornos ao bem estar da população.  
Como solução para minimizar a possibilidade de ocorrer o decurso de prazo, incluiu-se no processo de 
elaboração orçamentária, além de diretriz orçamentária que, de um lado, amplia o prazo ou analise do projeto de 
Lei Orçamentária e, de outro, abre o canal de negociação pulmonar entre os poderes Legislativo e Executivo 
estabelecendo os parâmetros básicos para o projeto de Lei dos Orçamentos da União.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00498 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se no Anteprojeto da Subcomissão de  
Orçamento e Finanças, no item I do art. 6o., a expressão: ... "o que não ocorrendo, considera-se  
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aprovado". por: ... "aplicando-se o disposto no  
parágrafo 5o. do Art. 27 (Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo)." 
Justificativa: 

O art. 27, § 5° do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo resolve a questão do prazo fatal pelo 
bloqueio da Ordem do Dia, forma mais democrática de equacionar a questão.  
Parecer:   

   Apesar da concordância com o posicionamento do Nobre Constituinte, no que se refere ao decurso de prazo, 
entendemos que o orçamento público é instrumento básico para funcionamento da administração pública, e sua 
não aprovação, antes do final do exercício, poderá acusar sérios transtornos ao bem estar da população.  
Como solução para minimizar a possibilidade de ocorrer o decurso de prazo, incluiu-se no processo de 
elaboração orçamentária, além de diretriz orçamentária que, de um lado, amplia o prazo ou analise do projeto de 
Lei Orçamentária e, de outro, abre o canal de negociação pulmonar entre os poderes Legislativo e Executivo 
estabelecendo os parâmetros básicos para o projeto de Lei dos Orçamentos da União.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00504 REJEITADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao item II do art.  
6o. do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e  
Fiscalização Financeira:  
Art. 6o. ....................................  
II - até cinco meses antes do exercício  
financeiro, o projeto de Lei Orçamentária ajustado  
à deliberação prévia do Poder legislativo. Se este  
não o devolver para a sanção antes do início do  
exercício financeiro, o Poder Executivo poderá  
executar como norma provisória a sua proposta, até  
a promulgação da Lei de Meios. 
Justificativa: 

A emenda aqui proposta altera o prazo de apreciação da proposta orçamentária de modo a tornar exequível sua 
apreciação pelo Legislativo, incluindo, ainda, a eliminação do decurso de prazo.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Anteprojeto da Subcomissão e das demais emendas atinentes 
ao mesmo assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que 
orienta o Sistema de Planos Orçamento e Fiscalização Financeira proposto, nem coincide com o conjunto dos 
pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00813 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA  
Ao Anteprojeto aprovado pela Subcomissão de  
Orçamento e Fiscalização Financeira  
Nos termos do artigo 18 e § 2o. do artigo 23,  
do Regimento da Assembleia Nacional Constituinte,  
suprimam-se e/ou substituam-se os seguintes  
dispositivos: artigos 2o., 3o., 4o., 5o., 6o.,  
7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13, 14, 16 e § 1o. do  
artigo 18, pelos seguintes:  
[...] 
Art. Os projetos de lei mencionados no artigo  

anterior, bem assim as proposições correlatas,  
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serão examinadas por Comissão Mista de Senadores e  
Deputados, constituída por Subcomissões com  
representação das Comissões Permanentes do Senado  
Federal e da Câmara dos Deputados, a qual terá  
caráter permanente e seus membros mandato igual ao  
dos integrantes das Mesas das duas Casas.  
§ 1o. Compete, ainda à Comissão Mista de que  
trata este artigo:  
a) exercer o acompanhamento e a fiscalização  
físico-financeira dos planos e orçamentos;  
b) acompanhar a analisar a tomada de contas  
do Presidente da República;  
c) apreciar as matérias decorrentes do  
estabelecido no § 7o. do artigo 1o. desta Constituição.  
§ 2o. Somente na Comissão Mista serão  
oferecidas emendas aos projetos relacionados no  
artigo precedente, as quais não poderão ser aprovadas:  
a) sem a indicação das respectivas fontes de financiamento;  
b) quando incompatíveis com os planos e pro-  
gramas vigentes; e  
c) quando contrárias ao projeto de  
distribuição de recursos aprovado.  
§ 3o. O Poder Executivo poderá propor  
modificação de projeto de lei a que se refere o  
artigo anterior, enquanto não estiver concluída a  
votação na Comissão Mista, da parte cuja alteração  
é proposta.  
§ 4o. O não cumprimento dos prazos  
estabelecidos para encaminhamento dos projetos de  
lei e que tratam os itens I, II e III do artigo  
anterior ao Congresso Nacional, implicará sua  
elaboração pela Comissão Mista, respeitadas as  
disposições e limites estabelecidos nesta  
Constituição e em lei complementar.  
§ 5o. Nenhuma outra proposição será apreciada  
pelo Congresso Nacional, ou por suas Casas,  
ficando prorrogada a sessão legislativa quando for  
o caso, até que seja completada a votação:  
a) do projeto de distribuição de recursos,  
até sessenta dias de seu recebimento;  
b) do projeto de orçamento anual do setor  
público, até trinta dias antes do encerramento do  
exercício financeiro; e  
c) de projeto de crédito especial destinado a  
alocar recursos para custeio, no caso de rejeição  
total do projeto de orçamento, previsto no  
parágrafo seguinte.  
§ 6o. Os recursos correspondentes à rejeição  
total ou parcial do projeto de orçamento anual do  
setor público ficarão disponíveis para  
distribuição mediante créditos especiais ou  
suplementares, conforme o caso, a serem aprovado  
pelo Congresso Nacional.  
§ 7o. Aplicam-se aos projetos de lei citados  
neste artigo, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas à  
elaboração legislativa.  
Art. O Chefe do Governo terá o prazo de cinco  
dias, contado a partir da data de recebimento dos  
autógrafos, para sancionar ou vetar, total ou  
parcialmente, os projetos de distribuição de  
recursos e de orçamento anual do setor público.  
§ 1o. O veto e suas razões serão comunicados  
em quarenta e oito horas ao Congresso Nacional,  
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que terá dez dias para sobre ele se pronunciar.  
§ 2o. Mantido veto relativo ao orçamento  
anual do setor público, os recursos  
correspondentes ficarão disponíveis para  
utilização na forma do § 6o. do artigo 4o. desta  
Constituição.  
[...] 
Justificativa: 

A emenda que agora propomos, coerente com o princípio de harmonia entre os Poderes preconizando na 
alteração que apresentamos relativa ao artigo 1° desse anteprojeto, procura caracterizar o Orçamento do setor 
público, de forma a não deixar dúvidas quanto à sua transparência, permitindo seu entendimento por toda a 
sociedade.  
É estabelecido, ainda, de maneira clara e precisa, o princípio da unicidade e da universalidade do Orçamento, 
sem prejuízo das empresas governamentais que, concorrendo no mercado e não necessitando de aporte do 
Tesouro Nacional, mereçam ter vida autônoma e independente que justifique flexibilidade em sua gestão 
financeira.  
Além disso, o artigo em causa pretende incluir todas as informações julgadas indispensáveis ao Poder 
Legislativo para o conhecimento e análise dos valores alocados na lei orçamentária.  
Ao mesmo tempo, com a finalidade de facilitar e concretizar a participação do Poder Legislativo na elaboração do 
Orçamento, em ação harmônica com o Poder Executivo, a presente emenda institui, no início da Sessão 
Legislativa, uma apreciação geral da matéria orçamentária denominada “projeto de distribuição de recursos” que, 
ao ser aprovada, condiciona, dentro de seus limites e parâmetros, a preparação do projeto de lei de meios, a ser 
examinado posteriormente pelo Congresso Nacional.  
Convém ressaltar que a “apreciação prévia” é estabelecida sob a forma de projeto de lei, pois esse tipo de 
encaminhamento do processo legislativo é o único que se coaduna com o princípio de harmonia entre os 
Poderes, permitindo que a negociação se efetive, da sanção ao veto e sua apreciação.  
Para o exame das matérias relativas ao Planejamento e ao Orçamento a emenda determina seja criada uma 
Comissão Mista, com caráter permanente, tendo seus membros mandato igual ao dos integrantes das Mesas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Procurou-se eliminar os inconvenientes da atual Constituição, 
quais sejam: 
1 – O Orçamento é votado por uma Comissão Mista, enquanto os Planos de Governo são apreciados por outras 
comissões, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, separadamente, sem a integração necessária para 
a visão de conjunto.  
2 – Os créditos adicionais, que se constituem em alterações à lei orçamentária aprovada pelo Congresso 
Nacional, são apreciados também por várias comissões das duas Casas, separadamente, fragmentando, ainda 
mais, o conhecimento do todo orçamentário.  
3 – A fiscalização e o acompanhamento das ações do Governo que devem estar consubstanciadas no 
Orçamento, bem como o próprio processo de análise relativo às contas do Executivo, estão dispersos em 
comissões que não participaram da aprovação do Orçamento. Este hiato dificulta, evidentemente, o 
acompanhamento e a própria análise dos resultados obtidos e expressos nas contas do Chefe do Governo.  
Na forma proposta, durante o mandato de 2 (dois) anos, a Comissão Mista de Orçamento terá oportunidade de, 
no primeiro ano, examinar as contas do exercício anterior, enquanto acompanha e finaliza o presente exercício. 
Com base nessa experiência, estuda ainda no mesmo período, o orçamento do ano seguinte.  
No segundo ano, o processo se repete, acrescido, agora, de informações anteriores que instrumentalização a 
Comissão Mista para o exercício pleno de suas funções. Dessa forma, participará integralmente das três fases 
do processo orçamentário: preparação (projeto de lei) execução (acompanhamento e fiscalização) e análise 
prospectiva dos resultados (balanço ou tomada de contas).   
Cabe lembrar que essa participação ainda abrange a análise e a aprovação dos Planos de longo, médio ou curto 
prazos, submetidos à apreciação do Congresso e que são operacionalizados por orçamentos, e das alterações 
dos mesmos que, certamente, serão feitas com maior propriedade.  
Vale ressaltar que a emenda em foco sugere a participação das Comissões Permanentes do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, na forma que o Regimento Comum vier a determinar, como mecanismo que conduz 
à especialização por assuntos que, por sua vez, levará ao conhecimento global das diversas Políticas Públicas, o 
que auxiliará na análise dos assuntos financeiros e orçamentários a elas relacionados.  
A proposta que ora é submetida exclui dispositivo hoje vigente e que é consagrado no anteprojeto aprovado pela 
Subcomissão, nos itens I e II do art. 6°, relativo à aprovação de orçamentos pelo instituto do “decurso de prazo”. 
A alternativa apresentada leva, obrigatoriamente, a que o Congresso Nacional se pronuncie sobre a lei de meios, 
ano a ano, num horizonte direcionado ao bem-estar social e ao desenvolvimento do País.  
A presente emenda procura, ainda, sanar lacunas e imperfeições vigentes, quanto à possibilidade de rejeição 
parcial ou total da matéria orçamentária, pelo Congresso, e quanto aos procedimentos referentes à utilização de 
recursos, no caso de acontecerem rejeições, ou vetos pelo Poder Executivo a emendas introduzidas no 
Congresso. Essa preocupação é relevante, na medida que pretende não deixar recursos sem destinação ou 
mesmo o País sem um orçamento que garanta, pelo menos, a manutenção da “máquina administrativa”.  
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Cumpre alterar também para os riscos que o art. 2° do anteprojeto da Subcomissão de Orçamento e Fiscalização 
Financeira traz latentes, ao estabelecer que os orçamentos anuais do setor público compreenderão estimativas 
de despesa.  
A simples alusão à possibilidade de estimar despesa pode gerar interpretações que permitam a realização de 
gastos que fujam da aprovação legislativa. Por outro lado, essa estimativa criará obstáculo para o controle, o 
acompanhamento e a fiscalização do orçamento, exercidos em nível do Congresso e dos órgãos técnicos 
responsáveis pelo controle externo (Tribunal de Contas da União) e interno.  
Vale salientar, ainda, que nossa proposta procura não limitar o poder de emenda às proposições que tramitam 
no Congresso, vez que esse processo é inerente às próprias atribuições do Poder Legislativo. Assim sendo, 
qualquer dispositivo, similar ao explícito no item “d” do § 1° do art. 7°, do anteprojeto aprovado pela Subcomissão 
de Orçamento e Fiscalização, que restrinja a possibilidade de o Congresso alterar o projeto de lei orçamentária 
em relação “à natureza econômica da despesa”, representa mutilação das prerrogativas que o Congresso deve 
ter Significa, antes de tudo, um retrocesso teórico, na medida que desconsidera os estudos contemporâneos da 
Ciência Política sobre a função do legislativo embasados em princípios “participativos”.  
Implica, também, verdadeiro retrocesso na prática legislativa, pois volta-se em direção à experiência do passado 
recente, vivida e sofrida por toda a sociedade brasileira.  
Na emenda que ora apresentamos, as limitações ao poder de emenda ficam restritas apenas à indicação das 
fontes de financiamento, por razões óbvias, e à compatibilização com instrumentos vigentes de planejamento, já 
devidamente apreciados pelo legislativo.  
Finalmente, outros dispositivos são apresentados, de forma a assegurar tanto a completa transparência na ação 
pública, como a participação do Legislativo, no exame de todos os aspectos relacionados com a autorização 
para emprego de recursos públicos, em nome da sociedade brasileira. 
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Anteprojeto da 
Subcomissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, tornando-o mais completo, ajustado e consistente. Em 
consequência, estamos modificando o dispositivo a que ela se reporta, de modo a fazê-lo incorporar a parte da 
Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
 
   

 

_______________________________________________________________ 

FASE G 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO – III 
 
   EMENDA:00481 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se no capítulo do Poder Legislativo,  
as Seções IX, do Orçamento e X - Da Fiscalização  
dos Atos do Poder Executivo, constantes do  
Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo,  
com as seguintes alterações:  
A) Dê-se a seguinte redação ao item a), - 1o.  
do Art. 30 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder  
Legislativo:  
Art. 30 - ............................................  
§ 1o. - ............................................  
a) Autorização para operações de crédito por  
antecipação da receita, as quais deverão ser  
liquidadas no próprio exercício; 
Justificativa: 

Trata-se de suprimir da lei orçamentária a autorização para abertura de créditos suplementares, que tem dado 
uma margem inadmissível de liberdade ao Poder Executivo na alocação de recursos.  
B) Dê-se a seguinte redação ao § 2° do Art. 30 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo.  
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Art. 30 – ................................... 
§ 2° - O orçamento anual compreenderá obrigatoriamente, de forma discriminada, as despesas, inclusive 
subsídios, isenções e incentivos tributários, e receitas relativas a todos os Poderes... 
Justificativa: 

A emenda veda a inclusão de dotações globais, cuja alocação fica a cargo do Poder Executivo, e incluir no 
orçamento as parcelas de receita que a União deixa de arrecadar em virtude de isenções e incentivos tributários.  
C) Dê-se a seguinte redação ao item a), parágrafo único do Art. 31 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder 
Legislativo: 
Art. 31 – ................................. 
Parágrafo único - ....................... 
a) a transposição, o remanejamento ou a transferência, por qualquer forma, de recursos de uma dotação de 
crédito orçamentária ou adicional para outra, sem prévia aprovação do Congresso Nacional.  
Justificativa: 

Medida imprescindível para o controle efetivo do gasto público pelo Poder Legislativo.  
D) Inclua-se um novo, Art. 32 no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, remunerando-se os 
seguintes: 
Art. 32 – A elaboração da proposta de orçamento anual obedecerá a prioridades, quantitativos e condições 
estipulados em plano de distribuição de recursos previamente aprovado poe leio de iniciativa do Poder 
Executivo.  
§ 1° - O projeto do plano de distribuição de recursos será encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente 
da Republica juntamente com a mensagem de abertura da sessão legislativa.  
§ 2° - O prazo para apreciação do projeto é de trinta dias, ao fim dos quais aplica-se o disposto no § 5° do  
Art. 27. 
Justificativa: 

A emenda visa oferecer ao Poder Legislativo uma oportunidade de deliberar acerca da orientação geral da lei de 
meios previamente à apresentação do projeto respectivo.  
E) Substitua-se no caput do Art. 34 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, a expressão “até 
quatro meses” por “até cinco meses”.  
Justificativa: 

É inútil devolver ao Congresso Nacional a prerrogativa de emendar o projeto de lei orçamentária, sem lhe dar o 
tempo necessário para apreciar o projeto.  
F) Suprima-se os parágrafos 1° a 5° do Art. 34 do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, passando o 
§ 6° a único.  
Justificativa: 

O processo legislativo para a apreciação da lei orçamentária não deve ser fixado na Constituição e sim no 
Regimento Interno do Congresso Nacional.  
G) Inclua-se um novo art. 35 no Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, remunerando-se os demais: 
Art. 35 – Se a lei orçamentária não tiver sido votada até o início do exercício correspondente, o Poder Executivo 
poderá iniciar a execução do seu projeto, com norma provisória, até a aprovação do instrumento definitivo pelo 
Congresso Nacional.  
Justificativa: 

A emenda concilia a necessidade de existência de uma norma orçamentária no início do exercício, com a 
abolição do decurso de prazo para a aprovação da proposta do Poder Executivo.  
H) Inclua-se na Seção IX do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo o seguinte artigo: 
Art. – Nenhuma despesa poderá ser realizada ou obrigação assumida pelo Poder Público ou entidade da qual 
este participe direta ou indiretamente, sem que haja sido previamente incluída no orçamento anual ou em 
créditos adicionais. Excluem-se desta disposição os gastos operacionais das empresas estatais e as transações 
financeiras de curto prazo a eles vinculadas.  
Justificativa: 

A disposição proposta é imprescindível para o controle efetivo do gasto público pelo Poder Legislativo.  
I) Dê-se à Seção X do Anteprojeto da Subcomissão do Poder Legislativo, o título: “Da Fiscalização dos Atos do 
Poder Executivo”, incluindo-se o seguinte artigo 36 e remunerando-se os demais; 
Art. 36 – A fiscalização pelo Congresso Nacional dos Atos do Poder Executivo, inclusive os da administração 
indireta, será regulada no regimento comum e nos regimentos internos de cada Casa, que poderão dispor sobre: 
a) competência de seus órgãos, inclusive no que se refere à fiscalização dos períodos de recesso do Congresso 
Nacional; 
b) poderes de convocação de testemunhas, de requisição de documentos e informações, de realização ou 
determinação de diligências;  
c) penalidades a que está sujeito quem deixam de atender exigência do órgão fiscalizador; 
d) outros, necessários ao cumprimento de seus objetivos constitucionais.  
Justificativa: 

A fiscalização do Executivo é uma das mais importantes tarefas do Legislativo moderno. Sua realização, de 
forma eficaz, implica na concessão dos poderes necessários ao órgão fiscalizador. Assim as normas relativas à 
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fiscalização não podem ficar sujeitas à concordância do fiscalizado – (Poder Executivo) – devendo ser parte do 
regimento de cada Casa.  
J) Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 37 do Anteprojeto da Subcomissão IIIa. – Poder Legislativo: 
Art. 37 – O Tribunal de Contas, de ofício ou por determinação de qualquer das Casas do Congresso Nacional ou 
de suas comissões ou por solicitação do Ministério Público, verificada a ilegalidade de qualquer ato suscetível de 
gerar despesa ou variação patrimonial, deverá. 
Justificativa: 

A substituição da expressão “despesa” por “qualquer ato suscetível de gerar despesa ou variação patrimonial”, 
dá a latitude desejável à função fiscalizadora do Tribunal de Contas, enquadrando inequivocamente atos como 
editais, contratos, nomeações, contratações de pessoal, aposentadorias etc., cujo ônus financeiro se faz sentir 
ao longo de tempo.  
Parecer:   

   Favorável. As disposições relativas a Orçamento e Fiscalização são tradicionalmente parte do capítulo do 
Poder Legislativo. 
 
   EMENDA:00518 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   3 - Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Incluir no Capítulo I correspondente ao Poder  
Legislativo mais uma Seção, a saber:  
Seção IX  
Do Orçamento  
[...] 
Art. - Os projetos de lei relativos ao  
orçamentos anual e trienal serão enviados pelo  
Presidente da República ao Congresso Nacional,  
para votação conjunta das duas Casas, até quatro  
meses antes do início do exercício financeiro  
seguinte.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista de  
Senadores e Deputados para examinar o projeto de  
lei orçamentária e sobre ele emitir parecer.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas.  
§ 3o. - Apenas será objeto de deliberação  
emenda visando à criação ou elevação de despesas  
de investimentos, desde que seja apresentada, como  
fonte de recursos, a anulação de despesas de mesma  
natureza, vedado, em qualquer hipótese, o aumento  
da despesa global.  
§ 4o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusiva e final, salvo se um  
décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do  
Senado Federal requererem a votação em plenário de  
emenda aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 5o. - Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 6o. - O Presidente da República poderá  
enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor  
a modificação do projeto de lei orçamentária,  
enquanto não estiver concluída a votação da parte  
cuja alteração é proposta. 
Justificativa: 

Redigir o capítulo do Poder Legislativo sem abordar a questão do Orçamento seria uma omissão injustificável em 
vista da importância dessa função do legislativo no papel de fiscalizador e controlador do Poder Executivo. A 
elaboração da Seção correspondente por outra comissão não invalida o esforço feito na Subcomissão do Poder 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 44  

 

Legislativo, cabendo, no caso, a manutenção da Seção para posterior compatibilização na Comissão de 
Sistematização.  
Deve-se levar em conta, também, o fato de que a supracitada seção integrou o relatório final, aprovado por 
unanimidade, pela Subcomissão do Poder Legislativo.  
Parecer:   

   Trata-se do restabelecimento, sob a ótica do legislativo, do anteprojeto da subcomissão do poder legislativo. 
Pela aprovação. 
 
 
 

FASE G 

COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - V 
 
   EMENDA:00117 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   

   COMISSÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO, ORÇAMENTO E  
FINANÇAS.  
Art. 31 - ............................... 
§ 1o. - Os projetos de lei sobre diretriz  
orçamentária e sobre os orçamentos anuais  
receberam emendas exclusivamente na Comissão Mista,  
sendo conclusivo e final o seu pronunciamento,  
salvo de um quarto dos membros da Câmara dos  
Deputados e um terço dos membros do Senado Federal  
requererem a votação em plenário de emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão. 
Justificativa: 

Diminuir o apoio de 1/3 para 1/4 dos membros da Câmara dos Deputados para votação em plenário de emenda 
aprovada ou rejeitada na Comissão é dar oportunidade para que interesse de regiões com menor 
representatividade seja levado a plenário.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00325 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o item b do parágrafo o. do art. 31. 
Justificativa: 

Trata-se de emenda alternativa a outra apresentada suprimindo do caput do parágrafo as expressões: “de cada 
órgão, projeto ou programa”.  
A restrição imposta no dispositivo vetado só cabe para o caso de aumento da despesa global.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
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Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00326 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 32, caput:  
Art. 32 - Se os projetos de leis sobre a  
diretriz orçamentária e sobre orçamento da União  
não forem devolvidos para sanção respectivamente,  
até sessenta dias de sua remessa ao Congresso ou  
até o encaminhamento do exercício financeiro, o  
Poder Executivo fica autorizado a executá-los,  
como se fossem lei, até a aprovação definitiva. 
Justificativa: 

Trata a emenda de retirar do projeto a aprovação por decurso de prazo, desnecessária face a alternativa 
apresentada.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00337 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no § 3o. do art. 31, a expressão  
final "bem assim modificar a natureza econômica de  
despesa". 
Justificativa: 

A natureza econômica de despesa, na sistemática orçamentária brasileira, é globalizada a nível de unidade 
orçamentária. Não existe, pois, razão para a vedação contida no dispositivo emendado.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00338 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se o caput e o § 1o. do art. 31. 
Justificativa: 

A tramitação legislativa da proposta orçamentária deve ser estabelecida no regimento.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
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do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00339 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   No art. 30, incisos I e II:  
I - onde se lê: oito meses  
leia-se: nove meses  
II - onde se lê: três meses  
leia-se: cinco meses. 
Justificativa: 

Os prazos fixados para apreciação dos projetos pelos Legislativos são insuficientes para uma análise séria.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Substitutivo, 
tornando-o mais completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que 
ela se reporta, de modo a fazê-lo incorporar, em parte, o conteúdo da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00340 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se, no § 2o. do art. 31 as expressões:  
"ou de cada órgão, projeto ou programa". 
Justificativa: 

A limitação imposta ao poder de apreciar emendas pelo dispositivo emendado é exagerada, devendo existir 
apenas para a despesa global.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo, tornando-o mais completo, 
preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados pelo Relator.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00443 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   Ao Substitutivo do Anteprojeto do Relator da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças.  
Inclua-se no artigo 30, do Capítulo II, o  
seguinte parágrafo único:  
"Parágrafo único - As propostas orçamentárias  
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário serão,  
até cinco meses antes do início do exercício  
financeiro, encaminhadas ao Poder Executivo para o  
fim de compatibilizá-las com a receita global  
prevista e incluí-las no projeto de lei referente  
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aos orçamentos da União".  
Esta regra é extensiva aos Estados e Municípios. 
Justificativa: 

A emenda visa harmonizar o salutar princípio da independência financeira dos poderes Legislativo e Judiciário 
com aquele da unidade orçamentária. Objetiva, ainda, a proposta, compatibilizar a fixação da despesa geral com 
a estimativa da receita.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00503 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, inclua-se "in fine" da  
primeira frase do caput do art. 30 a seguinte  
expressão:  
"para apreciação conjunta das duas Casas" 
Justificativa: 

O texto que propomos procura corrigir lapso do dispositivo em pauta.  
O artigo 30 determina apenas o encaminhamento ao Congresso nacional de matérias nele determinadas, é 
imprescindível, de acordo com a boa técnica legislativa, que se determine claramente a finalidade do 
“encaminhamento”.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo, tornando-o mais completo, 
preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados pelo Relator.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00504 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, substitua-se no texto do  
item II do art. 30 a expressão "três meses" por  
"quatro meses". 
Justificativa: 

No contexto em que ao Congresso Nacional caberá analisar de forma completa e detalhada o Orçamento Geral 
da União, composto de novas partes complexas (Estatais e Previdência Social) e englobando detalhadamente 
todas as entidades do setor público, o que não ocorre na conjuntura atual, não é possível que lhe seja diminuído 
o prazo disponível.  
A Constituição de hoje prevê 3 meses para a tramitação legislativa enquanto o substitutivo, na norma que 
pretendemos alterar, estabelece 2 meses, prazo inexequível se considerarmos as novas atribuições que o Poder 
Legislativo, muito oportunamente, deverá assumir.  
Parecer:   

   O Substitutivo que apresentamos à Comissão acrescentou um dispositivo ao Anteprojeto da Subcomissão de 
Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, com o fito de submeter, ao exame periódico do poder 
legislativo das três esferas da organização política, as disposições legais concessivas de isenção ou benefício 
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fiscal.  
A medida, inspirada em considerável número de emendas de membros da Comissão, é da mais alta relevância, 
pois visa extinguir isenções e incentivos que se tenham revelado inadequados e improdutivos, para, assim, poder 
redistribuir-se, de forma mais justa, a carga tributária. Isso não prejudica, evidentemente, o direito adquirido das 
isenções ou benefícios fiscais concedidos por prazo certo e sob determinadas condições.  
O prazo de quatro anos, por outro lado, se impõe, face à necessidade de tempo, por parte das respectivas Casas 
Legislativas, para poderem examinar todos os dispositivos legais atinentes à matéria, além das demais 
atribuições que já lhes cabem. Ser-lhes-ia, por exemplo, muito difícil proceder a seu exame num único ano, de 
dois em dois anos ou anualmente, hipótese que, aliás, implicaria, também, desestimular os beneficiários de 
qualquer aplicação na sua atividade produtiva, face à instabilidade do benefício ou da isenção concedida.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00505 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, inclua-se no art. 30 o  
seguinte item:  
" - quando se fizer necessário, os projetos  
de lei referentes a abertura de créditos adicionais." 
Justificativa: 

Procuramos com esse dispositivo assegurar o mesmo tratamento aos projetos de créditos adicionais, que 
alteram durante o ano a lei de meios, que o dado à Lei Orçamentária, vez que os “créditos adicionais” se 
integram, se incorporam, na prática, ao orçamento.  
Em consequência, esses créditos deverão ser apreciados pela mesma Comissão Mista que analisou a Lei 
Orçamentária. Tendo ela a visão maior do conjunto, com muito mais propriedade serão examinados pelo Poder 
Legislativo as alterações que se fizerem necessárias ao Orçamento anteriormente aprovado.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Substitutivo, 
tornando-o mais completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que 
ela se reporta, de modo a fazê-lo incorporar, em parte, o conteúdo da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00506 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, inclua-se no art. 30 o  
seguinte item:  
" - nos prazos estabelecidos em lei  
complementar, os projetos de planos e programas" 
Justificativa: 

Procuramos com a inclusão proposta sanar lapso do anteprojeto substitutivo.  
Nele não há referência explícita à prazo e periodicidade dos instrumentos do planejamento, o que pretendemos 
deixar para a regulamentação de Lei Complementar.  
Objetiva ainda essa emenda garantir a mesma sistemática de apreciação (conjuntura pelo Congresso Nacional e 
participação da Comissão Mista) dos planos que a propiciada ao orçamento, considerando que a visão 
especializada do conjunto (Plano) propiciará uma melhor, análise da parte (orçamento).  
Parecer:   

   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. Contudo, as 
normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e Fiscalização Financeira, já 
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atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos efeitos pretendidos. Torna-se, assim, 
dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00512 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA  
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, dê-se ao "caput" do artigo  
31 a seguinte redação:  
"Art. 31. Caberá a uma Comissão Mista do  
Congresso Nacional, a qual terá caráter permanente  
e seus membros mandato igual ao dos integrantes  
das Mesas das duas Casas, sem prejuízo de outras  
atribuições que lhe forem conferidas neste Título,  
o exame dos projetos de lei sobre os planos,  
programas e orçamentos, bem como de diretriz  
orçamentária e de créditos adicionais." 
Justificativa: 

Com a presente emenda, de acordo com orientação mostrada com apresentação de outras emendas ao 
substitutivo em questão, procuramos incluir nas atribuições da Comissão Mista todos os projetos de lei referentes 
a todos os instrumentos do ciclo de planejamento e orçamentação, que devam ser apreciados pelo Congresso 
Nacional, corrigindo, assim, lapso do substitutivo. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo, tornando-o mais completo, 
preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados pelo Relator.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00513 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA  
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, substitua-se no texto  
do § 2o. do art. 31 a expressão: "só será objeto de  
deliberação" por "só poderá ser aprovada". 
Justificativa: 

No momento em que o Poder Legislativo se prepara para assumir, em sua plenitude, as prerrogativas que lhe 
são inerentes, não podemos concordar com uma expressão e um mecanismo consagrado pela Constituição 
vigente. A rejeição liminar de emenda, normalmente feita por um Presidente de Comissão, isto é, a proibição e o 
impedimento a impossibilitar a apreciação, a deliberação do Congresso Nacional, livre e soberano, não se 
coaduna com uma situação de plenitude democrática. Cabe, ao plenário, a efetiva deliberação sobre o mérito de 
emenda contrariar ou não o disposto em instrumentos que já tenham sido aprovados anteriormente pelo Poder 
Legislativo. 
Parecer:   

   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. Contudo, as 
normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e Fiscalização Financeira, já 
atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos efeitos pretendidos. Torna-se, assim, 
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dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00514 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA  
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, dê-se a seguinte redação ao  
item "b" do § 2o. do art. 31:  
"b) indique as respectivas fontes de  
recursos, não sendo permitido, entretanto a  
indicação, como fonte, o excesso de arrecadação." 
Justificativa: 

Entendemos que, no exercício pleno das prerrogativas e atribuições que cabem ao Congresso Nacional num 
regime de completa democracia, não pode caber restrições ao poder de emenda, o que está subentendido no 
dispositivo em questão.  
Cabe ao Legislativo legislar, deliberar a estabelecer quais os recursos que atenderão as necessidades 
identificadas pelo Congresso: tanto aquelas identificadas o item “b” em questão (produto de operação de crédito 
e superávit financeiro do exercício anterior) quanto por exemplo o aumento de tributação, total ou parcial, de 
dotação a projeto ou atividade julgada inconveniente ou excessivamente orçada, a critério do Poder Legislativo.  
Entendemos que o Legislativo deve assumir plenamente suas prerrogativas enquanto o dispositivo em causa, 
insistimos, representa uma grande restrição no campo orçamentário. Consideramos apenas a validade de se 
limitar às matérias já aprovadas anteriormente pelo Congresso o “poder de emendas”, bem como, obviamente, à 
existência de recursos para o atendimento de novas despesas.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00523 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA  
AO SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Nos termos do Regimento da Assembleia  
Nacional Constituinte, suprima-se o § 3o. do  
artigo 31. 
Justificativa: 

Coerente com os princípios estabelecidos por nossa formação democrática e com a nossa experiência 
legislativa, demonstrados com a apresentação de outras emendas ao substitutivo em questão, somos 
absolutamente contrários à restrição do poder de emenda do Congresso às matérias orçamentárias. Como já 
afirmamos, só entendemos válido a limitação restrita à existência de recursos para o atendimento de nova 
despesa proposta e limitada ou condicionada às matérias que tenham passado pela deliberação anterior e 
soberana do Poder Legislativo.  
O dispositivo que pretendemos suprimir representa o mais típico meio de restrição ao Congresso, à sua 
capacidade legiferante, consagrado inclusive na atual Continuação, no § 1° do seu artigo 65.  
Ao Congresso Nacional não devem ser feitas restrições que o impeçam de deliberar, isto é, determinar sua 
vontade em nome de toda a sociedade, em assuntos relativos às seguintes questões, apresentadas em caráter 
exemplificativo: 
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- Um órgão deve comprar, alugar ou construir um prédio para o funcionamento de sua organização? Sabe-se 
que cada “meio” tem uma repercussão social própria e característica (favorecimento do capital privado ou 
estímulo à geração de empregos e distribuição de renda, no caso, por exemplo) e deve ser utilizado conforme a 
conjuntura indicar. Não deve ser de responsabilidade apenas do técnico-burocrata do sistema de orçamentação 
essa decisão; ao Congresso Nacional interessa, e é sua obrigação, manifestar-se claramente, e, corrigir desvios 
encontrados, se for de seu interesse e as circunstancias o indicarem.  
- Um órgão deve contratar empresa locadora de mão-de-obra para serviços como datilografia, secretariado, 
limpeza, segurança, etc., com custos mais elevados que a contratação direta? Tal prática representada por um 
“meio” ou “natureza” (serviços de terceiros) pode significar uma burla aos princípios em boa hora colocados pelo 
Nobre Relator no substitutivo em questão, relativos à limitação com os gastos com pessoal identificado no artigo 
44 deste anteprojeto substitutivo.  
- A construção de um trecho ferroviário deve ser feita diretamente por um batalhão do Exército ou por uma 
empreiteira privada? 
Muitos e variados são os exemplos que ilustram a impossibilidade de se manter na Constituição as restrições 
decorrentes do § 3° do artigo 31 do substitutivo. 
Ao Congresso não interesse aprovar apenas os objetivos que deverão ser atingidos, mas também compete 
analisar os meios que propiciarão alcançar aqueles objetivos. Principalmente se considerarmos que existem 
meios, caminhos, “natureza” diferentes, umas mais, outras menos onerosas, umas que propiciam economia e 
outras que levam ao desperdício dos escassos recursos públicos, umas que tenham uma significação social e/ou 
reflexos positivos na distribuição de renda e outras que levem a concentração do capital.  
O Legislativo poderá ter diminuído o interesse de discutir e, portanto, tornar público e transparente a parte do 
orçamento que diz respeito aos meios de se conseguir os objetivos, isto é, à natureza, se não puder alterá-los. 
Discutir a estudar para quê? 
Não de pode argumentar ainda com a possibilidade da multiplicação de emendas e, a consequente, se 
aprovadas, pulverização de recursos. O poder de emendar está limitado à existência de recursos e à 
compatibilidade com as matérias anteriormente aprovadas pelo Congresso. Aceitar esse falso argumento, e 
aprovar aquelas restrições, significaria a comprovação, por nós constituintes; da incapacidade do Congresso 
para apreciar as matérias orçamentárias.  
Parecer:   

   A análise da Emenda e sua justificativa, em que pesem as boas intenções do seu autor, leva a ponderar sobre 
a inconveniência de utilizar o excesso de arrecadação como fonte de recursos para emendas, porque decorrem, 
em grande parte, de variações de preços que também se refletem no lado da despesa.  
Consequentemente não há conveniências em comprometer tais recursos com emendas.  
No que tange à natureza da despesa, procura-se proporcionar ao Poder Executivo a flexibilidade para suprir os 
meios (natureza econômica da despesa , para atingir os fins (projetos e atividades aprovados pelo Congresso 
Nacional). 
   
   EMENDA:00546 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA AO PARECER E SUBSTITUTIVO DO RELATOR  
Acrescente-se ao art. 30 o parágrafo seguinte:  
"Art. 30. ..................................  
..................................................  
Parágrafo único. O Congresso Nacional  
manifestar-se-á, no prazo de trinta dias, após a  
apresentação dos projetos pelo Poder Executivo,  
sob pena de serem considerados aprovados." 
Justificativa: 

O prazo previsto nesta emenda é fundamental para a vida orçamentária do País. Busca-se, com ele, evitar 
maiores delongas na discussão e votação dos projetos do Governo, as quais haveriam de acarretar prejuízos à 
Administração Pública.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:00553 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Redija-se assim o § 2o. do Art. 31 (Cap. II -  
Seção I - dos Orçamentos)  
§ 2o. É amplo o poder de emenda do Congresso  
Nacional, excetuando-se apenas:  
a) O aumento de despesas sem a indicação do  
correspondente fonte de recursos, que poderá  
consistir na anulação de outra dotação;  
b) A alteração das dotações para despesa com  
pessoal e manutenção dos serviços já existentes. 
Justificativa: 

A fórmula proposta no substitutivo ainda é extremamente restritiva ao poder de emenda do Congresso sobre a 
Proposta Orçamentária.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00568 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Substitui-se no Inciso II do art. 30 a  
expressão "três meses" por "quatro meses". 
Justificativa: 

Se o Projeto de Lei Orçamentária tem que ser devolvido para sanção até 30 (trinta) dias antes do encerramento 
do exercício (Art. 32) não se pode aceitar que ele seja encaminhado ao Congresso apenas 2 (dois) meses antes 
disso, a menos que não se pretenda permitir realmente um amplo e sério exame pelo Congresso.  
Parecer:   

   A Emenda em apreço, apesar da louvável preocupação do ilustre Constituinte, não se ajusta aos princípios 
gerais que nortearam a concepção do Substitutivo, nem coincide com o conjunto dos pontos de vista 
expressados pela maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00570 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda aos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 32,  
renumerando o § 3o. para 2o.  
Art. 32 - O Poder Executivo terá o prazo de  
cinco dias do recebimento dos autógrafos para  
sancionar ou vetar os Projetos de Lei de Diretriz  
Orçamentária, implicando o seu silêncio, em sanção.  
§ 1o. - O veto e suas razões serão,  
comunicados, em quarenta e oito horas, ao  
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Congresso Nacional, que terá dez dias para se  
pronunciar.  
§ 2o. - .................................... 
Justificativa: 

Aperfeiçoa a redação, torna-a mais concisa; introduz a possibilidade do veto ao Projeto de Lei de Diretriz 
Orçamentária na redação, que foi esquecido, bem como a possibilidade do silêncio se transformar em sanção, 
dispositivo já previsto na atual Constituição.  
Além disso, aproveita a redação do substitutivo ao § 3°.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Substitutivo, 
tornando-o mais completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que 
ela se reporta, de modo a fazê-lo incorporar, em parte, o conteúdo da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00572 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Art. 1o. O Poder Executivo mediante lei,  
estabelecerá o sistema de planificação através do  
PLANO, com o objetivo de promover o  
desenvolvimento econômico e social e cumprir as  
suas funções definidas constitucionalmente.  
§ único: inclui-se no sistema de planificação  
a administração indireta do setor público,  
inclusive as empresas sobre as quais tenha  
controle, as autarquias e fundações e o sistema  
monetário.  
Art. 2o. O PLANO deverá conter: I. O Plano  
Estratégico com as diretrizes gerais permanentes.  
II o Plano Plurianual de Investimento, com os  
desdobramentos plurianuais das despesas de  
capital. III o Orçamento, onde o governo define o  
desdobramento anual, fixando despesas e estimando receitas.  
Art. 3o. O Sistema de Planificação procurará  
harmonizar-se com os dos Estados e Municípios e  
estimulará a participação de órgãos, associações e  
entidades da sociedade civil.  
Art. 4o. O Orçamento enquanto parte integrante  
do PLANO compreenderá dois períodos fiscais:  
- 1o. Até quatro meses antes de encerrado o  
exercício fiscal, o Poder Executivo, enviará ao  
Congresso Nacional o Projeto de Lei Orçamentária  
contendo a versão final ajustada do orçamento para  
o período seguinte e o orçamento para o período  
subsequente.  
§ 2o. O orçamento para o período subsequente  
será analisado por Comissão Permanente do  
Congresso Nacional a partir de sua apresentação,  
discutindo-o e negociando-o com o Poder Executivo  
os ajustes necessários ao encaminhamento de sua  
versão final.  
Art. 5o. O Projeto de Lei Orçamentária  
especificará a variação de preços prevista,  
podendo para isto separá-la por itens.  
§ único: No caso de previsão da variação de  
preços não corresponder à realidade, o Poder  
Executivo poderá encaminhar ao Congresso Nacional  
Projeto de Lei ajustando a previsão, o qual terá  
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encaminhamento urgente, devendo ser votado num  
prazo máximo de trinta dias que vencido o tornará  
aprovado.  
Art. 6o. O Projeto de Lei Orçamentária  
contendo a versão final ajustada do orçamento para  
o período seguinte deverá ser devolvido para a  
sanção até trinta dias do vencimento do exercício fiscal.  
§ único: vencido este prazo ficará o Poder  
Executivo autorizado a utilizar o orçamento do  
período em curso se utilizar do que dispõe o  
artigo 5o.  
Art. 7o. A Comissão Mista de que trata o  
parágrafo 2o. do artigo 4o., será permanente  
cabendo a ela além da discussão junto ao Poder  
Executivo do Orçamento para o ano subsequente, o  
acompanhamento e o controle da execução  
orçamentária.  
§ 1o. Somente neste comissão poderão ser  
oferecidas emendas, sendo seu pronunciamento  
final, salvo ser pelo menos um quinto dos membros  
da Câmara e do Senado requerer destaque em  
plenário.  
§ 2o. O Poder Executivo deverá encaminhar a  
essa comissão relatórios resumidos da execução  
orçamentária do período em curso até o final do  
mês de abril, julho e outubro.  
[...] 
Justificativa: 

A presente emenda se apoia na experiência de países mais desenvolvidos, como o Estados Unidos e a Grã-
Bretanha, e em nossa própria experiência de gestores de orçamento no Estado do Rio de Janeiro.  
Cumpre devolver ao poder legislativo a efetiva capacidade de – definir o orçamento. Para tanto introduzimos a 
prática consagrada do orçamento negociado, que a um tempo evita a complexa possibilidade do legislativo 
definir automaticamente despesas, sobre receitas apenas possíveis e permite que tais despesas sejam 
introduzidas harmonicamente numa negociação forte aonde o poder legislativo tem sempre o poder de rechaçar 
o conjunto do orçamento.  
Tais fatos só são possíveis, e esta é a experiência internacional, via ORÇAMENTO BI-ANUAL, da forma que o 
texto propõe.  
Adicionalmente são introduzidos dispositivos que eliminam a possiblidade de confecção de um orçamento 
artificial que tudo permite ao Executivo.  
Agregam-se dispositivos que de forma orgânica e permanente permite a correção dos valores vis a vis a inflação 
retirando a desculpa do executivo para justificar flexibilidades.  
Finalmente amarra-se ao orçamento a autorização de endividamento ajustando-a em função do excesso de 
arrecadação.  
A negociação e o acompanhamento, correm por conta de comissão permanente local do debate e das emendas 
individuais.  
A adoção deste método, nos parece, resgataria a credibilidade do orçamento e o poder de fato do legislativo para 
decidir, controlar e fiscalizar.  
Parecer:   

   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. Contudo, as 
normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e Fiscalização Financeira, já 
atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos efeitos pretendidos. Torna-se, assim, 
dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00591 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Incluam-se no Substitutivo apresentado pelo  
Relator, na parte relativa ao Orçamento, os  
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seguintes dispositivos:  
Art. A proposta de orçamento anual  
compreenderá, obrigatória e separadamente, as  
despesas e receitas relativas a todos os poderes,  
órgãos e fundos da administração direta e indireta  
da União, bem como as projeções das variações de  
empréstimos ao Governo e ao setor privado, de  
acumulação de reservas cambiais, dos meios de  
pagamento e de Variações nas Contas Consolidadas  
das Autoridades Monetárias e dos bancos comerciais  
para cada exercício.  
Parágrafo Único - Para os fins do disposto  
neste artigo, a Administração Indireta abrange as  
autarquias, as empresas públicas, as sociedades de  
economia mista e as fundações criadas em lei  
federal e de cujos recursos participe a União.  
Art. O projeto de lei orçamentaria será  
enviado pelo Presidente da República, para votação  
conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do  
início do exercício financeiro, o Poder  
Legislativo não o devolver para sanção, será  
promulgado como lei.  
§ 1o. - Organizar-se-á comissão mista de  
Senadores e Deputados para examinar o projeto de  
lei a que se refere este artigo e sobre ele emitir parecer.  
§ 2o. - As emendas ao projeto de lei  
orçamentária poderão ser apresentadas, à comissão  
mista por qualquer parlamentar na forma a ser  
estabelecida em Regimento Interno.  
§ 3o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um  
décimo dos membros do Senado Federal e mais um  
décimo dos membros da Câmara dos Deputados  
requerer a votação em plenário de emenda aprovada  
ou rejeitada na comissão.  
§ 4o. - Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas à  
elaboração legislativa.  
O orçamento público tem sido um verdadeiro  
mistério, sempre visto como algo muito complicado  
para a população em geral, e por muitos daqueles  
que têm a responsabilidade de aprová-lo, os  
representantes do povo no Congresso Nacional.  
A atual Constituição determina em seu art. 62  
que "o orçamento anual compreenderá  
obrigatoriamente as despesas e receitas relativas  
a todos os poderes, órgãos e fundos tanto da  
administração direta, quanto da indireta,  
excluídas apenas as entidades que não recebem  
subvenções ou transferências à conta do Tesouro".  
Consagra assim o princípio da unidade orçamentária  
que, no entanto, nunca foi obedecido.  
Na realidade, a receita e a despesa pública  
sempre estiveram dispersas em três orçamentos  
distintos - fiscal, monetário e das empresas estatais.  
Nos últimos anos, avolumaram-se as críticas  
relativas ao controle das contas do setor público,  
tratadas em documentos separados. Tornou-se um  
lugar-comum entre os estudiosos dessas questões  
que a República necessita dar maior transparência  
ao apresentar os números referentes a suas  
receitas e despesas.  
O Congresso Nacional só aprova menos de 20%  
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do total dos dispêndios, ficando mais de 80% ao  
arbítrio do Executivo.  
A dimensão dos recursos e dispêndios das  
estatais e a programação monetária ofusca as  
contas do Tesouro, que na verdade funciona hoje  
como repassador de recursos às autoridades  
monetárias, às estatais e aos Estados e Municípios.  
É, portanto, na integração e atualização  
desses orçamentos que reside a chave para o  
controle efetivo do déficit público.  
O Poder Legislativo tem tido uma função muito  
limitada no exame dos orçamentos porque a  
legislação presente não permite aos parlamentares  
que alterem o conteúdo de despesas e receitas  
apresentadas pelo Poder Executivo.  
Diante do exposto, nossa sugestão à  
Assembleia Nacional Constituinte é no sentido de  
unificar os orçamentos, bem como, proporcionar uma  
efetiva participação do Congresso Nacional na  
apreciação da proposta orçamentária anual. 
Justificativa: 

O orçamento público tem sido um verdadeiro mistério, sempre visto como algo muito complicado para a 
população em geral, e por muitos daqueles que têm a responsabilidade de aprova-lo, os representantes do povo 
no Congresso Nacional.  
A atual Constituição determina em seu art. 62 que “o orçamento anual compreenderá obrigatoriamente as 
despesas e receitas relativas a todos os poderes, órgãos e fundos tanto da administração direta, quanto da 
indireta, excluídas apenas as entidades que não recebem subvenções ou transferências à conta do Tesouro”. 
Consagra assim o princípio da unidade orçamentária que, no entanto, nunca foi obedecido.  
Na realidade, a receita e a despesa pública sempre estiveram dispersas em três orçamentos distintos – fiscal, 
monetário e das empresas estatais.  
Nos últimos anos, avolumaram-se a críticas relativas ao controle das contas do setor público, tratadas em 
documentos separados. Tornou-se um lugar comum entre os estudiosos dessas questões que a República 
necessita dar maior transparência ao apresentar os números referentes a suas receitas e despesas.  
O Congresso Nacional só aprova menos de 20% do total dos dispêndios, ficando mais de 80% ao arbítrio do 
Executivo.  
A dimensão dos recursos e dispêndios das estatais e a programação monetária ofusca as contas do Tesouro, 
que na verdade funciona hoje como repassador de recursos às autoridades monetárias, às estatais e aos 
Estados e Municípios.  
É, portanto, na integração e atualização desses orçamentos que reside a chave para o controle efetivo do déficit 
público.  
O Poder Legislativo tem tido uma função muito limitada no exame dos orçamentos porque a legislação presente 
não permite aos parlamentares que alterem o conteúdo de despesas e receitas apresentadas pelo Poder 
Executivo.  
Diante do exposto, nossa sugestão à Assembleia Nacional Constituinte é no sentido de unificar os orçamentos, 
bem como, proporcionar uma efetiva participação do Congresso Nacional na apreciação da proposta 
orçamentária anual.  
Parecer:   

   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. Contudo, as 
normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e Fiscalização Financeira, já 
atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos efeitos pretendidos. Torna-se, assim, 
dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00607 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação aos dispositivos  
abaixo do Substitutivo da Comissão, prejudicados  
os artigos 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44:  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 57  

 

"Art. 30. O Poder Executivo e Poder  
Judiciário encaminharão ao Congresso Nacional, no  
prazo que a lei fixar, as propostas orçamentárias  
referentes às despesas e receitas dos respectivos  
serviços, para elaboração do orçamento fiscal da União.  
Art. 31. Separadamente do orçamento fiscal  
da União, o Poder Executivo submeterá ao Congresso  
Nacional os orçamentos das autarquias e fundações  
a ele vinculadas e os orçamentos das empresas federais.  
..................................................  
Ar. 33. As leis de orçamento não conterão  
dispositivo estranho à fixação da despesa e à  
previsão da receita, excluindo-se desta proibição:  
a) a autorização para abertura de créditos  
suplementares e operações de crédito por  
antecipação da receita; e  
b) a determinação do destino do saldo do  
exercício ou do modo de cobrir o déficit.  
..................................................  
Art. 45. Lei Complementar regulará a  
elaboração, as emendas, a votação, o conteúdo, a  
vigência, a execução, o acompanhamento, a  
alteração, os créditos adicionais, os períodos e  
demais aspectos normativos referentes aos planos  
plurianuais de investimento e aos orçamentos da  
União." 
Justificativa: 

Embora o substitutivo aperfeiçoe a regência orçamentária, o rigor de suas deposições continua a impedir que o 
Poder Legislativo delibere a destinação dos dinheiros públicos. Numa democracia, ao contrário, é o Parlamento 
que deve decidir isso, obviamente dentro das negociações inerentes à conveniência política. 
Em respeito à independência dos Poderes, torna-se que o Poder Judiciário submeta diretamente ao Congresso 
nacional suas necessidades pecuniárias, ao invés de o Poder Executivo fazê-lo, como mantém o anteprojeto, em 
situação humilhante à Magistratura.  
Só o Poder Legislativo pode compatibilizar as necessidades dos Três Poderes, redistribuindo os recursos 
financeiros no interesse geral.  
Na conformidade desta superior orientação política, esta emenda devolve ao Congresso Nacional o poder 
decisório quanto à aplicação dos dinheiros arrecadados e no tocante aos objetivos de governo, embutidos nos 
planos plurianuais e nos orçamentos federais.  
Com referência às autarquias, o Poder Executivo submeterá os orçamentos da que lhes estão vinculadas ao 
Congresso Nacional, que aditará as que se encontrem sob sua supervisão, como o Instituto de Previdência dos 
Congressistas.  
Já os orçamentos das empresas federais – limitados pelo próprio substitutivo aos investimentos – cabe 
unicamente ao Poder Executivo seu controle constante e, pois, preparar a versão de seus orçamentos, que não 
podem evidentemente, ficar submetidos às formalidades rigorosas de dotações, empenho e outras regências 
específicas dos orçamentos públicos.  
Esta emenda deixa de repetir a inovação trazida pelo substitutivo, de lei de diretriz orçamentária, que precederia 
o projeto de lei orçamentária mais que seria, inequivocamente, uma em óbice peça jurídica par aa feitura do 
orçamento fiscal. Nunca existiu e não faz nenhuma falta.  
Esta emenda repete a tradicional vedação às caudas orçamentárias, inclusive a parte omitida no substitutivo, 
quanto à cobertura do déficit ou à destinação do superávit.  
Todas as regências restantes não são próprias de texto constitucional, seja em razão do detalhamento, seja 
devido à matéria técnica e conceituações que, naturalmente, são irrelevantes nas normas básicas e mesmo 
desconhecidas pela maioria dos constituintes. Devem, por isso, ser transferidas para a lei complementar, aliás 
prevista com acerto no art. 45 do substitutivo, no qual esta emenda complementa, todavia, a elaboração, as 
emendas, a votação, a alteração, os créditos adicionais, os períodos e demais aspectos normativos referentes 
aos planos plurianuais, os períodos e demais aspectos normativos referentes aos planos plurianuais e aos 
orçamentos de exercício.  
Quem se der ao trabalho de ler os artigos 28 a 45 do substitutivo, referentes aos planos e aos orçamentos, ficará 
certamente perplexo quanto às minúcias aí inseridas, como se se tratasse de lei comum quando, a rigor, a 
regência dos próprios planos e orçamentos poderá, juridicamente, ser colocada integralmente em lei ordinária.  
Parecer:   

   Compartilhamos da preocupação do eminente Autor da Emenda pela importância do assunto. Contudo, as 
normas que compõem a matéria constitucional ora em debate, sobre Orçamento e Fiscalização Financeira, já 
atendem os objetivos da Emenda, pois visam de forma implícita aos efeitos pretendidos. Torna-se, assim, 
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dispensável a explicitação da norma.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:00747 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Dê-se ao § 4o. do Art. 31, do Substitutivo da  
Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e  
Finanças, a seguinte redação:  
"Art. 31 - ..................................  
§ 4o. - O Poder Executivo poderá propor  
modificação aos projetos de lei previstos no  
"caput" deste artigo e os Poderes Legislativo e  
Judiciário poderão alterar os projetos de lei de  
seus respectivos orçamentos, enquanto não estiver  
concluída a votação, na Comissão Mista, da parte  
cuja alteração for proposta." 
Justificativa: 

Como ficou previsto no Artigo 30, cabe ao Poder Executivo remeter, ao Congresso Nacional, o Orçamento da 
União. Ora, qual a razão de o Orçamento do Poder Legislativo ser elaborado e todo planejamento pelo Poder 
Executivo? 
Mantendo esta sistemática, então, o parágrafo 4°, com a nova redação proposta, propiciará aos Poderes 
Legislativo e Judiciário, ainda em tempo, corrigirem as impropriedades cometidas.  
Parecer:   

   Não obstante a relevância da matéria, como bem justificado pelo nobre Constituinte, entendemos deva ela ser 
objeto de norma infraconstitucional, para não se alongar o texto da futura Carta Magna, nem submetê-lo ao risco 
da caducidade precoce.  
Por isso, o Substitutivo contempla a hipótese de que a lei complementar disporá sobre matérias análogas à da 
objeto da Emenda.  
Assim sendo, deixamos de acolher a proposição.  
Rejeitado. 
   
   EMENDA:00765 APROVADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   

   Dá número de artigo ao § 4o. do art. 32.  
"Art. 33. Aplicam-se aos projetos de lei  
sobre planos e orçamentos, no que não contrariem o  
disposto nesta seção, as demais normas relativas à  
elaboração legislativa." 
Justificativa: 

Esta seção só trata de projetos de lei que dispõe sobre planos e sobre orçamentos, portanto precisa tal 
mudança; redacional.  
“As demais normas de elaboração legislativas” são as desta constituição, portanto não deverão contrariar os 
“preceitos desta constituição”, de forma que a alteração dada pelo substitutivo não é necessária, sendo preferível 
e do anteprojeto.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação, apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui efetivamente para o aperfeiçoamento do Substitutivo, tornando-o mais completo, 
preciso e consistente.  
Verifica-se, portanto, que a Emenda se ajusta adequadamente aos princípios e diretrizes adotados pelo Relator.  
Pelo acolhimento. 
   
   EMENDA:00813 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Art. 30. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional:  
I - Projeto de Lei de Diretriz Orçamentária,  
até 15 de abril.  
II - Projeto de Lei Orçamentária, até 15 de  
setembro, obedecido o Projeto de Lei de Diretriz  
Orçamentária aprovado.  
Parágrafo único. Na hipótese do não  
cumprimento dos prazos aqui estabelecidos, caberá  
a Comissão Mista de que trata o artigo 31 a  
iniciativa da apresentação dos respectivos  
projetos de lei, no prazo de trinta dias. 
Justificativa: 

Simplifica a redação dada aos itens I e II e compatibiliza seus prazos aos do Poder Executivo para sancionar ou 
vetar e aos do Congresso Nacional para se pronunciar, impedindo, por oportuno, que se entre pelo recesso 
parlamentar, e evitando uma convocação extraordinária específica.  
Além disso, inclui a previsão da hipótese de o Poder Executivo não enviar os respectivos projetos de lei em 
tempo hábil.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Substitutivo, 
tornando-o mais completo, ajustado e consistente. Em consequência, estamos modificando o dispositivo a que 
ela se reporta, de modo a fazê-lo incorporar, em parte, o conteúdo da Emenda que o aperfeiçoa.  
Pelo acolhimento parcial. 
   
   EMENDA:00865 REJEITADA 
Fase:   

   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   

   5 - Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   O art. 31, parágrafos 1o., 2o., e 3o. passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Os projetos de lei sobre diretriz  
orçamentária e sobre os orçamentos anuais  
receberão emendas na Comissão Mista, na forma do  
Regimento Comum do Congresso Nacional.  
§ 2o. - Emenda de que decorra aumento de  
despesa global ou de cada órgão, projeto ou  
programa será objeto de deliberação disciplinada  
no Regimento Comum, que indicará a sua  
disciplinação no tocante a compatibilidade e os  
respectivos recursos.  
§ 3o. - Suprima-se (o § 4o. passa a ser o § 3o.). 
Justificativa: 

É inteiramente improcedente colocar numa Constituição democrática normas casuísticas do processo legislativo, 
criando óbices e obstáculos ao livre funcionamento do Congresso Nacional.  
Por outro lado, dar a uma comissão mista as atribuições de supremacia legislativa e de superioridade, como o 
mencionado no § 1° do Art. 31, é subverter o trabalho legislativo e provocar permanentes desajustamentos 
dentro do poder.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Substitutivo e os das demais emendas atinentes ao mesmo 
assunto, não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta a Seção I 
do. Capítulo II, nem coincide com o conjunto dos pontos-de-vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
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_____________________________________________________________ 

FASES J e K 

   
   EMENDA:02782 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 132, § 3o.  
Suprima-se do Artigo 132 o Parágrafo 3o. 
Justificativa: 

A manutenção do parágrafo 3° do artigo 132, implica em instituir um novo tipo de decurso de prazo, já banido do 
anteprojeto em elaboração.  
   
   EMENDA:02783 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 133, Parágrafos 8o. e 9o.  
Suprima-se os parágrafos 8o. e 9o.do Artigo 133. 
Justificativa: 

O disposto no § 8° do Artigo 133 contraria o § 2° do Artigo 113, que prevê a continuidade da sessão legislativa 
até a votação do orçamento, equivalendo a uma convocação extraordinária.  
A aplicação do projeto com se lei já fosse não pode ser prevista na Constituição por constituir perigoso 
precedente. O disposto no § 9° já é abrangido pelos incisos III, IX e XII do § 1° do Artigo 114. 
   
   EMENDA:02784 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 134 e seus parágrafos.  
Suprima-se o artigo 134 e seus parágrafos. 
Justificativa: 

Não há sentido em vetar partes do projeto de lei orçamentaria se este já foi elaborado dentro de rigorosas 
restrições sem aumento de despesa global, quórum qualificado para as emendas na Comissão Mista e 
obediência à lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei do orçamento deve, portanto, fugir nesse aspecto à tramitação 
normal dos demais projetos.  
   
   EMENDA:03608 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 133.  
O Artigo 133 do Anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Art. 133 - ..................................  
Art. 133 - Os projetos de lei de diretrizes  
orçamentárias e o plano plurianual de  
investimentos serão enviados pelo Primeiro-  
Ministro, ao Congresso Nacional, para votação  
conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do  
início do exercício financeiro seguinte.  
§ 1o. - O processo orçamentário inicia-se na  
Câmara dos Deputados.  
I - A Câmara dos Deputados recebe os projetos  
de lei e os remete à Comissão de Orçamento que os  
distribui entre as diversas Subcomissões.  
II - As Subcomissões ouvem os interessados  
sobre a parte dos projetos de lei que lhes foi confiada.  
III - A Comissão de Orçamento reúne-se,  
plenamente para considerar as recomendações das  
subcomissões e prepara o projeto de lei. Os  
projetos de lei assim considerados, podem ou não  
conter as recomendações propostas.  
IV - A Câmara dos Deputados reúne-se, em  
sessão plena para votar os projetos de lei  
propostas pela Comissão de Orçamento e enviados ao  
Senado Federal.  
§ 2o. - As etapas, no Senado Federal,  
obedecem a seguinte orientação.  
I - O Senado Federal remete os projetos de  
lei orçamentários à sua Comissão de Orçamento,  
onde as Subcomissões ouvem os interessados e  
depoimentos adicionais.  
II - A Comissão de Orçamento considera as  
propostas das Subcomissões e remete os projetos ao  
Senado Federal, com ou sem emendas.  
III - Os projetos de lei são votados e as  
emendas, se houver, devidamente numeradas.  
IV - Após a votação, o Senado Federal envia  
os projetos de lei à Comissão Mista.  
§ 3o. - Cabe à Comissão Mista do Congresso  
Nacional elaborar os projetos de lei orçamentária  
para o voto final conjunto.  
I - A função principal da Comissão Mista é  
encontrar uma solução comum para as emendas  
aprovadas apenas numa das Casas e rejeitadas na outra.  
II - Na Comissão Mista não serão oferecidas  
emendas.  
III - Os projetos de lei da Comissão Mista  
serão conclusivos e finais salvo se um terço dos  
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal requererem votação em plenário de emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 4o. - As emendas, em qualquer fase do  
processo orçamentário que implique em aumento da  
despesa global, somente serão objetos de  
deliberação quando especificarem as fontes de  
recursos necessários.  
I - É vedado a emenda indicar, como fonte de  
recursos, o excesso de arrecadação.  
II - Que sejam compatíveis com o plano  
plurianual de investimentos, com a lei de  
diretrizes orçamentárias, ou com ambos.  
§ 5o. - Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrarie o dispositivo  
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nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 6o. - O Primeiro-Ministro poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificação nos projetos aos quais se refere este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é  
proposta.  
§ 7o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a sua aprovação definitiva  
pelo Congresso Nacional.  
§ 8o. - Na fase de discussão dos projetos de  
lei de que trata este artigo, os Ministros de  
Estado poderão ser convocados a comparecer ao  
Congresso Nacional ou à Comissão Mista para  
prestar esclarecimentos e sustentar as propostas  
de suas respectivas pastas. 
Justificativa: 

O Congresso Nacional é a instituição mais importante do processo democrático de um governo representativo, e 
está enraizado nos problemas de ordem financeira ou, em outras palavras, no direito que reside no povo 
controlar todas as receitas e destinações de recursos do setor público. O Anteprojeto de Constituição é muito 
preciso em colocar sob a responsabilidade do Congresso Nacional toda a administração orçamentária; porém 
restringe a discussão dessa matéria à Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional (art. 133). 
Ao nosso ver a discussão do Orçamento começa na Câmara dos Deputados, através de suas Comissões e 
Subcomissões, onde os projetos de lei podem sofrer emendas. Tais emendas devem atender aos requisitos 
estipulados pelos parágrafos 3°, 4°, 5° e 6°, do artigo 133. Após a aprovação da Câmara dos Deputados, estes 
projetos de lei são enviados ao Senado Federal, para análises, que repete o processo decisório.  
A Comissão Mista elabora, por fim, o relatório conclusivo para o voto final em cada Casa. Na Comissão Mista os 
projetos de lei não sofrerão emendas, salvo nos casos previstos pelo parágrafo 5° do artigo 133 do Anteprojeto. 
Após a sua aprovação definitiva pelo Congresso Nacional, o projeto de lei será enviado ao Presidente da 
República, nos termos do artigo 134 do Anteprojeto da Constituição.  
   
   EMENDA:03964 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 132  
Suprimam-se do anteprojeto o art. 132 e seus  
parágrafos, excluindo-se, em consequência, dos  
demais dispositivos as referências a "projeto"  
e/ou "lei de diretrizes orçamentárias". 
Justificativa: 

A “lei de diretrizes orçamentárias” não será instrumento a complicar a tumultuar o processo legislativo? Será que 
ela não irá tolher a capacidade de emendar o projeto de lei orçamentária, pois este deverá ser compatível com 
aquela de acordo com o inciso I do § 3° do artigo 133? 
Reparamos que em nenhum dispositivo há qualquer definição ou esclarecimento que nos permita conhecer em 
que consiste esta “lei de diretriz”. Em nenhuma oportunidade há indicação de que ela deverá ser regulamentada. 
Não podemos aprovar um dispositivo com estas características: novo, sem experiências prática a lhe sustentar, 
obscuro, genérico, sujeito a interpretações e/ou aplicações as mais diversas! 
Vale ressaltar ainda que uma “diretriz” estabelecida “oito meses e meio antes do exercício financeiro” dificilmente 
poderá “orientar” corretamente a elaboração orçamentária face às dificuldades de previsões sobre o 
comportamento das variáveis macroeconômicas, inclusive inflação, que influenciam aquela elaboração. Ademais, 
o Congresso estará disposto a passar um ano inteiro cuidado de uma matéria sem resultado prático? Quando um 
terço do ano foi sempre o suficiente para atender a todos os interesses do Congresso e os objetivos 
orçamentários do País. (Art. 133 do Anteprojeto).  
   
   EMENDA:03966 NÃO INFORMADO 
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Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   O artigo 133 e seu § 1o. do anteprojeto,  
passam a ter a seguinte redação:  
Art. 133. O Primeiro-Ministro enviará ao  
Congresso Nacional, para votação conjunta das duas  
Casas, até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte, os projetos de lei  
relativos aos orçamentos anual e plurianual, e  
quando se fizer necessário os relativos a créditos  
especiais ou suplementares.  
§ 1o. Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para examinar  
e emitir parecer sobre os projetos de lei  
relacionados no caput deste artigo, sem prejuízo  
das outras competências que lhe são atribuídas  
nesta Constituição. 
Justificativa: 

A emenda procura compatibilizar dispositivos conflitantes do anteprojeto proporcionando uma redação que não 
deixa margem a dúvida ou interpretações variadas.  
Todos os dispositivos do anteprojeto se referem a “plurianual” e não a “trienal” como proposto no art. 133.  
Há referências de que os créditos especiais e suplementares devam ser aprovados pelo legislativo ou pelo 
Congresso Nacional. Falta, entretanto, a indicação clara da iniciativa e da competência para a apreciação. 
Considerando que tais créditos, modificando a alei de meios, na prática a ela se incorporam, entendemos que 
devam ter o mesmo “tratamento” que os projetos de lei orçamentária: iniciativa do Primeiro-Ministro e apreciação 
conjunta pelas Casas do Congresso Nacional com a interveniência, portanto, da Comissão Mista Permanente.  
Outro aspecto que, previsto em dispositivos que tratam das leis orçamentárias, dos orçamentos e da fiscalização 
financeira, pode legar a interpretações impróprias ou imprecisas, se mantida a redação do § 1° do art. 133, diz 
respeito às competências da Comissão Mista. Ela não deverá apenas apreciar e emitir pareceres sobre projetos 
de lei relativos a orçamentos; outras atribuições lhe são imputadas no anteprojeto, relativas a, por exemplo, 
acompanhamento dos orçamentos e fiscalização financeira.  
Para impedir essas interpretações dúbias ou conflitantes é que propomos a emenda em causa  
   
   EMENDA:03982 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Art. 133  
inclua-se como § 10 do Art. 133 o seguinte  
dispositivo:  
§ 10. Fica o Poder Executivo obrigado a  
prestar informações semestrais ao Poder  
Legislativo a respeito da execução do orçamento  
anual e plurianual, a fim de habitá-lo a avaliar o  
desempenho da administração e propor as correções  
necessárias. 
Justificativa: 

A presente emenda procura compatibilizar a análise dos orçamentos estabelecida neste artigo 133 com a 
necessidade de informações para tal e com o estabelecido no anteprojeto, na próxima seção, a da Fiscalização 
Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial.  
   
   EMENDA:05543 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 133, § 5o.  
Substitua-se no § 5o. do art. 133 a expressão  
"um terço" por "um décimo". 
Justificativa: 

A sugestão proposta procura compatibilizar o disposto no § 4° do art. 39 da Comissão III com o sugerido no 
caput do art. 34 da Comissão V.  
 
   
   EMENDA:05545 NÃO INFORMADO 
Fase:   

   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 133, § 3o.  
O § 3o. do artigo 133 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 133. ..................................  
§ 3o. Só poderá ser aprovada emenda que  
I - seja compatível com o orçamento  
plurianual; e  
II - indique os recursos necessários. 
Justificativa: 

Causa-nos espanto a constatação, no artigo 133, das limitações, restrições e cerceamentos ao direito de 
emendar, inerente à própria atividade legislativa.  
“Emenda de que decorra aumento de despesa global só será objeto de deliberação quanto...” Está cassado o 
direito da Comissão Mista ou do Plenário de se manifestar sobre emenda, à semelhança do modelo 
constitucional vigente! Preliminarmente alguém resolverá que uma emenda não pode ser aceita sem que seu 
mérito seja apreciado! 
Vejamos agora quando, de acordo com o substitutivo, uma emenda do teor acima referido será aceita: quando 
compatível com o “plano plurianual de investimentos...” Então, aquelas compatíveis apenas com as leis que, de 
acordo com o § 2° do artigo 291 autorizem investimentos cuja execução ultrapasse um exercício, não seriam 
aceitas, vez que esses investimentos não se integram ao Plano Plurianual de Investimentos Públicos. Tal 
distorção decorre, como já enfatizado por nós, em emenda que apresentamos a este artigo 291 - § 2°, da 
redação ambígua do referido parágrafo.  
Outra hipótese que poderia levar à aceitação daquelas emendas seria, ainda, a sua compatibilização com a “lei 
de diretriz orçamentária” que ninguém em sã consciência pode descrever, com plena convicção e clareza, em 
que consistirá! 
O texto proposto no substitutivo, em exame, adiciona, acrescenta, combina, a essas exigências para aceitação 
de emendas, outras restrições “a indicação dos recursos necessários, desde que provenientes do produto de 
operações de crédito ou de alterações na legislação tributária”. Não permite, pois, ao Congresso Nacional a 
indicação de outras fontes, tais como a diminuição de outras dotações orçamentárias ou mesmo a própria 
anulação, a transferência de alocações ou reservas gerais (reserva de contingencia, por exemplo), etc.  
“Não e pode contra argumentar com a possibilidade da multiplicação de emendas e consequente pulverização de 
recursos. O poder de emendar está limitado a existência de recursos e a compatibilidade com as matérias 
anteriormente aprovadas pelo Congresso. Aceitar esse falso argumento, e aprovar aquelas restrições, significaria 
a comprovação, por nós constituintes, da incapacidade do Congresso para apreciar as matérias orçamentárias. ”  
   
   EMENDA:00619 REJEITADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
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Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 133 § 5o.  
Onde se lê "salvo se um terço dos membros da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal  
requerer, etc..." leia-se "salvo se um décimo dos  
membros da Câmara ou do Senado Federal". etc... 
Justificativa: 

O Anteprojeto da Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, no § 4° do Art. 39 diz o 
seguinte: 
Art. 39 § 4° - “O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se um décimo da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal requer a votação em Plenário da emenda aprovada ou rejeitada na 
Comissão. ” 
O texto da Comissão de Sistema Tributário realmente fala em um terço como está no Anteprojeto da Comissão 
de Sistematização. 
Ocorre, porém, que esta matéria é menos orçamentária e muito mais regimental, isso é, de Direito parlamentar, 
visto que está regulando a tramitação do “Projeto da Lei Orçamentária, não se tratando de matéria ou de 
conteúdo orçamentários. Portanto há de prevalecer o disposto no Anteprojeto da Comissão de Organização dos 
Poderes, porque assunto que lhe diz respeito, envolvendo o processo parlamentar.  
Ao lado destas observações formais cumpre ainda dizer que o texto da Comissão de Organização dos Poderes é 
bem mais democrático, condizente com o esforço de democratização existente no País.  
O texto da Comissão de Sistema Tributário é tecnocrático e autoritário, porque enfraquece os Plenários da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal em favor de uma “Comissão Mista” que passa a usurpar a 
competência do próprio Congresso Nacional.  
Parecer:   

   Pela rejeição.  
A emenda pretende reduzir o "quórum" previsto no parágrafo 5o. do art. 133 do Anteprojeto, necessário para a 
votação de emenda aprovada ou rejeitada pela Comissão de Orçamento, restabelecendo o disposto no 
parágrafo 4o. do art. 39 do texto aprovado pela Comissão III. O Relator, considerando o fortalecimento das 
decisões das Comissões Técnicas, princípio perseguido pelo Anteprojeto, optou pelo "quórum" adotado pela  
Comissão V (art. 34, "caput"). 
   
   
   EMENDA:02185 REJEITADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 133, § 3o.  
Dê-se ao § 3o. do artigo 133 a seguinte redação:  
"Art. 133. ..................................  
..................................................  
§ 3o. - Proposta de emenda só será objeto de  
deliberação quando:  
I - ........................................  
II - ........................................ 
Justificativa: 

Com a redação aprimora-se o texto original, uma vez que somente as emendas de que decorra aumento de 
despesa seriam reguladas. Em realidade, pelo texto atual, as emendas que não aumentem despesas não 
precisariam ser compatíveis nem com o plano plurianual de investimentos nem com a lei de diretrizes 
orçamentárias.  
Parecer:   

   A Emenda não pode ser aceita por alterar profundamente o sentido do dispositivo emendado, cerceando a 
prerrogativa do Congresso de emendar a Lei de Meios.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:02186 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 133, "caput".  
Onde se lê: "aos orçamentos anual e trienal"  
Leia-se: "ao plano plurianual de  
investimentos e ao orçamento anual" 
Justificativa: 

A Emenda visa, tão-só, adequar a redação do Anteprojeto a solução afinal encontrada, que conciliou a ideia de 
“plano plurianual de investimentos” (da Comissão 5, art. 30) com a de “orçamento trienal” (da Comissão 3,  
art. 39).  
Parecer:   

   A Emenda pretende substituir, no caput do Art. 133, a expressão "aos orçamentos anual e trienal" por "ao 
plano plurianual de investimentos e ao orçamento anual".  
Trata-se, realmente, de necessária adequação redacional ao teor dos anteprojetos temáticos, optando-se 
também aqui, pela adoção do "plano plurianual de investimentos" (da Comissão 5,, Art. 30) - que constou, por 
exemplo, nos §§ 1o. e 3o., item I, do mesmo Art. 33, bem como, por exemplo, dos Art. 145, item I, 291, §§ 1o. e 
2o., 292, §§ 2o., e 3o., 298 e 468, parágrafo único, item I - e não do "orçamento Trienal" (da Comissão 3 Art. 39), 
que, por lapso, figurou apenas neste dispositivo ora emendado.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02187 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 133, § 1o.  
O § 1o. do art. 133 do Anteprojeto passa a  
ter a seguinte redação:  
Art. 133. ..................................  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para examinar  
e emitir parecer sobre os projetos de lei  
relativos ao plano plurianual de investimentos, às  
diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. 
Justificativa: 

Trata-se, tão somente, de suprir falha redacional, em decorrência de incorporação, ao texto, da lei de diretrizes 
orçamentárias.  
Parecer:   

   Visa a Emenda suprir falha redacional verificada no § 1o. do Art. 133, onde se prevê organizar-se "Comissão 
Mista Permanente de Senadores e Deputados para examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos 
ao orçamento do Plano Plurianual de Investimentos e sobre o projeto da lei de Diretrizes Orçamentárias".  
A impropriedade maior está na expressão "orçamento do Plano Plurianual de Investimentos", que a Emenda 
desdobra, acertadamente, em "plano plurianual de investimentos" e "orçamento anual", elementos esses 
permeados com a necessária referência a "diretrizes orçamentárias".  
Trata-se, como é de observar, de mera adequação do texto ao teor dos Anteprojetos temáticos (já que o 
dispositivo emendado alterou o Art. 39, § 1o., da Comissão 3, e o Art. 33, caput, da Comissão 5). Assim, a 
Emenda deve ser acolhida.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02189 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
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Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 132, caput  
Suprima-se, na última linha do caput do art.  
132, a expressão "previamente aprovadas por lei" 
Justificativa: 

A Emenda visa, tão-só, adequar a redação do Anteprojeto à solução afinal encontrada, que conciliou a ideia de 
“lei de diretrizes orçamentárias” (da Comissão 5, art. 22, I) com a de “plano de distribuição de recursos 
previamente aprovado por lei” (da Comissão 3, art. 38).  
Parecer:   

   A Emenda objetiva evitar redundância e melhorar a redação do "Caput" do Art. 132, vez que a expressão "lei 
de diretrizes orçamentárias" já pressupõe a locução "previamente aprovada por lei".  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02190 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Onde se lê: "Lei de Diretrizes Orçamentárias"  
leia-se: "lei de diretrizes orçamentárias". 
Justificativa: 

Convém escrever em letra minúscula para harmonizar com o caput do art. 132, e item I, § 3°, do art. 133. 
Parecer:   

   A Emenda visa, apenas, referir, em letras minúsculas, a "lei de diretrizes orçamentárias", nos parágrafos 
primeiro a terceiro do Art. 132, à semelhança de outros dispositivos, o que parece preferível.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:02191 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se a forma verbal "fica" imediatamente  
antes da parte final do dispositivo emendado,  
"autorizado a promulgá-lo como lei" 
Justificativa: 

Trata-se, apenas, de suprir falha redacional, de datilografia, usando-se a forma verbal originária (art. 35, § 4°, I, 
da Comissão 5).  
Parecer:   

   A Emenda objetiva apenas corrigir falha de redação no § 3o do Art. 132.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:03612 REJEITADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o., art. 133  
Compatibiliza a ideia do dispositivo com o de  
outras Comissões.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para, sem  
prejuízo de outras atribuições que lhes forem  
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conferidas, examinar e emitir parecer sobre os  
projetos de lei relativos à diretriz orçamentária,  
orçamento e planos. 
Justificativa: 

A emenda visa compatibilizar as ideias apresentadas em dispositivos de outras Comissões.  
Parecer:   

   Pela rejeição.  
À guisa de compatibilizar o disposto no caput do art. 33 da Comissão no. V com o art. 39, § 1o. da Comissão III, 
sugere-se nova redação para o § 1o. do art. 133 do Anteprojeto.  
A redação proposta apenas difere da constante do respectivo parágrafo do Anteprojeto, ao aludir a "outras 
atribuições" que forem conferidas à Comissão em causa.  
A inclusão de tal previsão é indevida, tendo em vista que a atribuição desta Comissão Mista é específica, ou 
seja, "examinar e emitir Parecer sobre os Projetos de lei relativos à diretriz orçamentária, orçamento e planos". 
   
   EMENDA:03640 PREJUDICADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   Emenda de Redação (Aditiva)  
incluir no § 3o. do art. 132 do anteprojeto a  
expressão "fica" antes de "o Presidente da República...". 
Justificativa: 

A omissão do verbo torna o dispositivo ininteligível.  
Parecer:   

   É evidente que houve um lapso; a inclusão do vocábulo "fica", como proposto na Emenda, torna o texto 
inteligível e coerente com o Art. 35, § 4o., I, da Comissão V, do qual se originou o dispositivo em questão.  
A aprovação da Emenda No. 02191-6, de autoria do Ilustre Deputado José Serra, com o mesmo objetivo torna 
prejudicada a presente Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:03965 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se do anteprojeto o § 9o. do artigo 133. 
Justificativa: 

A hipótese de que “Ministros de Estado possam ser convocados a comparecer ao Congresso Nacional, ou a 
qualquer de suas Casas e Comissões, para prestar esclarecimentos”, sempre esteve prevista em nossa 
sistemática constitucional, e em nossos procedimentos legislativos. Aliás, qualquer parlamentar com um pouco 
de experiência e conhecimento do processo legislativo sobre isso pode testemunhar, não havendo, portanto, 
necessidade de se aumentar o volume de dispositivos constitucionais para determinar o óbvio.  
Tal dispositivo é redundante inclusive porque a hipótese da convocação de Ministros para a Comissão do 
Congresso Nacional já está prevista no inciso III do artigo 114 do anteprojeto.  
Parecer:   

   A hipótese do dispositivo que a Emenda pretende suprimir, relativa ao que "Ministros de Estado possam ser 
convocados a comparecer ao Congresso Nacional, ou a qualquer de suas Casas e Comissões, para prestar 
esclarecimentos", já está presente no inciso III do Art. 114.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:04733 APROVADA 
Fase:   

   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
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Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do art. 132:  
"§ 3o. ... neste artigo, o Presidente da  
República fica autorizado a promulgá-lo como lei". 
Justificativa: 

É evidente que houve omissões do vocábulo “fica”.  
Parecer:   

   A Emenda objetiva apenas corrigir falha de redação no § 3o. do Art. 132.  
Pela aprovação. 

 

_________________________________________________________________ 

FASE M 

  
   EMENDA:00044 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA:  
Inclua após o artigo 134, renumerando os demais:  
ARTIGO 135:  
O Orçamento compreenderá dois períodos fiscais:  
§ 1o. Até quatro meses antes de encerrado o  
exercício fiscal, o Poder Executivo enviará ao  
Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária,  
contendo a versão final ajustada do orçamento para  
o período seguinte e o orçamento para o período  
subsequente;  
§ 2o. O orçamento para o período subsequente  
será analisado pela comissão permanente mista, a  
partir de sua apresentação, discutindo e  
negociando com o Poder Executivo os ajustes  
necessários ao encaminhamento de sua versão final. 
Justificativa: 

A emenda ora proposta, procura compatibilizar o texto do relatório com a vontade expressa em todo o 
anteprojeto do legislativo ter participação relevante nas questões não meramente administrativas, das quais o 
orçamento e certamente ponto fundamental.  
A Introdução deste artigo garante esta vontade. Esta é a forma que garante efetivamente tal participação, sendo 
a prática de países aonde este poder é exercido de fato pelo legislativo, com os Estados Unidos e a Grã-
Bretanha.  
Só através do orçamento bianual é possível o acompanhamento e a analise orçamentária. De outra forma, 
guarda-se apenas a aparência. 
O artigo assim garante a observação dos diversos relatórios das comissões que convergem neste sentido.  
Parecer:   

   A emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre autor, colide com o entendimento da maioria dos 
constituintes que permitiram a matéria nas fases anteriores à elaboração do Projeto. 
   
   EMENDA:00573 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   1 EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Art. 134 & 5o.  
Onde se lê "salvo se um terço dos membros da  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 70  

 

Câmara dos Deputados ou do Senado Federal  
requerer, etc..." leia-se "salvo se um décimo dos  
membros da Câmara ou do Senado Federal". etc... 
Justificativa: 

O projeto da Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo, no § 4° do Art. 39 diz o seguinte: 
Art. 39 § 4° - “O pronunciamento da Comissão sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se um decimo da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal requer a votação em Plenário da emenda aprovada ou rejeitada na 
Comissão”.  
O texto da Comissão de Sistema Tributário realmente fala em um terço como está no Anteprojeto da Comissão 
de Sistematização.  
Ocorre, porém, que esta matéria é menos orçamentária e muito mais regimental, isto é, de Direito Parlamentar, 
visto que está regulando a tramitação do Projeto da Lei Orçamentária, não se tratando de matéria ou de 
conteúdo orçamentários. Portanto há de prevalecer o disposto no Anteprojeto da Comissão de Organização dos 
Poderes, porque assunto que lhe diz respeito, envolvendo o processo parlamentar.  
Ao lado destas observações formais cumpre ainda dizer que o texto da Comissão de Organização dos Poderes é 
bem mais democrático, condizente com o esforço de democratização existente no País.  
O texto da Comissão de Sistema Tributário é tecnocrático e autoritário, porque enfraquece os Plenários da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal em favor de uma “Comissão Mista” que passa a usurpar a 
competência do próprio Congresso Nacional.  
Parecer:   

   O proposto na Emenda está em parte considerado no substitutivo. Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:02632 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 133, § 3o.  
Suprima-se do Artigo 133 o Parágrafo 3o. 
Justificativa: 

A manutenção do parágrafo 3° do artigo 133, implica em instituir um novo tipo de decurso de prazo, já banido do 
anteprojeto em elaboração.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente. 
   
   EMENDA:02633 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 134, Parágrafos 8o. e 9o.  
Suprimam -se os parágrafos 8o. e 9o. do artigo 134. 
Justificativa: 

O disposto no § 8° do Artigo 134 contraria o § 2° do Artigo 114, que prevê a continuidade da sessão legislativa 
até a votação do orçamento, equivalendo a uma convocação extraordinária.  
A aplicação do projeto como se lei já fosse não pode ser prevista na Constituição por constituir perigoso 
precedente. O disposto no § 9° já e abrangido pelos incisos III, IX e XII do § 1° do Artigo 115.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente. 
   
   EMENDA:02634 APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 135 e seus parágrafos.  
Suprimam-se o artigo 135 e seus parágrafos. 
Justificativa: 

Não há sentido em vetar partes do projeto de lei orçamentária se este já foi elaborado dentro de rigorosas 
restrições sem aumento de despesa global, quórum qualificado para as emendas nas Comissão Mista e 
obediência à lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei do orçamento deve, portanto, fugir nesse aspecto à tramitação 
normal dos demais projetos.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e consistente. 
   
   EMENDA:03413 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 134.  
O Artigo 134 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 34  
Art. 134 - Os projetos de lei de diretrizes  
orçamentárias e o plano plurianual de  
investimentos serão enviados pelo Primeiro-  
Ministro, ao Congresso Nacional, para votação  
conjunta das duas Casas, até quatro meses antes do  
início do exercício financeiro seguinte.  
§ 1o. - O processo orçamentário inicia-se na  
Câmara dos Deputados.  
I - A Câmara dos Deputados recebe os projetos  
de lei e os remete à Comissão de Orçamento que os  
distribui entre as diversas Subcomissões.  
II - As Subcomissões ouvem os interessados  
sobre a parte dos projetos de lei que lhes foi confiada.  
III - A Comissão de Orçamento reúne-se,  
plenamente para considerar as recomendações das  
subcomissões e prepara o projeto de lei. Os  
projetos de lei assim considerados, podem ou não  
conter as recomendações propostas.  
IV - A Câmara dos Deputados reúne-se, em  
sessão plena para votar os projetos de lei  
propostas pela Comissão de Orçamento e enviados ao  
Senado Federal.  
§ 2o. - As etapas, no Senado Federal,  
obedecem a seguinte orientação.  
I - O Senado Federal remete os projetos de  
lei orçamentários à sua Comissão de Orçamento,  
onde as Subcomissões ouvem os interessados e  
depoimentos adicionais.  
II - A Comissão de Orçamento considera as  
propostas das Subcomissões e remete os projetos ao  
Senado Federal, com ou sem emendas.  
III - Os projetos de lei são votados e as  
emendas, se houver, devidamente numeradas.  
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IV - Após a votação, o Senado Federal envia  
os projetos de lei à Comissão Mista.  
§ 3o. - Cabe à Comissão Mista do Congresso  
Nacional elaborar os projetos de lei orçamentária  
para o voto final conjunto.  
I - A função principal da Comissão Mista é  
encontrar uma solução comum para as emendas  
aprovadas apenas numa das Casas e rejeitadas na outra.  
II - Na Comissão Mista não serão oferecidas  
emendas.  
III - Os projetos de lei da Comissão Mista  
serão conclusivos e finais salvo se um terço dos  
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal requererem votação em plenário de emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 4o. - As emendas, em qualquer fase do  
processo orçamentário que implique em aumento da  
despesa global, somente serão objetos de  
deliberação quando especificarem as fontes de  
recursos necessários.  
I - É vedado a emenda indicar, como fonte de  
recursos, o excesso de arrecadação.  
II - Que sejam compatíveis com o plano  
plurianual de investimentos, com a lei de  
diretrizes orçamentárias, ou com ambos.  
§ 5o. - Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrarie o dispositivo  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 6o. - O Primeiro-Ministro poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificação nos projetos aos quais se refere este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é  
proposta.  
§ 7o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a sua aprovação definitiva  
pelo Congresso Nacional.  
§ 8o. - Na fase de discussão dos projetos de  
lei de que trata este artigo, os Ministros de  
Estado poderão ser convocados a comparecer ao  
Congresso Nacional ou à Comissão Mista para  
prestar esclarecimentos e sustentar as propostas  
de suas respectivas pastas. 
Justificativa: 

O Congresso Nacional é a instituição mais importante do processo democrático de um governo representativo, e 
está enraizado nos problemas de ordem financeira ou, em outras palavras, no direito que reside no povo 
controlar todas as receitas e destinações de recursos do setor público. O Anteprojeto de Constituição é muito 
preciso em colocar sob a responsabilidade do Congresso Nacional toda a administração orçamentária; porém 
restringe a discussão dessa matéria à Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional (art. 134). 
Ao nosso ver a discussão do Orçamento começa na Câmara dos Deputados, através de suas Comissões e 
Subcomissões, onde os projetos de lei podem sofrer emendas. Tais emendas devem atender aos requisitos 
estipulados pelos parágrafos 3°, 4°, 5° e 6°, do artigo 134. Após a aprovação da Câmara dos Deputados, estes 
projetos de lei são enviados ao Senado Federal, para análises, que repete o processo decisório.  
A Comissão Mista elabora, por fim, o relatório conclusivo para o voto final em cada Casa. Na Comissão Mista os 
projetos de lei não sofrerão emendas, salvo nos casos previstos pelo parágrafo 5° do artigo 134 do Anteprojeto. 
Após a sua aprovação definitiva pelo Congresso Nacional, o projeto de lei será enviado ao Presidente da 
República, nos termos do artigo 135 do Anteprojeto da Constituição.  
Parecer:   

   Os objetivos da presente emenda estão contidos, em parte, no Projeto de Constituição já elaborado.  
Assim, somos pela aprovação parcial da emenda. 
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   EMENDA:03417 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o., art. 134  
Compatibiliza a ideia do dispositivo com o de  
outras Comissões.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para, sem  
prejuízo de outras atribuições que lhes forem  
conferidas, examinar e emitir parecer sobre os  
projetos de lei relativos à diretriz orçamentária,  
orçamento e planos. 
Justificativa: 

A emenda visa compatibilizar as ideias apresentadas em dispositivos de outras Comissões.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:03730 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 133  
Suprimam-se do projeto o art. 133 e seus  
parágrafos, excluindo-se, em consequência, dos  
demais dispositivos as referências a "projeto"  
e/ou "lei de diretrizes orçamentárias". 
Justificativa: 

A “lei de diretrizes orçamentárias” não será instrumento a complicar a tumultuar o processo legislativo? Será que 
ela não irá tolher a capacidade de emendar o projeto de lei orçamentária, pois este deverá ser compatível com 
aquela de acordo com o inciso I do § 3° do artigo 133? 
Reparamos que em nenhum dispositivo há qualquer definição ou esclarecimento que nos permita conhecer em 
que consiste esta “lei de diretriz”. Em nenhuma oportunidade há indicação de que ela deverá ser regulamentada. 
Não podemos aprovar um dispositivo com estas características: novo, sem experiências prática a lhe sustentar, 
obscuro, genérico, sujeito a interpretações e/ou aplicações as mais diversas! 
Vale ressaltar ainda que uma “diretriz” estabelecida “oito meses e meio antes do exercício financeiro” dificilmente 
poderá “orientar” corretamente a elaboração orçamentária face às dificuldades de previsões sobre o 
comportamento das variáveis macroeconômicas, inclusive inflação, que influenciam aquela elaboração. Ademais, 
o Congresso estará disposto a passar um ano inteiro cuidado de uma matéria sem resultado prático? Quando um 
terço do ano foi sempre o suficiente para atender a todos os interesses do Congresso e os objetivos 
orçamentários do País. (Art. 133 do Anteprojeto).  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento, por reconhecermos a utilidade do dispositivo que o projeto contempla, ainda que este 
venha a sofrer aperfeiçoamentos. 
   
   EMENDA:03731 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
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Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 134 e seu § 1o.  
O artigo 134 e seu § 1o. do Projeto,  
passam a ter a seguinte redação:  
Art. 134. O Primeiro-Ministro enviará ao  
Congresso Nacional, para votação conjunta das duas  
Casas, até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte, os projetos de lei  
relativos aos orçamentos anual e plurianual, e  
quando se fizer necessário, os relativos a  
créditos especiais ou suplementares.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para examinar  
e emitir parecer sobre os projetos de lei  
relacionados no caput deste artigo, sem prejuízo  
das outras competências que lhe são atribuídas  
nesta Constituição. 
Justificativa: 

A emenda procura compatibilizar dispositivos conflitantes do anteprojeto proporcionando uma redação que não 
deixa margem a dúvida ou interpretações variadas.  
Todos os dispositivos do anteprojeto se referem a “plurianual” e não a “trienal” como proposto no art. 134.  
Há referências de que os créditos especiais e suplementares devam ser aprovados pelo legislativo ou pelo 
Congresso Nacional. Falta, entretanto, a indicação clara da iniciativa e da competência para a apreciação. 
Considerando que tais créditos, modificando a alei de meios, na prática a ela se incorporam, entendemos que 
devam ter o mesmo “tratamento” que os projetos de lei orçamentária: iniciativa do Primeiro-Ministro e apreciação 
conjunta pelas Casas do Congresso Nacional com a interveniência, portanto, da Comissão Mista Permanente.  
Outro aspecto que, previsto em dispositivos que tratam das leis orçamentárias, dos orçamentos e da fiscalização 
financeira, pode legar a interpretações impróprias ou imprecisas, se mantida a redação do § 1° do art. 134, diz 
respeito às competências da Comissão Mista. Ela não deverá apenas apreciar e emitir pareceres sobre projetos 
de lei relativos a orçamentos; outras atribuições lhe são imputadas no anteprojeto, relativas a, por exemplo, 
acompanhamento dos orçamentos e fiscalização financeira.  
Para impedir essas interpretações dúbias ou conflitantes é que propomos a emenda em causa  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, por envolver questão do sistema de governo, ainda em discussão, que será definida 
após a elaboração do Substitutivo. 
   
   EMENDA:04214 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
(Art. 133 e subsequentes)  
Dispositivo Emendado: toda Subseção III, da Seção  
VIII, do Capítulo I, do Título V.  
A Subseção III, da Seção VIII, do Capítulo I,  
do Título V, do anteprojeto, passa a ter a  
seguinte redação:  
Seção VIII - ................................  
Subseção III - ..............................  
DO ORÇAMENTO  
[...] 
Art. - A elaboração da proposta de orçamento  
obedecerá a prioridades, quantitativos e condições  
estipuladas em plano de distribuição de recursos  
previamente aprovado por lei de iniciativa do  
Primeiro-Ministro.  
§ 1o. - O projeto do plano de distribuição de  
recursos será encaminhado ao Congresso Nacional  
pelo Primeiro-Ministro, quando da abertura da  
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sessão legislativa.  
§ 2o. - O prazo para apreciação do Projeto é  
de trinta dias, ao fim do qual será aplicado o  
disposto no § 6o. do art. 29.  
Art. - Os projetos de lei relativos aos  
orçamentos anual e trienal serão enviados pelo  
Primeiro-Ministro, ao Congresso Nacional, para  
votação conjunta das duas Casas, até cinco meses  
antes do início do exercício financeiro seguinte.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista de  
Senadores e Deputados para examinar o projeto de  
lei orçamentária e sobre ele emitir parecer.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas.  
§ 3o. - Apenas será objeto de deliberação  
emenda visando à criação ou elevação de despesas  
de investimentos, desde que seja apresentada, como  
fonte de recursos, a anulação de despesa da mesma  
natureza, vedado, em qualquer hipótese, o aumento  
da despesa global.  
§ 4o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um  
décimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do  
Senado Federal requererem a votação em plenário  
de emenda ou rejeitada na Comissão.  
§ 5o. - Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrariam o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 6o. - O Primeiro-Ministro poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional para propor a  
modificação do projeto de lei orçamentária,  
enquanto não estiver concluída a votação da parte  
cuja alteração é proposta.  
§ 7o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente. o  
Poder Executivo poderá iniciar a execução do seu  
projeto como norma provisória, até a aprovação do  
instrumento definitivo pelo Congresso Nacional.  
[...] 
Justificativa: 

Pretende a Emenda restaurar todo o texto da Seção IX, do Capítulo I, da redação final do anteprojeto da 
Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, alterada, substancialmente, no anteprojeto de 
Constituição, em desacordo com o § 1°, do art. 19, do Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte.  
Argumenta-se, ainda, que por ser tratar de matéria altamente especializada – orçamento e finanças – o amplo 
debate, com especialistas, é de todo salutar.  
Parecer:   

   Considerando que a emenda procura restaurar todo o texto apresentado ainda na fase das Subcomissões da 
Constituinte, e que, naturalmente, foi aperfeiçoado desde então, não podemos aprová-la por completo. 
Entretanto, vários de seus dispositivos permanecem válidos e são aproveitados no Substitutivo. Assim somos 
pela aprovação parcial da emenda. 
   
   EMENDA:05154 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 134, § 5o.  
Substitua-se no § 5o. do art. 134 a expressão  
"um terço" por "um décimo". 
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Justificativa: 

A sugestão proposta procura compatibilizar o dispositivo no § 4° do art. 39 da Comissão III com o sugerido no 
caput do art. 34 da Comissão V.  
Parecer:   

   A questão foi adequadamente tratada no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:05155 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOAQUIM BEVILÁCQUA (PTB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 134, § 3o.  
O § 3o. do artigo 134 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 134. ..................................  
§ 3o. Só poderá ser aprovada emenda que  
I - seja compatível com o orçamento  
plurianual; e  
II - indique os recursos necessários. 
Justificativa: 

Causa-nos espanto a constatação, no artigo 133, das limitações, restrições e cerceamentos ao direito de 
emendar, inerente à própria atividade legislativa.  
“Emenda de que decorra aumento de despesa global só será objeto de deliberação quanto...” Está cassado o 
direito da Comissão Mista ou do Plenário de se manifestar sobre emenda, à semelhança do modelo 
constitucional vigente! Preliminarmente alguém resolverá que uma emenda não pode ser aceita sem que seu 
mérito seja apreciado! 
Vejamos agora quando, de acordo com o substitutivo, uma emenda do teor acima referido será aceita: quando 
compatível com o “plano plurianual de investimentos...” Então, aquelas compatíveis apenas com as leis que, de 
acordo com o § 2° do artigo 291 autorizem investimentos cuja execução ultrapasse um exercício, não seriam 
aceitas, vez que esses investimentos não se integram ao Plano Plurianual de Investimentos Públicos. Tal 
distorção decorre, como já enfatizado por nós, em emenda que apresentamos a este artigo 291 - § 2°, da 
redação ambígua do referido parágrafo.  
Outra hipótese que poderia levar à aceitação daquelas emendas seria, ainda, a sua compatibilização com a “lei 
de diretriz orçamentária” que ninguém em sã consciência pode descrever, com plena convicção e clareza, em 
que consistirá! 
O texto proposto no substitutivo, em exame, adiciona, acrescenta, combina, a essas exigências para aceitação 
de emendas, outras restrições “a indicação dos recursos necessários, desde que provenientes do produto de 
operações de crédito ou de alterações na legislação tributária”. Não permite, pois, ao Congresso Nacional a 
indicação de outras fontes, tais como a diminuição de outras dotações orçamentárias ou mesmo a própria 
anulação, a transferência de alocações ou reservas gerais (reserva de contingencia, por exemplo), etc.  
“Não e pode contra argumentar com a possibilidade da multiplicação de emendas e consequente pulverização de 
recursos. O poder de emendar está limitado a existência de recursos e a compatibilidade com as matérias 
anteriormente aprovadas pelo Congresso. Aceitar esse falso argumento, e aprovar aquelas restrições, significaria 
a comprovação, por nós constituintes, da incapacidade do Congresso para apreciar as matérias orçamentárias. ”  
Parecer:   

   A questão foi adequadamente tratada no Substitutivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06522 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   EMENDA ADITIVA  
I - Acrescente-se ao artigo 133 do Projeto mais o seguinte parágrafo:  
" § - Lei Complementar disporá sobre a  
elaboração e execução de Planos Nacionais de  
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Desenvolvimento, de duração trienal, os quais  
estabelecerão percentuais da receita ordinária da  
União, dos Estados e dos Municípios para aplicação  
obrigatória nos setores da Educação, Saúde, Amparo  
ao Menor Carente, Desenvolvimento Regional e  
proteção ao Meio Ambiente."  
II - Suprimam-se do texto do Projeto todas as vinculações orçamentárias. 
Justificativa: 

Há, na Assembleia Nacional Constituinte, uma justificada e nobre tendência de se fixar vinculações 
orçamentárias para assegurar recursos destinados a atender investimentos públicos em áreas, setores ou 
programas de vital importância para o país.  
Ocorre, porém, que uma Nação jovem e em desenvolvimento como a nossa defronta-se com uma realidade que, 
não raro, revela pronuncias variações no que toca à necessidade de recursos para atender a solução de seus 
mais graves problemas.  
Assim, será temerário estabelecer, na Constituição, as vinculações de receita, seja a nível federal, seja a nível 
estadual ou municipal.  
De outra parte, são tantas as propostas de vinculação que corre a Assembleia o risco de, se atendê-la, 
ultrapassar os cem por cento.  
Por último, é imperativo reconhecer que a matéria deve ser objeto dos Planos Nacionais de Desenvolvimento.  
Parecer:   

   A matéria constante da emenda em apreço já se contém, em essência, nas disposições da Seção II, do 
Capítulo II, do Título VII, especialmente arts. 286 e 292, razão por que somo pela prejudicialidade da proposição. 
   
   EMENDA:06787 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURO MIRANDA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda modificativa  
Art. 134 .......................... 
O § 8o. do art. 134 deve ter a seguinte redação:  
"§ 8o. - Se a proposta orçamentária não tiver  
sido votada até o início do exercício  
correspondente, o Poder Executivo a executará, até  
sua aprovação pelo Congresso Nacional." 
Justificativa: 

A imprecisão técnica do texto original gera dúvidas que são afastadas pela emenda proposta.  
Parecer:   

   Com o devido apreço ao ilustre autor, a presente emenda é incompleta, porquanto não é só o Executivo que 
executa o orçamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:06929 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAUL BELÉM (PMDB/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 134  
Dê-se ao Parágrafo 8o. do Art. 134 do Projeto  
de Constituição a seguinte redação:  
Art. 134 - ..................................  
§ 8o. - Se a proposta orçamentária não tiver  
sido votada até o início do exercício  
correspondente, o Poder Executivo a executará, até  
sua aprovação pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 

A imprecisão técnica do texto original gera dúvidas que são espancadas pela emenda proposta.  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 78  

 

Parecer:   

   Com o devido apreço ao ilustre autor, a presente emenda é incompleta, porquanto não é só o Executivo que 
executa o orçamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07589 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS COTTA (PMDB/MG) 
Texto:   

   DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 134  
Dê-se ao Parágrafo 8o. do Art. 134:  
Art. 134 - ..................................  
§ 8o. - Se a proposta orçamentária não tiver  
sido votada até o início do exercício  
correspondente, o Poder Executivo a executará, até  
sua aprovação pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 

A imprecisão técnica do texto original gera dúvidas que são espancadas pela emenda proposta.  
Parecer:   

   A emenda em apreço é incompleta, porquanto não é só o Executivo que executa o orçamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:07723 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO PIMENTEL (PFL/PR) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 135  
Suprima-se do Projeto:  
O § 2o. do art. 135 
Justificativa: 

A matéria é de lei ordinária não tendo, assim, nível constitucional.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente. 
   
   EMENDA:08144 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Aditiva: Adiciona-se parágrafo ao  
artigo 134, onde couber:  
§... O executivo durante o ano financeiro  
encaminhará ao final de cada quadrimestre  
relatório resumo da execução orçamentária. 
Justificativa: 

É absolutamente necessário que a comissão permanente possa acompanhar a execução orçamentária para que 
realize sua tarefa crítica e não fique apenas dependente e sem tempo para analisar o Balanço Geral apresentado 
para o exercício.  
Parecer:   

   Em que pesem os elevados propósitos do ilustre autor, a Emenda em apreço não se ajusta ao pensamento da 
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maioria dos Constituintes que examinaram a matéria orçamentária em fases anteriores.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:08145 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emendas relativas ao Orçamento.  
1) Suprima-se o artigo 133 e todas as  
citações no artigo 134 a "Diretrizes Orçamentárias".  
2) Modifica-se o "caput" do artigo 287:  
Artigo 287: O Orçamento compreenderá dois  
períodos financeiros. Até quatro meses antes de  
cada período financeiro, o Executivo enviará ao  
Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária,  
contendo a versão final ajustada do Orçamento para  
o período seguinte, e o Orçamento proposto para o  
período subsequente. O Orçamento para o período  
subsequente será examinado pela Comissão  
Permanente durante todo o exercício, discutindo  
com o Executivo os ajustes necessários para o  
encaminhamento de sua versão final. A lei  
orçamentária, de forma discriminada compreenderá:  
3) Adiciona-se o item IV ao artigo 287:  
IV. A Política de Aplicação das Agências  
Financeiras Oficiais de Fomento. 
Justificativa: 

As Emendas propostas, a exemplo dos países aonde o Legislativo efetivamente interfere na proposta de 
Orçamento, introduz a única sistemática que se mostrou eficaz o Orçamento bianual, aprovado anualmente para 
o período seguinte. De fato, a maior parte das rubricas orçamentárias quase não variam de um ano para outro, 
como pessoal e serviço da dívida. Desta forma, o Legislativo precisa interferir decisivamente no detalhe dos 
investimento e novos programas. Para tanto requer de tempo para convocar as autoridades gerais e específicas 
a fim de poder entender o mérito e discutir prioridades.  
Isto se consegue em países como USA e GB, através do orçamento para dois períodos, aonde o orçamento do 
período subsequente é negociado exaustivamente entre o Executivo e o Legislativo e volta para aprovação com 
uma versão final ajustada. De outra forma permanecerá o Legislativo apenas ratificando o já decidido.  
Por outro lado, introduz-se entre os elementos que necessitam de aprovação legislativa a Política de Aplicação 
da Agência de Fomento. Este na verdade é um segundo orçamento, maior que o formal paralelo, executado por 
exemplo pelo BNDES, Caixa Econômica, Banco do Nordeste,.., sem interferência do legislativo A não inclusão 
deste item inócua a inclusão sobre o orçamento.  
Parecer:   

   A Emenda em referência não se ajusta ao entendimento da maioria dos constituintes nas fases anteriores à 
elaboração do Projeto.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09257 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se nova redação ao § 8o., do art. 134, do  
Projeto de Constituição:  
"Art. 134. ..................................  
..................................................  
§ 8o. Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o exercício correspondente, poderá ser  
iniciada a execução do projeto como norma  
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provisória, até a sua apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional." 
Justificativa: 

Na forma em que se redigiu o § 8°, do art. 134, do Projeto de Constituição, interpreta-se pela obrigatoriedade da 
aprovação definitiva, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei orçamentária, sem o que o Executivo poderá 
executar a sua proposta orçamentária.  
Assim, deve-se ao invés de condicionar à aprovação pelo Congresso, condicionar a sua apreciação, o que 
possibilitará ao mesmo até rejeitá-la.  
Parecer:   

   A Emenda, apenas de redação, persegue objetivo também resguardado pelo texto a ser objeto da alteração 
proposta.  
Pela prejudicialidade. 
 
 
   EMENDA:09370 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE HAGE (PMDB/BA) 
Texto:   

   Inclua-se no Título VII, Capítulo II - Dos Orçamentos, o seguinte artigo:  
"Art. - É assegurada a participação da  
população nos Projetos de lei referentes às  
diretrizes Orçamentárias e aos Orçamentos da  
União, no que concerne à definição de prioridades  
e objetivos dos gastos à forma de custeá-los,  
através dos seguintes, meios:  
I - Pela participação de Entidades Sindicais  
e outras representativas da Sociedade Civil, desde  
que, em qualquer dos casos, tenham jurisdição  
nacional e bases legalmente constituídas em pelo  
menos 15 (quinze) Estados Brasileiros, as quais  
poderão apresentar propostas específicas, na forma  
e nos prazos a serem definidos em Lei;  
II - Pela apresentação de Propostas  
subscritas por mais de 50.000 (cinquenta mil)  
eleitores, que terão o mesmo tratamento  
estabelecido no inciso anterior. 
Justificativa: 

Impõe-se institucionalizar a participação popular direta no processo orçamentário, tal como já está ocorrendo 
nesta Assembleia Nacional Constituinte e como já se encontra previsto no Capitulo do Poder Legislativo para o 
processo de elaboração das Leis e Emendas Constituintes.  
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
 
   
   EMENDA:09683 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   

   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 133.  
Dê-se a seguinte redação ao caput do artigo  
133 do projeto de Constituição:  
Art. 133. A elaboração das propostas de  
orçamento obedecerá a prioridades, quantitativos e  
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condições estabelecidos em lei de diretrizes  
orçamentárias de iniciativa do Presidente da  
República. 
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 incisos da década 
de 60.  
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.  
Muito menos pretendendo 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 modificações substancial 
do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para a implantação do 
Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a proclamação da Carta Constitucional, que deverá 
apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de anteprojeto 
destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.  
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. 
Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe discussão específica.  
Parecer:   

   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, não se ajusta à sistemática geral adotada 
pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento, até agora, de grande parte dos Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09684 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   

   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 133, § 1o.  
Dê-se ao § 1o. do artigo 133 do projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 133. ..................................  
§ 1o. O projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias será encaminhado ao Congresso  
Nacional pelo Presidente da República, até oito  
meses e meio antes do exercício financeiro. 
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 incisos da década 
de 60.  
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.  
Muito menos pretendendo 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 modificações substancial 
do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para a implantação do 
Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a proclamação da Carta Constitucional, que deverá 
apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de anteprojeto 
destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.  
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. 
Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe discussão específica.  
Parecer:   

   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, não se ajusta à sistemática geral adotada 
pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento, até agora, de grande parte dos Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:09685 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO MENEZES (PFL/PA) 
Texto:   

   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: art. 134.  
Dê-se ao caput do artigo 134 do projeto de  
Constituição a seguinte redação:  
Art. 134. Os projetos de lei relativos ao  
Plano Plurianual de investimentos e ao orçamento  
anual serão enviados pelo Presidente da República  
ao Congresso Nacional, para votação conjunta das  
duas Casas, até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte. 
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 incisos da década 
de 60.  
Não é minha intenção encerrar tal discussão, na qual está envolvida, por certo, toda a sociedade nacional.  
Muito menos pretendendo 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 modificações substancial 
do texto do artigo 444, que cria, conforme sugiro, uma Comissão Especial de Estudos para a implantação do 
Sistema Parlamentarista de Governo, 180 dias após a proclamação da Carta Constitucional, que deverá 
apresentar ao Congresso Nacional, passados 120 dias de sua instalação, estudo seguido de anteprojeto 
destinado à adoção do Parlamentarismo, caso seja recomendável.  
Com isso, simplificar-se-á o processo decisório acerca da Constituição, com ganhos de tempo e de conteúdo. 
Por outro lado, privilegia o capítulo relativo ao Sistema de Governo, por conferir-lhe discussão específica.  
Parecer:   

   A Emenda, não obstante os elevados propósitos do ilustre Autor, não se ajusta à sistemática geral adotada 
pelo Projeto, que expressa, no particular, o entendimento, até agora, de grande parte dos Constituintes.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:10488 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VLADIMIR PALMEIRA (PT/RJ) 
Texto:   

   Dê-se ao parágrafo 5o. do artigo 134 do  
Projeto de Constituição da Comissão de  
Sistematização a seguinte redação:  
§ 5o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um terço  
dos congressistas requerer votação em plenário de  
emenda aprovada ou rejeitada em comissão. 
Justificativa: 

Em todo o debate na Constituinte sentimos o desejo de ampliar os poderes do legislativo ou restringir aqueles do 
executivo. É incompreensível que se mantenha o direito de veto, uma intromissão absurda e abusiva do poder 
executivo no legislativo. Enquanto todos debatem que o executivo, encarnado pelo Presidente ou pelo Primeiro-
Ministro, tenha um poder desconsiderado. É fundamental pois, no sentido do desejo generalizado de reduzir os 
poderes da Presidência da República, o fim do direito de veto.  
Parecer:   

   O ilustre Autor, ao justificar a proposição, pugna no sentido de que é imprescindível retirar do Executivo o 
poder de veto em matéria orçamentária.  
O dispositivo a ser emendado, contudo, disso não cogita, sendo que a nova redação proposta busca alcançar 
objetivos já plenamente resguardados pelo Projeto.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:10766 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Inclua-se o seguinte parágrafo ao artigo 133:  
O Poder Executivo submeterá anualmente ao  
Congresso Nacional a proposta de orçamento  
plurianual dos dispêndios públicos, na forma  
estabelecida em lei. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, na forma do substitutivo. 
   
   EMENDA:10772 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Acrescente-se ao artigo 133, os seguintes  
parágrafos, renumerando-se os demais:  
§ 1o. - As propostas de orçamentos públicos  
serão submetidas anualmente, de uma só vez, ao  
Poder Legislativo, sendo expressos em unidade  
monetária de poder aquisitivo constante.  
§ 2o. - Dispensa-se a solicitação de crédito  
suplementar desde que a arrecadação efetiva de  
receita se enquadre no valor correspondente ao das  
receitas estimadas por seu equivalente em unidade  
monetária de poder aquisitivo constante. 
Justificativa: 

Emenda sem justificação.  
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. Trata-se de pormenorização incompatível com um texto constitucional. 
   
   EMENDA:13185 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   AIRTON SANDOVAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
TEXTO MODIFICADO: Art. 134 - ...  
§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional.  
Substituir no § 8o. do artigo 134, a palavra  
aprovação por apreciação. 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido o § 8°, interpreta-se pela obrigatoriedade da aprovação definitiva, pelo Congresso 
nacional, do projeto de lei orçamentária, sem que o Executivo poderá executar a sua proposta orçamentária.  
Assim, deve-se ao invés de condicionar à aprovação pelo Congresso, condicionar, à sua apreciação, o que 
possibilitará ao mesmo até rejeitá-lo.  
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Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:13576 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 135 e seus  
parágrafos.  
Suprima-se o artigo 135 e seus parágrafos. 
Justificativa: 

Não há sentido em vetar partes do Projeto de lei orçamentária se este já foi elaborado dentro de rigorosas 
retribuições sem aumento de despesa global, quórum qualificado para as emendas na Comissão Mista e 
Obediência a lei de Diretrizes Orçamentárias. A lei do orçamento deve, portanto, fugir nesse aspecto à 
tramitação normal dos demais projetos.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e consistente. 
   
   EMENDA:13649 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Título V, Capítulo I, Seção VIII, subseção  
III; Título VII, Capítulo II, Seção II - Dos  
Orçamentos, substitua-se os artigos 133, 134,135  
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,  
296, 297, 298 e 299.  
SEÇÃO - DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO  
[...] 
Art. 3o. - O Poder Executivo encaminhará ao  
Congresso Nacional, para apreciação conjunta das  
duas Casas, projetos de lei relativos a:  
I - planos e programas, inclusive de  
investimentos plurianuais, na forma estabelecida  
por lei complementar;  
II - diretrizes orçamentárias adequadas aos  
planos e programas a que se refere o inciso I  
deste artigo, até oito meses antes do encerramento  
do exercício financeiro;  
III - orçamento anual, ajustado a Lei de  
Diretrizes Orçamentárias, até quatro meses antes  
do encerramento do exercício financeiro; e  
IV - Propostas de abertura de créditos  
adicionais.  
Parágrafo único. - O projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias informará os indicadores  
econômico-sociais e os parâmetros que serão  
considerados na elaboração do projeto de lei  
orçamentária anual. Depois de aprovado,  
estabelecerá as metas e prioridades para o  
exercício financeiro subsequente e orientará a  
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elaboração da lei orçamentária, compatibilizando-a  
com o programa plurianual de investimentos.  
Art. 4o. - Os projetos de lei mencionados no  
artigo anterior, bem assim as proposições  
correlatas, serão examinadas por Comissão Mista de  
Senadores e Deputados, que terá caráter permanente.  
§ 1o. - Compete, ainda, à Comissão Mista de  
que trata este artigo:  
a) exercer o acompanhamento e a fiscalização  
físico-financeira dos planos e orçamentos; e  
b) acompanhar e analisar a tomada de contas  
do Presidente da República.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista serão  
oferecidas emendas aos projetos relacionados no  
artigo precedente, as quais somente poderão ser  
aprovadas quando, acarretando a elevação de  
despesa global:  
a) indicarem os recursos necessários desde  
que provenientes de operações de crédito ou de  
anulação de despesa da mesma natureza; e  
b) forem compatíveis com os planos, programas  
e diretrizes orçamentárias vigentes.  
§ 3o. - O pronunciamento da Comissão será  
conclusivo e final, salvo se um terço dos membros  
da Câmara dos Deputados ou do Senado da República  
requererem a votação em plenário da emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 4o. - O Poder Executivo poderá propor  
modificação de projeto de lei a que se refere o  
artigo anterior, enquanto não estiver iniciada a  
votação na Comissão Mista, da parte cuja alteração  
é proposta.  
§ 5o. - Os recursos relativos a veto, emenda  
ou rejeição do projeto de orçamento anual que  
restarem sem despesa correspondente poderão ser  
utilizadas, conforme o caso, mediante créditos  
especiais ou suplementares, com prévia e  
específica autorização legislativa.  
§ 6o. - O Chefe do Governo terá o prazo de  
cinco dias, contado a partir da data de  
recebimento dos autógrafos, para sancionar ou  
vetar, total ou parcialmente, os projetos de lei  
de diretrizes orçamentárias e de orçamento anual.  
Parágrafo único. - O veto e suas razões serão  
comunicados em quarenta e oito horas ao Congresso  
Nacional, que terá dez dias para sobre ele se  
pronunciar.  
[...] 
Justificativa: 

Procura a emenda institucionalizar um “sistema de planejamento nacional” em que planos e orçamentos se 
harmonizem, com a efetiva participação do Poder Legislativo.  
Isto em um contexto em que os Poderes Legislativo e Executivo complementem harmonicamente sua 
participação de maneira a traduzir transparentemente as ações da administração pública.  
Parecer:   

   Em relação à Seção II - Dos Orçamentos - o ilustre Constituinte propõe alterações, sendo que algumas são 
relativas à forma como os orçamentos serão apresentados mas que, na essência, estão atendidas na nova 
proposição; outras que no nosso entender deverão ser objeto de legislação complementar ou mesmo ordinária; 
apresentando ainda dispositivos que já estão no Projeto apresentado pela Comissão de Sistematização, apenas 
com diferente ordenamento e distribuição por artigos, parágrafos e itens, e que, inclusive estamos mantendo na  
atual proposta.  
Entendemos assim que parte da emenda está sendo aproveitada e, neste sentido, a consideramos aprovada 
parcialmente. 
   
   EMENDA:14955 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   

   O § 8o. do art. 134 deve ter a seguinte redação:  
"§ 8o. - Se a proposta orçamentária não tiver  
sido votada até o início do exercício  
correspondente, o Poder Executivo a executará, até  
sua aprovação pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 

A imprecisão técnica do texto original gera dúvidas que são afastadas pela emenda proposta.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:14973 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/BA) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
- TÍTULO V - CAPÍTULO I - SEÇÃO VIII -  
SUBSEÇÃO III - DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA -  
ARTIGOS 133 A 135  
- TÍTULO VII - CAPÍTULO II - SEÇÃO II -  
DOS ORÇAMENTOS - ARTIGOS 286 A 299  
Substituam-se os artigos 133 a 135 e 286 a  
299 pelos seguintes:  
SEÇÃO  
DOS ORÇAMENTOS  
[...] 
Art. ... - O projeto de lei orçamentária  
anual será enviado pelo Chefe do Governo ao  
Congresso Nacional, para votação conjunta das  
duas Casas até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte; se, até trinta dias  
antes do encerramento do exercício financeiro,  
o Poder Legislativo não o devolver para  
sanção, será promulgado como lei.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados com mandatos  
igual aos das Mesas do Senado Federal e da Câmara  
dos Deputados, para examinar os projetos de lei  
relativos aos orçamentos anuais e plurianuais e  
sobre eles emitir parecer, cabendo-lhe ainda  
apreciar todas as matérias relacionadas com  
orçamentos, créditos adicionais, fiscalização  
financeira, tomada de contas, gastos ou obrigações  
assumidas pelo Estado e emissão de moeda.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas aos projetos de leis  
orçamentárias, não podendo ser aceitas aquelas que  
forem incompatíveis com os planos gerais e  
setoriais de Governo, com o orçamento plurianual e  
sem indicação as respectivas fontes de custeio.  
§ 3o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final; salvo se um terço  
dos membros do Senado Federal e mais um terço dos  
membros da Câmara dos Deputados requererem a  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 87  

 

votação em plenário de emenda aprovada ou  
rejeitada na Comissão.  
§ 4o. - Aplicam-se aos projetos de lei  
mencionados, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas à  
elaboração legislativa.  
§ 5o. - O chefe do Governo poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional propondo a  
modificação dos projetos de lei relacionados neste  
artigo, enquanto não estiver iniciada a votação da  
parte cuja alteração for proposta.  
Art. ...- O Chefe do Governo terá cinco dias,  
a contar do recebimento dos projetos de leis  
orçamentárias, para sancioná-los, e dois dias, em  
caso de veto, para comunicar suas razões ao  
Presidente do Congresso Nacional. Decorridos os  
cinco dias, o silêncio do Chefe do Governo  
importará na sanção.  
§ 1o. - O Congresso Nacional, no prazo de dez dias, 
Deliberará sobres as partes vetadas dos projetos.  
§ 2o. - Os recursos orçamentários que, em  
virtude de emenda ou de veto, restarem sem despesa  
correspondente, poderão ser utilizados mediante  
autorização legislativa para abertura de crédito  
especial ou suplementar.  
[...] 
Justificativa: 

O orçamento da União não é apenas a mola mestra que impulsiona a vida das instituições, é a espinha dorsal da 
República, e por isso não pode merecer tratamento diverso, de caráter pessoal ou de grupos, impróprio ou 
inexequível, tampouco inovação imaginária que foge a todos os princípios e normas orçamentárias, das 
adotadas nos países de povos alfabetizados e ciosos de suas obrigações, deveres e responsabilidades para com 
o povo e a pátria. Daí porque deve-se proceder de modo a preservar em nossa Constituição, sejam quais forem 
as circunstâncias, a sistemática que prescreve a disciplina, a distribuição e os gastos de forma concreta e 
objetiva, ao alcance da sociedade brasileira e das nações com as quais transacionamos. Dessa garantia e 
segurança depende o êxito interno e externo de qualquer nação do mundo que pretenda crescer de forma global 
e harmônica.  
Parecer:   

   Em relação à Seção II - Dos Orçamentos - o ilustre Constituinte propõe alterações, sendo que algumas são 
relativas à forma como os orçamentos serão apresentados mas que, na essência, estão atendidas na nova 
proposição; outras que no nosso entender deverão ser objeto de legislação complementar ou mesmo ordinária; 
apresentando ainda dispositivos que já estão no Projeto apresentado pela Comissão de Sistematização apenas 
com diferente ordenamento e distribuição por artigos , parágrafos e itens, e que, inclusive estamos mantendo na  
atual proposta.  
Entendemos assim que parte da emenda está sendo aproveitada e, neste sentido, a consideramos aprovada 
parcialmente. 
   
   EMENDA:15307 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao art. 133, "caput", e § 1o. a seguinte redação:  
"Art. 133. - A elaboração das propostas de  
orçamento obedecerá a prioridades, quantitativos e  
condições estabelecidas em lei de diretrizes  
orçamentárias de iniciativa do Presidente da República.  
§ 1o. - O projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias será encaminhado ao Congresso  
Nacional pelo Presidente da República, até oito  
meses antes do exercício financeiro. 
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Justificativa: 

Trocamos a expressão “Primeiro-Ministro” por Presidente da República. 
Parecer:   

   Adotado por consenso o Parlamentarismo, na Comissão de Sistematização, opinamos pela prejudicialidade da 
Emenda.  
Prejudicada. 
   
   EMENDA:15709 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MAURÍCIO CORRÊA (PDT/DF) 
Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Dê-se ao art. 134, caput, e § 7o. a seguinte redação:  
"Art. 134 - Os projetos de lei relativos ao  
Plano Plurianual de investimentos e ao orçamento  
anual serão enviados pelo Presidente da República,  
ao Congresso Nacional, para votação conjunta das  
duas Casas, até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte:  
............................................  
§ 7o. - O Presidente da República poderá  
enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificações nos projetos a que se refere este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é  
proposta. 
Justificativa: 

A preservação do sistema presidencialista.  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que 
a alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente. 
   
   EMENDA:16089 PREJUDICADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao § 1o. do art. 133 do Projeto de  
Constituição, elaborado pela Comissão de  
Sistematização, a seguinte redação:"  
"Art. 133 - ............................ 
§ 1o. O projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias será encaminhado ao Congresso  
Nacional pelo Primeiro-Ministro". 
Justificativa: 

O prazo é muito antecipado. Não há possibilidade de formular tais diretrizes tão cedo.  
Parecer:   

   A questão do sistema de governo, em face das discussões que ainda se processam, será definida após a 
elaboração do substitutivo.  
Pela prejudicialidade. 
   
   EMENDA:16123 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda substitutiva.  
Dispositivo emendado: Art. 133, § 3o.  
Dê-se ao § 3o. do artigo 133 a seguinte redação:  
"Se o projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias não for devolvido para sanção no  
prazo estabelecido no parágrafo anterior,  
aplica-se o disposto no § 2o. do art. 124." 
Justificativa: 

A redação proposta visa a eliminação da figura da aprovação por decurso de prazo, introduzida sub-
repticiamente no presente dispositivo.  
Impõe-se terminar, de uma vez por todas, com a praxe de oficializar a omissão de procedimento s obrigatórios, 
expediente de que se valem, rotineiramente, os despersonalizados para acobertarem a própria indefinição ou até 
sua covardia.  
Se o Congresso deve, por força de impositivo constitucional, apreciar determinada matéria, não seja, com sua 
simples omissão que se considere aprovada. Que, então, se dê prioridade absoluta à apreciação do projeto, 
coibindo manobras que impeçam o prosseguimento dos trabalhos. Jamais, porém, restabelecer o execrado 
decurso de prazo como forma tácita de aprovação legislativa.  
Parecer:   

   A emenda deve ser rejeitada por não ajustar-se ao entendimento predominante na Comissão de 
Sistematização. 
   
   EMENDA:16165 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado - Artigo 134, inciso II do § 3o. e § 4o.  
Suprima-se, do artigo 134, no inciso II do § 3o.  
as expressões "... desde que provenientes do  
produto de operações de crédito ou de alterações  
na legislação tributária" e toda redação do § 4o.,  
renumerando-se os demais e seguintes parágrafos. 
Justificativa: 

A redação do Projeto não retrata a vontade de o Congresso Nacional recuperar plenamente as suas 
prerrogativas uma vez que mantém, em essência, as condições atuais que vedam aos congressistas a 
capacidade de oferecem emendas ao Projeto de Lei Orçamentária.  
Não se pode limitar a contradição de empréstimos, internos ou externos, ou à modificação da legislação tributária 
as condicionantes para o oferecimento de emendas que impliquem em aumento de despesas no orçamento da 
União. Existem outras hipóteses, como a transferência de recursos, a alienação de bens da União e o próprio e o 
próprio excesso de arrecadação que não deve ficar ao dispor da manipulação exclusiva do Poder Executivo, 
conforme presentemente.  
Deve-se crer na capacidade e na inteligência do Legislador, que há de trabalhar em cima de possibilidades reais, 
sem as vedações que somente favorecem e atendem aos Governos que não primar pelo exercício da 
democracia.  
É a justificativa.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16240 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   

   Substituam-se os parágrafos 2o., 3o. e 4o. do art. 134 seguintes:  
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§ 2o. - O projeto de lei orçamentária  
apresentado ao Congresso Nacional observará entre  
outros, os seguintes requisitos:  
1 - Critérios concomitantes de anualidade e  
de bianualidade;  
2 - Equilíbrio entre receita e despesa;  
3 - Especificação quantificada das fontes de  
receita, inclusive empréstimo se for o caso, da  
despesa por programa e pelos diversos órgãos ou  
entidades aplicadoras, qualquer que seja a  
natureza destes;  
4 - Resumo dos programas de que conste  
objetivos e metas;  
5 - Regionalização da despesa por região e  
por programa.  
§ 3o. - O Congresso Nacional pode emendar a  
lei orçamentária no que tange às despesas por  
programas, desde que não altere a despesa global.  
§ 4o. - Salvo nos casos previstos em lei,  
orçamentária não será modificada antes de seis  
meses após entrar em vigor. 
Justificativa: 

O controle da execução orçamentária pelo Congresso, função fundamental do Poder Legislativo, requer um 
conjunto mínimo especificações, para ser viabilizado. Igual exigência pode-se requer quanto ao pagamento da 
oportunidade da função executiva, cujos objetivos e metas devem ser claramente analisados pelo Congresso, 
pelo papel essencial que desempenham na construção do desenvolvimento econômico e da justiça social. A 
sugestão tem, portanto, caráter de essencialidade.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16246 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do Art. 134 e seus Parágrafos  
Altera a redação do caput do artigo 134 e  
seus parágrafos, adequando ao art. 99, inclusive,  
suprimindo, em consequência, o art. 123 e seus  
itens I e II, por incluí-los como itens do § 2o.  
do art. 134.  
Art. 134 - Os Projetos de Lei relativa a  
orçamentos e planos serão enviados pelo Primeiro-  
Ministro, ao Congresso Nacional, para votação  
conjunta das duas Casas:  
I - até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro, o Projeto de Lei  
orçamentária anual, em conformidade com a Lei de  
diretrizes orçamentárias.  
II - até doze meses depois de iniciado um  
período de Governo, o plano de ação governamental.  
III - a qualquer tempo, outros planos a serem  
definidos em Lei Complementar.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para, sem  
prejuízo de outras atribuições que lhe forem  
conferidas, examinar e emitir parecer sobre os  
Projetos de Lei referidos no Caput deste artigo.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas, as quais deverão:  
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a) ser compatível com os Planos e com a Lei  
Complementar de diretrizes orçamentárias, ou com  
ambos, conforme o caso;  
b) indicar a fonte de recursos, inclusive  
quando incorrer aumento de despesa, sendo vedada,  
em qualquer caso, a indicação de excesso de  
arrecadação.  
§ 3o. - O pronunciamento da Comissão Mista  
sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se  
um terço dos membros da Câmara Federal ou do  
Senado da República requerer a votação, em  
Plenário, de emenda aprovada ou rejeitada na  
Comissão.  
§ 4o. - Aplicam-se aos Projetos de Lei  
referidos no Caput deste artigo, no que não  
contrariem o disposto nesta seção, as demais  
normas relativas ao processo legislativo.  
§ 5o. - (o § 7o, inalterado)  
§ 6o. - (o § 8o., inalterado) 
Justificativa: 

A emenda visa incluir diferença entre os prazos constitucionais da apresentação dos diferentes Projetos de Lei, 
excluídos por incompreensão, naturalmente, e incluir um prazo, o do Plano de Governo, ficando os demais 
Planos para definirão em Lei Complementar. 
Visa, ainda, reorganizar as ideias expressas na redação anterior, simplificando-a. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16605 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
O Art. 134, parágrafos 1o. e 2o. passa a ter a redação abaixo:  
"§ 1o. - Os projetos de lei sobre Diretriz  
orçamentária, Plano Plurianual de Investimentos e  
sobre o Orçamento Anual receberão emendas na  
Comissão Mista, na forma do Regimento Comum do  
Congresso Nacional.  
§ 2o. - Emenda de que decorra aumento de  
despesa global ou de cada órgão, projeto ou  
programa será objeto de deliberação disciplinada  
no Regimento Comum, e regulamentada no tocante a  
sua compatibilidade e respectivos recursos".  
Suprimam-se os parágrafos 3o. e 5o.,  
remunerando-se os demais. 
Justificativa: 

É inteiramente improcedente colocar numa Constituição democrática normas casuísticas do processo legislativo, 
criando óbices e obstáculos ao livre funcionamento do Congresso Nacional.  
Por outro lado, dar a uma comissão mista as atribuições de supremacia legislativa  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:16716 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALEXANDRE PUZYNA (PMDB/SC) 
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Texto:   

   Emenda Modificativa.  
Texto Modificado: Art. 134 ..................  
§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional.  
Substituir no § 8o. do artigo 134, a palavra  
aprovação por apreciação. 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido o § 8°, interpreta-se pela obrigatoriedade da aprovação definitiva, pelo Congresso 
nacional, do projeto de lei orçamentária, sem que o Executivo poderá executar a sua proposta orçamentária.  
Assim, deve-se ao invés de condicionar à aprovação pelo Congresso, condicionar, à sua apreciação, o que 
possibilitará ao mesmo até rejeitá-lo.  
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
      EMENDA:16985 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÁSSIO CUNHA LIMA (PMDB/PB) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
TEXTO MODIFICADO: Art. 134 - ................  
§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional.  
Substituir no § 8o. do artigo 134, a palavra  
aprovação por apreciação 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido o § 8º, interpreta-se pela obrigatoriedade da aprovação definitiva, pelo Congresso 
Nacional, do projeto de lei orçamentaria, sem que o Executivo poderá executar a sua proposta orçamentária. 
Assim, deve-se ao invés de condicionar à aprovação pelo Congresso, condicionar, à sua apreciação, o que 
possibilitará ao mesmo até rejeitá-lo. 
Parecer:   

   Pelo acolhimento parcial, nos termos da solução oferecida no Substitutivo. 
   
   EMENDA:17079 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se na redação do caput do Artigo  
134, do Projeto de Constituição, a pessoa do 1o.  
Ministro pela do Presidente da República. 
Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:17080 REJEITADA 
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Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NAPHTALI ALVES DE SOUZA (PMDB/GO) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Substitua-se na redação do § 7o. do Artigo  
134, do Projeto de Constituição, a pessoa do 1o.  
Ministro pela do Presidente da República. 
Justificativa: 

Somos pelo regime Presidencialista, onde a figura do 1º Ministro não existe. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:17222 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação aos dispositivos  
abaixo do Projeto de Constituição e suprimam-se os  
arts. 286 a 299:  
"Art. 133. - O Poder Executivo e o Poder  
Judiciário encaminharão ao Congresso Nacional, no  
prazo que a lei fixar, as propostas concernentes  
às respectivas competências, para elaboração dos  
orçamentos anuais da receita e despesa e dos  
orçamentos plurianuais de investimentos.  
Art. 134. - As leis de orçamento não conterão  
dispositivo estranho à fixação da despesa e à  
previsão da receita, excluindo-se dessa proibição:  
I - a autorização para abertura de créditos  
suplementares e operações de crédito por  
antecipação da receita; e  
II - a determinação do destino do saldo do  
exercício ou do modo de cobrir o déficit.  
Art. 135. - Lei complementar estabelecerá  
normas gerais concernentes aos orçamentos anuais e  
aos planos plurianuais de investimento da União,  
dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios." 
Justificativa: 

O Projeto de Constituição já assenta, na competência da União, a de legislar sobre direito financeiro (art. 54-
XXIII-a). Explicita, ainda, nas atribuições do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, 
dispor sobre orçamento anual e plano plurianual de investimentos, diretrizes orçamentárias, abertura e 
operações de credito, dívida pública e emissões de curso forçado (Art. 99-II). Havendo, aliás, competência 
legiferante sobre orçamento, redundante se torna mencionar lei de diretrizes orçamentarias, que, de resto, pode 
ser decretada sem previsão expressa e encerra o inconveniente de constitucionalizar o alijamento do Poder 
Legislativo em alterar a proposta orçamentária. 
O Projeto de Constituição sob exame trata, dispersivamente, sobre o orçamento e os planos de investimento, 
uma parte no processo legislativo (arts. 133 a 135) e outra parte ao lado do sistema tributário nacional (arts. 286 
a 299). 
Tanto numa parte quanto noutra, esse Projeto preocupou-se em fazer prevalecer normas de conteúdo técnico 
que – a par de regíveis por normas aplicáveis à União, aos Estados e aos Municípios, ou na lei ordinária 
pertinente à União -, são de desconhecimento natural da imensa maioria dos Constituintes que, por isso, 
necessitariam de meses só para assimilar os conceitos e depois decidir sensatamente.  
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Não se afigura razoável estabelecer, numa Constituição, preceitos referentes a prazos, métodos, critérios e 
outros de talhes que poderiam até não funcionar ou serem de mutação aconselhável no tempo, inviabilizando 
alternativas mais condizentes com novos processos tecnológicos de informação e técnicas para montagem de 
orçamentos e planos. Nesses assuntos, a Assembleia Constituinte não deve, evidentemente, impor uma opção 
técnica por maioria, para condicionar a modificação por dois terços dos representantes do Povo e dos Estados 
Federados. 
A rigor, poderia ser disciplinado em lei comum qualquer aspecto sobre os orçamentos e os planos de 
investimentos federais. 
Todavia, a dispor algo, em sequência à tradição brasileira, esse algo deve ater-se ao essencial. 
Na conformidade desse entendimento, esta emenda sintetiza as regências em três dispositivos suficientes. 
O primeiro artigo determina, em respeito à independência dos Poderes, que o Executivo e o Judiciário 
encaminhem ao Congresso Nacional seus programas e pleitos de recursos, para que o Poder Legislativo 
acrescente sua parte e delibere sobre o todo, dando a versão final tanto do orçamento anual quanto do plano 
plurianual de investimentos. O procedimento adotado no Projeto submete ao Executivo o Judiciário e o próprio 
Legislativo, ao conferir àquele a iniciativa de elaborar inteiramente as propostas, incluindo, pois, crivo nas 
reivindicações de todos os Poderes, função que só caberia ao Poder que representa o Povo e os Estados 
Inválidos serão garantias de serviços estatais, previstas na Ordem Econômica, Financeira e Social, se o 
Legislativo continuar manietado na destinação dos recursos arrecadados. O mesmo dispositivo sob justificação, 
seguindo recomendável técnica legislativa, não especifica a União nem suas autarquias, empresas ou 
fundações, sob a basilar exegese de que a ausência de discriminação permite que o Congresso Nacional 
disponha sobre todos esses entes federais ou parte deles, conforme for conveniente e possível. 
O segundo dispositivo renova a tradicional proibição das chamadas caudas orçamentárias. Limita as leis de 
orçamento a seu objeto específico de fixar a despesa e prever a receita, com ressalva necessária, e também 
tradicional, aos créditos suplementares, às antecipações de receita e ao excedente ou à insuficiência financeira. 
Corresponde ao art. 266 do Projeto, todavia escoimando dele detalhes impertinentes numa Constituição, como a 
limitação quantitativa das operações de crédito, proposta em 25% mas que poderia ser de outra grandeza (§ 1°, 
I). Exclui também inovações controvertidas como a modificação de lei tributaria no próprio orçamento (item IV do 
§ 1°) e a incoerente admissão de programas não computados no orçamento (§ 2°) O presente dispositivo ainda 
corrige falha de não previsão de cobertura do déficit, pois o Projeto refere apenas aplicação do saldo, o que 
supõe sobra a ser gasta ou investida (§ 1°, III). 
Finalmente, o terceiro artigo transfere à lei complementar as disposições obrigatórias tanto para a União quanto 
para os Estados e os Municípios, no que concerne aos orçamentos e planos de investimento, sem explicitar 
detalhes que podem omitir algum ou exagerar em outro. 
Com o texto proposto para os três artigos desta emenda, são absorvidos os arts. 133, 286, 287 e 293 do Projeto 
de Constituição, enquanto que os demais se tornam supérfluos ou até inoportunos. Realmente, a tramitação da 
proposta orçamentária no Congresso Nacional é matéria essencialmente regimental e, sendo uma lei do ponto 
de vista formal, convém que sua sanção ou veto sejam feitos no prazo previsto para as leis em geral (arts. 134 e 
135 do Projeto). Não tem sentido, por outro lado, fixar na Carta Federal que os investimentos devam atender ao 
critério populacional (Art. 287, § 3º), tratar de transposição de recursos, conceituar créditos adicionais, tratar de 
exclusões no cômputo de variações da arrecadação, e outros conteúdos técnicos (art. 289 a 291). A proibição de 
vincular receita tributária, por conflitar com necessidades, vem sendo burlada através da dissimulação de 
impostos em contribuições (art. 292-I). A vedação de gastar sem previsão no orçamento ou no plano de 
investimentos é consequência implícita na lei, assim como a abertura de créditos sem indicação dos recursos 
(art. 292, II, III e IV). De nada adianta proibir a criação de fundos, quando admissíveis em lei complementar (ar.t 
294). Os períodos para distribuição do numerário aos Poderes, entre os quais incorretamente foi incluído o 
Tribunal de Contas, é disponível em Lei comum, podendo até ser diminuído no futuro. (Art. 295). Afigura-se 
pejorativo compelir, na Constituição, até com prazo e meio, que os entes governamentais divulguem informação 
sobre a quantidade e faixas salariais de servidores (art. 296). O impedimento de aumentos e vantagens ao 
funcionalismo, sem recursos suficientes, além de óbvio é vetável (Art. 297). Não parece aconselhável pôr na 
Constituição um teto de despesa com pessoal, propondo em 65% da despesa corrente, porque variável no 
tempo e no espaço e burlável com a contratação de serviços de terceiros (art. 298). Finalmente, o Projeto 
contempla na regência do orçamento, impropriedade, proibição de vinculação ou equiparação de remuneração 
de pessoal do serviço público, o que, de resto, sequer tem importância constitucional. (Art. 299).  
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e consistente. 
   
   EMENDA:17586 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VIRGÍLIO TÁVORA (PDS/CE) 
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Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: a seção II (Projeto Ícaro)  
Dê-se à seção II do Capítulo II do Título VII a seguinte redação:  
DOS PLANOS E DO ORÇAMENTO  
Art. 144 - O Estado, como agente normativo e  
regulador da atividade econômica, exercerá  
processo de planejamento permanente e abrangente,  
ao qual se subordinarão os planos e orçamentos do  
setor público, com a função de promover o  
desenvolvimento e a progressiva redução das  
desigualdades sociais e inter-regionais.  
§ 1o. Os planos e orçamentos deverão ser  
elaborados levando em conta as necessidades e  
peculiaridades das diferentes regiões geográficas  
do País e contarão com a participação dos diversos  
segmentos políticos, sociais e dos vários níveis  
de Governo;  
§ 2o. Nenhum investimento, cuja execução  
ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser  
iniciado sem prévia inclusão em plano aprovado  
pelo Congresso Nacional, sob pena de crime de  
responsabilidade;  
§ 3o. Nenhuma despesa será realizada ou  
obrigação assumida, sem que tenha sido incluída no  
orçamento anual.  
Art. 145 - O Poder Executivo submeterá à  
aprovação do Congresso Nacional:  
I - até oito meses e meio antes do início do  
exercício financeiro, o Projeto de Lei de  
Diretrizes Orçamentárias em conformidade com os  
planos;  
II - até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro, Projeto de Lei Orçamentária  
Anual, em conformidade com a Lei de Diretrizes  
Orçamentárias;  
III - até doze meses depois de iniciado um  
período de Governo, Plano de Ação Governamental;  
IV - A qualquer tempo, outros planos a serem  
definidos em lei complementar.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para, sem  
prejuízo de outras atribuições que lhe forem  
conferidas, examinar e emitir parecer sobre os  
projetos de lei referidos neste artigo;  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas, as quais deverão:  
a) ser compatível com os planos e com a Lei  
de Diretrizes Orçamentárias, ou com ambos,  
conforme o caso;  
b) indicar a fonte de recursos, inclusive  
quando incorrer aumento de despesa, sendo vedada,  
em qualquer caso, a indicação de excesso de  
arrecadação;  
§ 3o. - O pronunciamento da Comissão Mista  
sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se  
um terço dos membros da Câmara Federal ou do  
Senado da República requerer a votação, em  
Plenário, de emenda aprovada ou rejeitada na  
Comissão;  
§ 5o. - Aplicam-se aos projetos de lei  
referidos neste artigo, no que não contrariem  
disposto nesta Seção, as demais normas relativas  
ao processo legislativo;  
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§ 6o. - O Poder Executivo poderá enviar  
Mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificações nos projetos a que se refere este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta;  
§ 7o. - Se o Projeto de Lei de Diretrizes  
Orçamentárias não for devolvido para sanção até  
quarenta e cinco dias após seu recebimento, fica o  
Presidente da República autorizado a promulgá-la  
como lei;  
§ 8o. - Se a Lei Orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada sua execução como norma  
provisória, até a sua aprovação definitiva pelo  
Congresso nacional.  
§ 4. - A Lei Orçamentária deverá compreender  
as estimativas de receita e despesa, explicitar os  
objetivos e metas a alcançar com os recursos  
alocados e proporcionar elementos que permitam  
verificar sua integração com os planos.  
[...] 
Justificativa: 

A presente emenda visa diminuir a redação dada à Seção, mantendo as mesmas ideias, basicamente, e 
remetendo aquilo que é de caráter polêmico à lei complementar.  
Parecer:   

   A apreciação da Emenda do nobre Constituinte levou-nos à conclusão de que ela pode ser aceita 
parcialmente, porquanto trata de aspectos que contribuem efetivamente para o aprimoramento do Projeto, 
tornando-o mais consistente. 
   
   EMENDA:17989 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PAULO ROBERTO CUNHA (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 134, Parágrafo 8o.  
O § 8o. do art. 134 do Projeto de Constituição, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 134 - .................................  
§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
considerar-se-á prorrogada por um exercício a lei  
orçamentária vigente, relativa às despesas  
correntes - com a sua expressão monetária  
reajustada, caso tenha havido inflação superior a  
5% (cinco por cento) durante o exercício findo -,  
e a relativa a despesas de investimentos já  
aprovadas anteriormente e programadas para além do  
exercício findo, com a respectiva atualização da  
sua expressão monetária." 
Justificativa: 

Não pode haver omissão. O decurso de prazo em matéria orçamentária é o que poderia se chamar de alta 
traição ao mandato recebido nas urnas. Por isso a proposta de emenda que visa assegurar e garantir que esse 
processo não tenha descabidas consequências com a falta de tempo hábil para negociações, votações, etc. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. Trata-se de pormenorização incompatível com um texto constitucional. 
   
   EMENDA:18096 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PMDB/PR) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
TEXTO MODIFICADO: Art. 134 - ....................  
§ 8o. - Se a lei orçamento não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional.  
Substituir no § 8o. do artigo 134, a palavra  
aprovação por apreciação 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido o § 8º, interpreta-se pela obrigatoriedade da aprovação definitiva, pelo Congresso 
Nacional, do projeto de lei orçamentária, sem que o Executiva poderá executar a sua proposta orçamentária. 
Assim, deve-se ao invés de condicionar à aprovação pelo Congresso, condicionar, à sua apreciação, o que 
possibilitará ao mesmo até rejeitá-lo. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:18501 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PEDRO CANEDO (PFL/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 134 - parágrafo 8o.  
O Parágrafo 8o. do artigo 134 do Projeto de  
Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Art. 134. ..................................  
§ 8o. Se a lei orçamentária não tiver sido  
votado até o início do exercício correspondente,  
considerar-se-á prorrogada por um exercício a lei  
orçamentária vigente, relativa às despesas  
correntes - com a sua expressão monetária  
reajustada, caso tenha havido inflação superior a  
5% (cinco por cento) durante o exercício findo -,  
e a relativa a despesas de investimentos já  
aprovadas anteriormente e programadas para além do  
exercício findo, com a respectiva atualização da  
sua expressão monetária. 
Justificativa: 

Não pode haver omissão. O decurso de prazo em matéria orçamentária é o que poderia se chamar de alta 
traição ao mandato recebido nas urnas. Por isso a proposta de emenda que visa assegurar e garantir que esse 
processo não tenha descabidas consequências com a falta de tempo hábil para negociações, votações, etc. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. Trata-se de pormenorização incompatível com um texto constitucional. 
   
   EMENDA:18692 PARCIALMENTE APROVADA 
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, inverta-se a ordem dos Capítulos do  
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Título VII, dando-se ao Capítulo I a redação que  
se segue e renumerando-se os artigos do Capítulo II.  
TÍTULO VII  
DAS FINANÇAS PÚBLICAS  
CAPÍTULO I  
[...] 
DOS ORÇAMENTOS  
[...] 
Art. 152 - Até quatro meses antes do início  
do exercício financeiro seguinte, o Poder  
Executivo enviará ao Congresso Nacional:  
I - projeto de lei relativo ao plano  
plurianual de investimentos;  
II - projeto de lei orçamentária contendo a  
versão final ajustada do orçamento para o  
exercício seguinte e o orçamento para o exercício  
subsequente àquele.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para examinar  
e emitir parecer sobre os projetos de lei  
relativos ao Plano Plurianual de Investimentos, às  
Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual.  
§ 2o. - O orçamento para o exercício  
subsequente será analisado pela Comissão a que se  
refere o parágrafo anterior, durante todo o  
exercício financeiro, discutidos com o Poder  
Executivo os ajustes necessários ao encaminhamento  
de sua versão final.  
§ 3o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas.  
§ 4o. - Emenda de que decorra aumento de  
despesa global só será objeto de deliberação quando:  
I - compatível com o plano plurianual de  
investimentos, com a lei de diretrizes  
orçamentárias, ou com ambos, conforme o caso:  
II - indicar as fontes de recursos  
necessários, vedado consignar o excesso de  
arrecadação como fonte de recursos.  
§ 5o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final salvo se um terço  
dos membros da Câmara Federal ou do Senado da  
República requerer a votação em Plenário de emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 6o. - Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 7o. - O Primeiro-Ministro poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificações nos projetos a que se refere este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é  
proposta.  
§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a sua aprovação definitiva  
pelo Congresso Nacional.  
[...] 
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 á 
técnica legislativa, nos tempos dos debates e acordos efetuados. 
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Parecer:   

   A Emenda apresentada pelos Nobres Constituintes contém aspectos que representam efetiva contribuição 
para o aperfeiçoamento do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização e que deverão ser 
incorporados aos nossos substitutivos.  
A supressão do disposto no artigo 285 do Projeto, contudo parece-nos conflitar com os pontos de vista 
expressos pela maioria dos Constituintes que examinaram a matéria em fases anteriores.  
Especificamente no tocante à "Seção II dos Orçamentos" , em que pese a efetiva colaboração de uns autores 
para o aprimoramento do Projeto, não podemos aprová-la por completo .  
Entendemos que a sistemática apresentada, entendida como orçamento bianual, não se coaduna com o 
entendimento da maioria dos Constituintes e poderá complicar o processo. Considerando, entretanto, que vários 
dos dispositivos apresentados estão sendo aproveitados, entendemos que a Emenda está parcialmente  
aprovada. 
   
   EMENDA:18922 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ACIVAL GOMES (PMDB/SE) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Suprima-se o art. 133 e seus parágrafos do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 

Já é da competência da União, inclusive no próprio Projeto (art. 54, inciso XXIII, letra a), legislar sobre normas 
gerais de direito financeiro, aí incluída, naturalmente, matéria orçamentária. 
Logo, não há sentido do Projeto estabelecer, no dispositivo em foco, a promulgação de lei própria de “diretrizes 
orçamentárias” para nortear as prioridades, quantitativos e condições das propostas orçamentárias. 
Afigura-se, aqui, mais um excesso constitucional, a superpor, ao próprio orçamento, a existência de lei que lhe 
discipline o conteúdo, a par, ainda, das normas gerais de direito financeiro já editadas pela União. 
Por todo o exposto, se sugere a pura e simples supressão do dispositivo em apreço, com o que em nada se 
prejudicará, com efeito, a elaboração das propostas orçamentárias anuais. 
Parecer:   

   A emenda deve ser aprovada, conforme entendimento predominante na Comissão de Sistematização. 
   
   EMENDA:19139 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANTONIO CARLOS KONDER REIS (PDS/SC) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Redigir o § 1o. do art. 133 da seguinte forma:  
"Art. 133 - ................................  
§ 1o. - O projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias será encaminhado ao Congresso  
Nacional pelo Primeiro-Ministro." 
Justificativa: 

O prazo é muito antecipado. Não há possibilidades de formular diretrizes tão cedo. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. Não há dúvida de que há necessidade de se estabelecer prazo para encaminhamento 
do projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional. 
   
   EMENDA:19637 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS ALBERTO CAÓ (PDT/RJ) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
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Dispositivo a ser Emendado: Art. 133  
Substitua-se o termo... Primeiro-Ministro....  
por Presidente da República no Art. 133. 
Justificativa: 

Não havendo Primeiro Ministro a proposta orçamentaria deverá ter iniciativa do Presidente da República como 
chefe de Governo. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:19686 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOVANNI MASINI (PMDB/PR) 
Texto:   

   Dê-se ao § 8o. do artigo 134 a seguinte redação:  
§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até sua apreciação definitiva  
pelo Congresso Nacional. 
Justificativa: 

Na forma como está redigido o § 8º, que falo em “aprovação definitiva”, dando ensejo a interpretação no sentido 
de que a aprovação do projeto é obrigatória ao Congresso Nacional. Deve-se, portanto, redigir “apreciação”, o 
que não obrigará o parlamento a aprovar a proposta executiva, podendo, ao contrário, até rejeitá-la, com o que 
se assegura a prerrogativa deliberativa do Congresso e não uma mera função homologatória. 
Parecer:   

   O conteúdo da Emenda, em confronto com o do Projeto e das demais emendas atinentes ao mesmo assunto, 
não obstante os nobres propósitos do Autor, não se harmoniza com a sistemática que orienta os princípios na 
parte relativa aos Planos e Orçamentos. 
   
   EMENDA:19900 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO AMARAL (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dê-se ao § 8o. do art. 134 do texto do  
Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"§ 8o. Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido atualmente, o § 8º do art. 134 só pode ser interpretado pela obrigatoriedade da 
aprovação definitiva, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei orçamentária para que o Executivo o execute. 
Pela emenda proposta, entretanto, substituindo-se o texto “aprovação definitiva” por “apreciação definitiva”, o 
Executivo poderá iniciar a execução da lei orçamentária mesmo sem sua aprovação definitiva. 
Parecer:   

   As finalidades da Emenda estão em parte contempladas no Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:19981 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 134 - Parágrafo 8o.  
O Parágrafo 8o. do Artigo 134 do Projeto de  
Constituição passa ter a seguinte redação  
Art. 134 ....................................  
§ 8o. - se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
considerar-se-á prorrogação por um exercício a lei  
orçamentária vigente, relativa às despesas  
correntes - com a sua expressão monetária  
reajustada, caso tenha inflação superior a 5%  
(cinco por cento) durante o exercício findo -, e a  
relativa a despesas de investimento já aprovadas  
anteriormente e programadas para além do exercício  
findo, com a respectiva atualização da sua  
expressão monetária. 
Justificativa: 

Não pode haver omissão. O decurso de prazo em matéria orçamentária é o que poderia se chamar de alta 
traição ao mandato recebido nas urnas. Por isso a proposta de emenda que visa assegurar e garantir que esse 
processo não tenha descabidas consequências com a falta de tempo hábil para negociações, votações, etc. 
Parecer:   

   Pelo não acolhimento. Trata-se de pormenorização incompatível com um texto constitucional. 
   
   EMENDA:20287 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Inclua-se, na subseção III, da Seção VIII, do  
Título V e no Título X onde couber, os seguintes  
artigos e, em consequência, suprimam-se os artigos  
133, 134 e 135 e seus respectivos parágrafos:  
"Art. O Executivo encaminhará ao Congresso  
Nacional, para votação conjunta das duas Casas, os  
projetos de lei relativos ao plano plurianual, às  
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos  
créditos adicionais.  
§ 1o. - Caberá a uma comissão mista  
permanente de Senadores e Deputados examinar e  
emitir parecer sobre os projetos referidos neste  
artigo, exercer o acompanhamento e a fiscalização  
orçamentária e apreciar as contas apresentadas  
anualmente pelo Chefe de Governo.  
§ 2o. - Somente na Comissão poderão ser  
oferecidas emendas, sendo conclusivo e final o seu  
pronunciamento, salvo se um terço dos membros da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal  
requererem a votação em Plenário.  
§ 3o. - As emendas ao projeto de lei  
orçamentária somente poderão ser aprovadas quando  
se relacionarem com:  
I - investimentos e despesas deles  
decorrentes, desde que:  
a) sejam compatíveis com o plano plurianual e  
com a lei de diretrizes orçamentárias;  
b) indiquem os recursos necessários,  
admitidos somente os provenientes de operações de  
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crédito ou anulação de despesas de mesma natureza.  
II - as autorizações a que se refere o artigo  
288 ou a correção de erros ou inadequações.  
§ 4o. - As emendas ao projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas  
quando incompatíveis com o plano plurianual.  
§ 5o. - O Executivo poderá enviar mensagem ao  
Congresso Nacional para propor modificação nos  
projetos a que se refere este artigo, enquanto não  
estiver iniciada a votação, na Comissão Mista, da  
parte cuja alteração é proposta.  
§ 6o. - Se os projetos não forem devolvidos à  
sanção nos prazos fixados na lei complementar, o  
Executivo poderá executá-los por decreto até a sua  
promulgação.  
§ 7o. - Aplicam-se aos projetos mencionados  
neste artigo, no que não contrariarem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
Art. Enquanto a lei complementar não  
regulamentar, o projeto de lei referente:  
I - ao plano plurianual, com vigência até o  
final do primeiro exercício financeiro do mandato  
presidencial subsequente, será encaminhado até  
quatro meses antes do encerramento do primeiro  
exercício financeiro e devolvido para a sanção até  
o encerramento da sessão legislativa;  
II - às diretrizes orçamentárias será  
encaminhado até oito meses e meio antes do  
encerramento do exercício financeiro e devolvido  
para sanção até o encerramento do primeiro período  
da sessão legislativa; e  
III - ao orçamento da União, até quatro meses  
antes do encerramento do exercício financeiro e  
devolvido para sanção até o encerramento da sessão  
legislativa." 
Justificativa: 

Com exceção do § 3º do artigo, e nova redação mantém a ideia geral dos artigos que se propõe a 
supressão. Com relação ao § 3º propõe-se nova redação para regulamentar as emendas aos projetos 
de lei ao plano, das diretrizes e do orçamento. Em realidade, a proposição consolida e concilia as 
ideais da Comissão de Sistema Tributário, Orçamento e Finanças e da Comissão da Organização 
dos Poderes e Sistema de Governo, que tratarem independentemente do assunto. 
Propõe-se, também, maior flexibilidade aos prazos estabelecidos no Capítulo, passando-os para as 
“Disposições Transitórias” até que lei complementar os estipulem em caráter definitivo. Isto permitirá 
ajustamentos que se fizerem necessários para melhor adequar cronologicamente a nova filosofia de 
planejamento e orçamento instituído no Projeto de Constituição. 
Parecer:   

   Entendemos que a emenda traz efetiva contribuição para o aprimoramento do projeto e do próprio processo de 
tramitação legislativa das matérias orçamentárias. "Entretanto, algumas alterações de redação devem ser feitas. 
Assim somos pela aprovação parcial desta emenda nos termos do Substitutivo. 
   
  
   EMENDA:20595 REJEITADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
TEXTO MODIFICADO: Art. 134 -  
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§ 8o. - Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a apreciação definitiva pelo  
Congresso Nacional.  
Substituir no § 8o. do artigo 134, a palavra  
aprovação por apreciação 
Justificativa: 

Na forma em que está redigido o § 8º, interpreta-se pela obrigatoriedade da aprovação definitiva, pelo Congresso 
Nacional, do projeto de lei orçamentária, sem que o Executivo poderá executar a sua proposta orçamentária.  
Assim, deve-se ao invés de condicionar à aprovação pelo Congresso, condicionar, à sua apreciação; o que 
possibilitará ao mesmo até rejeitá-lo. 
Parecer:   

   O tema mereceu tratamento adequado no substitutivo. Pelo não acolhimento. 
   
   EMENDA:07614 PARCIALMENTE APROVADA 
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  
[...] 
SUBSEÇÃO III  
DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA  
Art. 133. A elaboração das propostas de  
orçamento obedecerá a prioridades, quantitativas e  
condições estabelecidas em lei de diretrizes  
orçamentárias de iniciativa do Presidente da  
República.  
§ 1o. O projeto de lei de diretrizes  
orçamentárias será encaminhado ao Congresso  
Nacional pelo Presidente da República até oito  
meses e meio antes do exercício financeiro.  
§ 2o. O projeto da lei de diretrizes  
orçamentárias será devolvido para sanção até o  
encerramento do primeiro período de sessão legislativa.  
§ 3o. Se o projeto da lei de diretrizes  
orçamentárias não for devolvido para sanção no  
prazo estabelecido neste artigo, fica o Presidente  
da República autorizado a promulgá-lo como lei.  
Art. 134. Os projetos de lei relativos ao  
Plano Plurianual de Investimentos e ao orçamento  
anual serão enviados pelo Presidente da República,  
ao Congresso Nacional, para votação conjunta das  
duas Casas, até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte.  
§ 1o. Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para examinar  
e emitir Parecer sobre os projetos de lei  
relativos ao Plano Plurianual de Investimentos, às  
Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual.  
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§ 2o. Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas.  
§ 3o. Emenda de que decorra aumento de  
despesa global só será objeto de deliberação  
quando:  
I - compatível com o plano plurianual de  
investimentos, com a lei de diretrizes  
orçamentárias, ou com ambos, conforme o caso; e  
II - indique os recursos necessários, desde  
que provenientes do produto de operações de  
crédito ou de alterações na legislação tributária.  
§ 4o. É vedado a emenda indicar, como fonte  
de recursos, o excesso de arrecadação.  
§ 5o. O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um terço  
dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado  
Federal requerer a votação em Plenário de emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 6o. Aplicam-se ao projeto de lei  
orçamentária, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 7o. O Presidente da República poderá enviar  
mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificações nos projetos a que se refere este  
artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é proposta.  
§ 8o. Se a lei orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada a execução do projeto como  
norma provisória, até a sua aprovação definitiva  
pelo Congresso Nacional.  
Art. 135. O Presidente da República terá  
cinco dias, a contar do recebimento dos projetos,  
para sancioná-los ou vetá-los, comunicando ao  
Presidente do Congresso Nacional, em quarenta e  
oito horas, em caso de veto, as razões que o  
motivaram. Decorridos os cinco dias, o silêncio do  
Presidente da República importará a sanção.  
§ 1o. O Congresso Nacional, no prazo de dez  
dias, deliberará sobre as partes vetadas dos  
projetos.  
§ 2o. Os recursos orçamentários que, em  
virtude de emenda ou de veto, restarem sem despesa  
correspondente poderão ser utilizados mediante  
autorização legislativa, para abertura de crédito  
especial ou suplementar.  
[...] 
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 legislativas 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. 
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______________________________________________________________ 

FASE O 

 
   EMENDA:21683 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   

   Acrescente-se, ao artigo 221 o seguinte parágrafo:  
Art. 221 - ............................... 
§ - O Poder Executivo submeterá anualmente ao  
Congresso Nacional a proposta de orçamento plurianual dos dispêndios público, na forma estabelecida em lei. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Compartilhamos da preocupação do eminente autor da emenda, pela importância do assunto e que objetiva 
assegurar ao Congresso Nacional apreciar o orçamento plurianual dos dispêndios públicos.  
Entretanto, as normas que compõem a matéria constitucional já estão atendidas, de forma implícita, na  
Seção II, dos Orçamentos, conforme o art. 220.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:22684 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FRANCISCO ROLLEMBERG (PMDB/SE) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dê-se aos artigos 220, 221 e 222 do  
Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 220 - O orçamento público será uno,  
incorporando-se à receita, obrigatoriamente, todas  
as rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se,  
discriminadamente, na despesa, as dotações  
necessárias ao custeio de todos os serviços  
públicos prestados pela administração direta ou  
indireta.  
§ 1o. - O orçamento será aprovado anualmente  
por lei, submetido o seu projeto à apreciação do  
Congresso Nacional, do iniciativa do Executivo,  
abrangendo a estimativa de receita e a previsão  
máxima de despesa pública, inclusive as referentes  
ao universo de órgãos, fundo, autarquias e  
empresas sob o controle do Poder Público.  
§ 2o. - A lei orçamentária será elaborada  
segundo os critérios estabelecidos nesta  
Constituição e em lei complementar que lhe  
regulará o conteúdo, a apresentação, a execução e  
o acompanhamento.  
§ 3o. - É verdade a aprovação de lei  
orçamentária plurianual, permitidos planos de  
governo plurianuais, sem força vinculativa.  
§ 4o. - Nenhum investimento, mesmo constante  
de plano de governo plurianual, poderá ser  
iniciado sem prévia inclusão na lei orçamentária,  
nos termos deste artigo.  
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§ 5o. - A lei orçamentária não conterá  
dispositivo estranho à previsão de receita e a  
fixação de despesa para os serviços anteriormente  
criados".  
Art. 221 - O orçamento público anual compreenderá:  
I - orçamento fiscal;  
II - orçamento monetário;  
III - orçamento previdenciário;  
IV - orçamento das empresas sob controle da União.  
§ 1o. - É vedada a inclusão de operações de  
crédito por participação da receita, que importem  
em déficit presente ou futuro do orçamento.  
§ 2o. - É vedado ao Poder Público realizar  
qualquer tipo de investimento em empresas, sob seu  
controle ou em que tenha participação, em déficit  
ou com prejuízo.  
§ 3o. - O orçamento das empresas sob controle  
do Poder Público só pode conter a previsão de  
receitas oriundas de suas próprias atividades, bem  
como a fixação de despesas e investimentos em suas  
próprias atividades".  
"Art. 222 - P projeto de lei orçamentária será  
enviado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo  
até 31 de outubro de cada ano, dispondo este de  
trinta dias para sua aprovação e encaminhamento à  
sanção presidencial.  
§ 1o. - Se o projeto de lei orçamentário não  
tiver sido enviado ao Poder legislativo, e  
submetido à sanção nas datas mencionadas no caput  
deste artigo, prorrogar-se-á para o exercício  
seguinte o orçamento que estiver em vigor.  
§ 2o. - O projeto de lei orçamentária será  
votado por no mínimo 2/3 dos componentes de cada  
câmara do Congresso, e aprovado por maioria  
absoluta do quórum mínimo previsto para votação". 
Justificativa: 

O Direito Financeiro tem base constitucional e é através dele que os Estados modernos auferem receita, gerem 
seu patrimônio e controlam as suas despesas. 
As receitas Estatais advêm de duas fontes principais, uma a tributação, normalmente chamada “receita 
derivada”, outra a atividade econômica do Estado, chamada “receita originária”. 
Sendo o Estado a forma organizada de uma sociedade, com o objetivo de promover o bem comum, torna-se 
imperioso que as suas receitas sejam, todas elas, contabilizadas, tanto as “derivadas”, oriundas dos tributos, 
como as “originárias” oriundas da atividade econômica. 
Esta contabilização se faz inicialmente através do orçamento, e, posteriormente, através de fiscalização pelo 
Tribunal de Contas. 
Ora, se no orçamento não constarem todas as receitas e despesas dos órgãos públicos, seja de administração 
direta seja de indireta ainda das empresas sob controle estatal, perde a administração estatal a transparência 
necessária à coisa pública. 
Sem esta transparência, o Estado deixa de ter por objetivo o bem comum, transformando-se em instrumento de 
proveito pessoal de alguns poucos. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte tem por finalidade substituir os artigos 220, 221 e 222 - Dos Orçamentos.  
O conteúdo da Emenda, em confronto com os artigos do Substitutivo, levou-nos a conclusão que apesar de 
alguns pontos abordados se harmonizarem com o proposto, os princípios que nortearam a sistemática de Planos 
e Orçamentos não se coadunam e não coincidem com o conjunto de pontos de vista expressados pela maioria 
dos Membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25017 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   

   Emenda (supressiva) Título VII - Capítulo II  
- Seção II  
"Suprima-se o texto do § 2o. do art. 221". 
Justificativa: 

Esse dispositivo representa uma diminuição para o Legislativo. Retira toda a expressão do plenário. Os 
Deputados e Senadores não têm, na sua grande maioria, o direito de emendar, ou seja, o direito de participar 
ativa e verdadeiramente. 
Os tempos são outros. Vamos extirpar o mal. 
Parecer:   

   A Emenda do eminente Constituinte suprime o §2o.do art.221, que estabelece que as Emendas oferecidas ao 
Projeto de Lei Orçamentária serão apresentadas na Comissão.  
Do exame da justificação da Emenda, chegamos à conclusão de que ela não se harmoniza com a opinião da 
maioria dos Membros desta Comissão, vez que o dispositivo não restringe o direito da emenda, a qual pode ser 
apresentada na Comissão, como também em plenário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:25142 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JUTAHY MAGALHÃES (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Título VII, Capítulo II, Seção II  
Substituam-se os artigos 220 e 224 pelo  
seguinte, renumerando-se os demais  
Seção II  
Do Planejamento e do orçamento  
[...]  
Art. 223 - Os Projetos de Lei mencionados no  
artigo anterior, bem assim as proposições  
correlatas, serão examinadas por Comissão Mista de  
Senadores e Deputados, que terá caráter  
permanente.  
§ 1o. - Compete, ainda, à Comissão Mista de  
que trata este artigo:  
a) exercer o acompanhamento e a fiscalização  
físico-financeira dos planos e orçamentos; e  
b) acompanhar e analisar a tomada de contas  
do Presidente da República.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista serão  
oferecidas emendas aos projetos relacionados no  
artigo precedente, as quais somente poderão ser  
aprovadas quando, acarretando a elevação de  
despesa global:  
a) indicarem os recursos necessários desde  
que provenientes de operações de crédito ou de  
anulação de despesa da mesma natureza; e  
b) forem compatíveis com os planos, programas  
e diretrizes orçamentárias vigentes.  
§ 3o.- O pronunciamento da Comissão será  
conclusivo e final, salvo se um terço dos membros  
da Câmara dos Deputados ou do Senado da República  
requererem a votação em plenário de emenda  
aprovada ou rejeitada na Comissão.  
§ 4o. - O Poder Executivo poderá propor  
modificação de Projeto de Lei a que se refere o  
artigo anterior, enquanto não estiver iniciada a  
votação na Comissão Mista, da parte cuja alteração  
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é proposta.  
§ 5o. - Os recursos relativos a veto, emenda  
ou rejeição do projeto de orçamento anual que  
restarem sem despesa correspondente poderão ser  
utilizados, conforme o caso, mediante créditos  
especiais ou suplementares, com prévia e  
específica autorização legislativa.  
§ 6o.- Aplicam-se aos Projetos de Lei  
citados neste artigo, no que não contrariem o  
disposto nesta Seção, as demais normas  
relativas a elaboração legislativa.  
[...] 
Justificativa: 

Procura a emenda institucionalizar um “sistema de planejamento nacional” em que planos e orçamentos se 
harmonizem, com a efetiva participação do Poder Legislativo. 
Isto em um contexto em que os Poderes Legislativo e Executivo complementem harmonicamente sua 
participação de maneira a traduzir transparentemente as ações da administração pública. 
Parecer:   

   Propõe o ilustre Constituinte substitutivo completo nos Artigos 220 a 224 que compõe a Seção II (Dos 
Orçamentos) no Projeto. Considerando que em vários dos seus dispositivos as normas coincidem com o Projeto, 
algumas apenas com relação diferentes, mas que em outros as normas propostas não se coadunam com a 
orientação geral do Projeto ou devam ser objeto de legislação infraconstitucional, consideramos que a  
Emenda é aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:25587 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ LUIZ MAIA (PDS/PI) 
Texto:   

   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Seção II  
Seção II  
Dos Planos e do Orçamento  
[...] 
Art. 221 O Poder Executivo submeterá à  
aprovação do Congresso Nacional.  
I - até oito meses e meio antes do início do  
exercício financeiro, o Projeto de Lei de  
Diretrizes Orçamentárias, em conformidade com os  
planos;  
II - até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro, Projeto de Lei Orçamentária  
Anual, em conformidade com a Lei de Diretrizes  
Orçamentárias;  
III - até doze meses depois de iniciado um  
período do Governo, Plano de Ação Governamental;  
IV - a qualquer tempo, outros planos a serem  
definidos em Lei Complementar.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados para, sem  
prejuízo de outras atribuições que lhe forem  
conferidas, examinar e emitir parecer sobre os  
projetos de lei referidos neste artigo;  
§ 2o. A Lei Orçamentária deverá compreender  
as estimativas de receita e despesa, explicitar os  
objetivos e metas a alcançar com os recursos  
alocados e proporcionar elementos que permitam  
verificar sua integração com os planos;  
§ 3o. - O Poder Executivo poderá enviar  
Mensagem ao Congresso Nacional para propor  
modificações nos projetos a que se refere este  
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artigo, enquanto não estiver concluída a votação,  
na Comissão Mista, da parte cuja alteração é  
proposta;  
§ 4o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas, as quais deverão:  
a) ser compatível com os planos e com a Lei  
de Diretrizes Orçamentárias, ou com ambos,  
conforme o caso;  
b) indicar a fonte de recursos, inclusive  
quando incorrer aumento de despesa, sendo vedada,  
em qualquer caso, a indicação de excesso de  
arrecadação;  
§ 5o. O pronunciamento da Comissão Mista  
sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se  
um terço dos membros da Câmara Federal ou do  
Senado da República requerer a votação, em  
Plenário, de emenda aprovada ou rejeitada na  
Comissão;  
§ 6o. Se o Projeto de Lei de Diretrizes  
Orçamentárias não for devolvido para sanção até  
quarenta e cinco dias após seu recebimento, fica o  
Presidente da República autorizado a promulgá-la  
como Lei;  
§ 7o. Se a Lei Orçamentária não tiver sido  
votada até o início do exercício correspondente,  
poderá ser iniciada sua execução como norma  
provisória, até a sua aprovação definitiva pelo  
Congresso Nacional;  
§ 8o. Aplicam-se projeto de lei referidos  
neste artigo, no que não contrariem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
[...] 
Justificativa: 

A presente emenda pretende a concisão da redação dada à Seção, eliminando tecnicalidades e mantendo, 
basicamente, as mesmas ideias de equilíbrio e rigor processual, e remete o material de caráter polêmico à Lei 
Complementar, evitando, inclusive, que se consagre fórmulas que só pretenderam a burla à Constituição vigente. 
Urge respeitá-la mais desde sua elaboração. 
Parecer:   

   Pretende a emenda apresentada pelo nobre Constituinte substituir os artigos 220 a 224 que compõe a Seção II 
(Dos Orçamentos). Justifica seu autor que a emenda pretende "a concisão da redação, eliminando tecnicalidades 
e mantendo, basicamente, as mesmas ideias de equilíbrio e rigor processual, e remete o material polêmico à Lei 
Complementar, evitando, inclusive que se consagre fórmulas que só pretenderam à emenda a Constituição 
vigente". Entretanto, a redação proposta é mais extensa e prolixa que a do Projeto; estabelece mecanismos 
inaplicáveis na prática sem dar, inclusive a respectiva solução em aplicabilidade ( caso da justificação dos 
diversos seguimentos políticos, sociais e dos vários níveis de governo §1o. do seu art. 220); utiliza linguagem 
sem definição estabelecendo, inclusive, sem consenso técnico (categoria orçamentária item IV do seu art. 222; 
estatais - item V do mesmo art.); estabelece exatamente quais são as únicas despesas imprevisíveis e urgentes 
(seu art. 223 ); impossibilita a utilização de possíveis e prováveis "excessos de arrecadação (ver art.224 ); 
introduz a obrigatoriedade na Constituição de aspectos eminentemente técnicos altamente controvertidos  
e que obrigatoriamente deverão ser regulados em lei complementar (critérios de manutenção do valor real - 
(ver art. 227) além de, o que nos parece mais grave, estabelecer, ao contrário da nossa tradição constitucional e 
da experiência da maior parte dos países, a estimativa de despesas na lei orçamentária (e não a fixação, como 
está no Projeto) o que poderá levar à não realização de gastos de forma diferente da aprovada pelo Legislativo e 
de forma a impedir ou dificultar o controle, o acompanhamento e a fiscalização, permitindo possíveis burlas à 
vontade legislativa. Considerando, entretanto, apesar de alguns dos aspectos negativos que relacionamos, que 
alguns de seus dispositivos tem semelhanças com o Projeto, podemos entender a presente emenda como 
aprovada parcialmente. 
   
   EMENDA:27219 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 3o. do art. 221  
Substitua-se o § 3o. do art. 221 pelo seguinte:  
"§ 3o. - As emendas ao projeto de lei  
orçamentária anual não poderão ser aprovadas  
quando incompatíveis com o plano plurianual ou  
quando não indicarem os recursos necessários." 
Justificativa: 

O texto atual do projeto restringe tremendamente o poder de emendar a lei orçamentária pelo legislativo. Isto é 
incompatível com a conjuntura caracterizada por um Congresso forte. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte altera o § 3o., do art. 221, que estabelece normas sobre aprovação de 
emendas ao Projeto de Lei Orçamentária.  
O conteúdo do dispositivo apresentado, em confronto com o do substitutivo, não se harmoniza com a sistemática 
aplicada ao Capítulo do Orçamento, e nem coincide com a maioria dos Membros que compõem esta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:27220 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   

   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: item II do art. 220  
Suprima-se o item II do art. 220 e em  
consequência suprima-se o § 2o. do art. 220, a  
expressão "das diretrizes orçamentárias" no § 7o.  
do art. 220, a expressão "às diretrizes  
orçamentárias" no caput do art. 221, a expressão  
"e com a lei de diretrizes orçamentárias" sua  
letra "a" do item I do § 3o. do art. 221, e o §  
4o. do art. 221. 
Justificativa: 

A lei de diretrizes orçamentárias é instrumento que representa novidade no processo orçamentário brasileiro e 
que somente servirá para complicar esse processo, obrigando o Congresso a um permanente desgaste, durante 
todo o ano, relativo à matéria orçamentária. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte tem por objetivo suprimir, no capítulo dos orçamentos "o item II, do art.  
200 - " as diretrizes orçamentárias.  
A proposta do Autor da emenda não se harmoniza com a sistemática que orienta o Sistema de Planos e 
Orçamento do substitutivo, nem coincide com os pontos de vista expressados pela maioria dos membros desta 
Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28115 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221, § 1o. e § 2o.  
O Art. 221, § 1o., passa a ter a seguinte redação:  
"O regimento comum do Congresso Nacional  
disporá sobre a Comissão Mista de Senadores e  
Deputados que apreciará a matéria mencionada neste  
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Artigo".  
"§ 2o. - As Emendas ao Projeto de Orçamento  
serão apresentadas na Comissão Mista e poderão ser  
apreciadas pelo Plenário do Congresso Nacional na  
forma regimental". 
Justificativa: 

O Orçamento é um dos objetivos basilares do Poder Legislativo e em torno dele é que a instituição surgiu, 
cresceu e se aperfeiçoou.  
Como está no Projeto o Orçamento será absorvido o monopolizado por uma Comissão Mista, cujos membros 
indicados pelos líderes terão um papel acima e superior ao próprio Congresso Nacional. 
A exigência de um terço de Senadores e Deputados para pedir que seja examinada determinada emenda 
dificultará a apreciação da matéria pelos congressistas. Daí a presente preposição. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte modifica o art. 221 e § 2o.  
A opinião da maioria dos Membros desta Comissão não coincide com o conteúdo da emenda.  
O dispositivo do Substitutivo é mais adequado, determinando que emendas ao Projeto de Orçamento devam ser 
apresentadas na Comissão Mista de Orçamento e estabelece normas para serem apreciadas pelo Plenário.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:28185 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221, § 6o.  
O Art. 221, § 6o, passa a ter a seguinte redação:  
"Se os Projetos não forem devolvidos à sanção  
nos prazos fixados em lei complementar o  
Executivo, por decreto, prorrogará o Orçamento do  
ano anterior para o novo exercício, aplicadas as  
correções monetárias, até definitiva decisão do  
Congresso Nacional". 
Justificativa: 

O texto do Projeto acima, autorizando o Poder Executivo a pôr em execução um orçamento que não foi aprovado 
pelo Congresso Nacional e contra o qual poderá haver a hipótese de rejeição, significa nada mais, nada menos, 
do que um corte nas prerrogativas do Congresso Nacional. 
A tradição brasileira nestes casos é colocar uma execução ou orçamento do ano anterior que tenha aprovação 
do Congresso Nacional, pois do contrário o Legislativo ficaria marginalizado no episódio. 
Parecer:   

   A emenda do nobre constituinte estabelece normas para execução do orçamento da União enquanto o 
Congresso não aprovar em definitivo o projeto orçamentário.  
O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, não se harmoniza com a sistemática que oriente o 
Sistema de Planos e Orçamento. Entendemos que aplicação do dispositivo proposto institucionalizaria a 
correção monetária, que não é conveniente figurar no texto Constitucional.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:29662 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSVA  
Suprima-se do artigo 221 todos os parágrafos. 
Justificativa: 

Trata-se, de um lado de matéria regimental das duas Casas e do Congresso Nacional. Por outro lado, se fosse o 
caso de matéria constitucional não se poderia aceitar uma comissão mista com tantos e tais poderes. Ele fere a 
democracia, o processo legislativo e o bicameralismo retirando de todos os parlamentares e ação sobre o 
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Orçamento que passa por tal Comissão a ser um processo entre poucos os membros de uma Comissão. Não se 
pode retirar do Plenário a ação sobre a legislação, muito menos sujeita-a à solicitação prévia. A apreciação pelo 
plenário deve ser a regra comum, não a exceção. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda suprimir todos os dispositivos relativos aos 
procedimentos relativos à tramitação, isto é, ao processo das matérias orçamentárias. Assim como existe parte 
específica para o processo legislativo de maneira qual no Projeto, é indispensável que os procedimentos 
especiais sejam estabelecidos também a nível constitucional, e as matérias, conforme caracteriza a melhor 
doutrina jurídica, inclusive internacional, constituem-se em matérias especiais considerando-se as suas 
características próprias e específicas, inclusive as da anualidade e periodicidade.  
Pela Rejeição. 
   
   EMENDA:31760 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   Suprimam-se o art. 220, item I e seus §§  
1o., 2o., 4o., 5o., 6o., (item II), o art., 221 e  
seus §§ todos, o art. 222, com seus itens e §§ e  
os art. 223 e 224, todos esses dispositivos  
referentes aos planos e orçamentos. 
Justificativa: 

As matérias contidas nos dispositivos mencionados são regíveis por lei complementar ou mesmo comum. As 
disposições são essencialmente técnicas, o que não se coaduna com uma Constituição. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte manda suprimir o item I e § 1o., 2o., 4o., 5o. e 6o. (item II). O art. 221 e §§; o  
art. 222, itens e §§ e os art. 223 e 224, justificando que tais dispositivos deveriam ser objeto de Lei 
Complementar ou ordinária.  
Entendemos que os artigos abordados expressam princípios e não critérios, desta forma concluímos que o  
conteúdo da emenda não se harmoniza com a sistemática que orienta o sistema de Planos e Orçamentos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:31772 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   

   Suprimam-se os §§ 1o., 2o., 3o., e 4o. do  
art. 221 do Projeto da Comissão de Sistematização,  
referentes à tramitação da proposta de orçamento. 
Justificativa: 

As disposições contidas no mencionado artigo são de natureza regimental, competindo defini-las o Congresso 
Nacional. Foram repetidas das duas últimas Cartas Federais que, sabidamente, cercearam a participação e as 
decisões dos Deputados e Senadores, principalmente quanto ao exame do orçamento. Não merecem subsistir 
numa Democracia. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte suprime os § 1o., 2o.,3o. e 4o., do art. 221, que estabelece dispositivos sobre 
a tramitação da proposta orçamentária.  
O exame da justificação da emenda não se harmoniza com a maioria dos membros desta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:32477 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Dar à alínea b do inciso I, parágrafo 3o. do art. 221, a seguinte redação:  
b) indiquem os recursos necessários admitidos  
somente os provenientes de anulação de despesas da  
mesma natureza, sendo vedado os recursos a  
operações de crédito. 
Justificativa: 

A atual versão do art. 221, par. 3º, item I, alínea “b”, ao permitir emendas ao projeto de lei orçamentária que 
versem sobre os investimentos e despesas, bastando que “indiquem os recursos necessários, admitidos 
somente os provenientes de operações de crédito ou anulação de despesas de mesma natureza”, cria situação 
que poderá trazer grandes embaraços à execução do orçamento da União. Para isso, basta que seja aprovada 
uma emenda que indique como fonte de custeio uma operação de crédito interna ou externa, que ficará 
dependente da aceitação de um terceiro, qual seja, o emprestador. Por outro lado, a fonte para as emendas seria 
praticamente inesgotável, pela possibilidade de uso de colocações de títulos da dívida mobiliária. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte estabelece normas para aprovação de emendas ao Projeto de Lei 
Orçamentária.  
O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, não se harmoniza com a sistemática que orienta o 
Sistema de Planos e Orçamento. Entendemos que o dispositivo alterado restringiria a ação do Poder Legislativo 
na parte referente ao poder de emenda.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33899 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 221, § 2o.  
Suprima-se o § 2o. do art. 221. 
Justificativa: 

Inexplicável o procedimento que se intenta consagrar neste dispositivo. 
A competência em qualquer matéria legislativa não pode ficar restrita tão somente a apenas um grupo de 
parlamentares, por mais ilustres que sejam, sob pena de se estar incentivando a criação de blocos que atentam 
contra o mandato popular, outorgado indistintamente a todos os Congressistas. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte permitir que emendas aos projetos relativos às matérias orçamentárias possam 
ser apresentadas no Plenário das casas legislativas, e que todas elas sejam discutidas e votadas nestes 
Plenários.  
O dispositivo (§ 2o. do art. 221) que o autor pretende alterar determina que as emendas aqueles projetos só 
possam ser oferecidas na Comissão, cujo poder será conclusivo e final, salvo se requerido o destaque para 
apuração separada em Plenário. Esse preceito é salutar é indispensável pois caso contrário, se a emenda fosse 
aprovada, com a apresentação de milhares de emendas, e sua discussão e votação, os projetos tomariam todo o 
tempo legislativo dispo- nível impossibilitando a apreciação de outras matérias e com o agravante de não se ter a 
certeza de as matérias orçamentárias terminariam sua tramitação antes do início do exercício financeiro.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:33900 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 6o. do art. 221  
Suprima-se o § 6o. do art. 221 
Justificativa: 
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Decorre da emenda apresentada ao parágrafo 7º do artigo 221. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Pela aprovação. 
   
   EMENDA:33901 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   

   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 7o. do art. 221  
Dê-se ao § 7o. do art. 221, renumerado para § 6o., a seguinte redação:  
"§ 6o. - Aplicam-se aos projetos mencionados  
neste artigo, no que não contrariarem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo, principalmente o § 2o. do art. 96". 
Justificativa: 

A redação proposta visa a eliminação da figura da aprovação por decurso de prazo, introduza sub-repticiamente 
no presente dispositivo. 
Impõe-se terminar, de uma vez por todas, com a praxe de oficializar a omissão de procedimentos obrigatórios, 
expediente de que se valem, rotineiramente, os despersonalizados para acobertarem a própria indefinição ou até 
sua covardia. 
Se o Congresso deve, por força de impositivo constitucional, apreciar determinada matéria, não seja, com sua 
simples omissão que se considere aprovada. Que, então, se dê prioridade absoluta à apreciação do projeto, 
coibindo manobras que impeçam o prosseguimento dos trabalhos. Jamais, porém, restabelecer o execrado 
decurso de prazo como forma tácita de aprovação Legislativa. 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte altera o § 7o., do art. 221, que determina prazo para votação do Projeto de Lei 
Orçamentária.  
O conteúdo da emenda, em confronto com o do Substitutivo, não se harmoniza com o Sistemática que oriente o 
sistema de Plano e Orçamentos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34200 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Inclua-se como parágrafo do art. 221 o seguinte:  
§ Os recursos relativos a veto, emenda ou  
rejeição do projeto de orçamento anual que  
restarem sem despesa correspondente poderão ser  
utilizados, conforme o caso, mediante créditos  
especiais ou suplementares, com prévia e  
específica autorização legislativa. 
Justificativa: 

Procura a emenda suprir lacuna existente no projeto, qual seja a regulamentação da forma de utilização de 
recursos vetados, suprimidos por emenda do projeto de lei orçamentária, ou relativos a projetos, atividades, ou 
mesmo, de órgãos completos, rejeitados pelo Congresso Nacional. Nestas hipóteses, para que não seja utilizada 
a autorização genérica prevista no item I do § 6º do art. 220, deve ser necessária prévia e específica autorização 
legislativa para a abertura de créditos adicionais. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta poderia contribuir para o aperfeiçoamento do projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente. Entretanto entendemos que a matéria melhor ficaria em legislação infraconstitucional. Pela rejeição. 
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   EMENDA:34202 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   O item II do § 3o. do Art. 221 do Projeto é  
desdobrado em dois itens com a seguinte redação:  
Art. 221 - ........................................ 
§ 3o. - ...................................... 
I - ............................................. 
II - as autorizações a que se refere o item I  
do parágrafo 6o. do artigo anterior; ou  
III - a correção de erros ou inadequações. 
Justificativa: 

A boa técnica de redação legislativa estabelece que normas diferentes devem ser reguladas por dispositivos 
diferentes. A correção de erros ou inadequações constituem, na realidade, uma terceira alternativa para que 
emendas possam ser aprovadas. Assim, ela deve ser indicada em item específico, permanecendo a conjunção 
alternativa “ou” em todos os dois itens anteriores. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais complexo, preciso e 
consistente, idem com a maioria.  
Pela aprovação parcial nos termos do Substitutivo. 
   
   EMENDA:34203 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221 - § 3o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 3o. do Art. 221 do Projeto:  
Art. 221 ....................................  
§ 3o. As emendas aos projetos de lei de  
orçamento anual e de créditos adicionais somente  
poderão ser aprovadas quando se relacionarem com: 
Justificativa: 

Procura a emenda corrigir grave lapso no Projeto, qual seja o de ignorar e não regular a possibilidade de 
emendas aos projetos de créditos adicionais. Estes, por serem alterações dos orçamentos anuais, devem ter as 
mesmas possibilidades e impedimentos para o instituto de emendas que os estabelecidos na tramitação 
legislativa do projeto de lei de meios. 
Parecer:   

   O exame da emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais complexo, preciso e 
consistente. 
   
   EMENDA:34204 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221 - § 3o. Item I.  
Dê-se a seguinte redação ao item I, do § 3o.  
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do Art. 221 do Projeto: Art. 221 ..........  
§ 3o.........................................  
I - os investimentos e outras despesas deles  
decorrentes, desde que: a) ......................  
b) .......................................... 
Justificativa: 

Pretende a emenda dar ao dispositivo em referência a mesma redação encontrada no § 1º do Art. 220 que é, 
inclusive, mais correta. Os investimentos já se constituem por si em despesas o que obriga o emprego do 
vocábulo “outras”. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais complexo, preciso e 
consistente. 
   
   EMENDA:34207 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 221 do projeto:  
Art. 221 - ........................................ 
§ 1o. - Caberá a uma Comissão Mista  
permanente de Senadores e Deputados examinar e  
emitir parecer sobre os projetos referidos neste  
artigo e sobre as contas apresentadas anualmente  
pelo Chefe de Governo, bem como exercer o  
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem  
prejuízo da atuação das demais Comissões do  
Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de  
acordo com o art. 90. 
Justificativa: 

Procuramos com a presente emenda corrigir evidente lapso de redação no projeto e garantir o direito das demais 
Comissões de também exercer a fiscalização e acompanhamento dos programas setoriais. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com sua emenda melhorar a redação do dispositivo sanando evidente lapso do 
Projeto ao garantir o direito as demais Comissão das Casas legislativas de exercer a fiscalização e o 
acompanhamento dos programas setoriais.  
Considerando entretanto emenda apresentada pelo nobre Constituinte Fernando Henrique Cardoso, de no. es 
35035-8, relativa ao mesmo dispositivo, somos pela aprovação com a seguinte redação para o § 1o. do art. 221, 
"Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados, além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas nesta Constituição, examinar e emitir formas sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as 
contas apresentadas anualmente pelo chefe de Governo, bem como exercer o acompanhamento e a fiscalização 
orçamentária, em prejuízo da atuação das demais Comissão do Congresso Nacional e suas casas, criadas de 
acordo com o art. 90".  
Pela aprovação parcial. 
   
   EMENDA:34530 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 221, § 3o.  
"Art. 221. ................................... 
§ 3o. As Emendas ao Projeto de Lei  
orçamentária somente poderão ser aprovadas desde que:  
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e  
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com a Lei de diretrizes orçamentárias; e  
II - Indiquem os recursos necessários,  
admitidos somente os provenientes de operações de  
crédito ou anulação de despesas da mesma natureza. 
Justificativa: 

O dispositivo alterado dá maior flexibilização ao Congresso Nacional, quando da apreciação do Projeto de Lei 
Orçamentária. 
Se outros Projetos de iniciativa do Poder Executivo podem ser alterados, por que não dar a mesma flexibilidade 
ao orçamento? 
Parecer:   

   A emenda do nobre Constituinte altera o § 3o., do art. 221, que estabelece normas sobre aprovação de 
emendas ao Projeto de Lei Orçamentária.  
O conteúdo do dispositivo apresentado, em confronto com o do substitutivo, não se harmoniza com a sistemática 
aplicada ao Capítulo do Orçamento, e nem coincide com a maioria dos Membros que compõem esta Comissão.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:34754 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Substitua-se no § 2o. do art. 221, a  
expressão "um terço", pela expressão "um quinto". 
Justificativa: 

A redação proposta visa a tornar o dispositivo mais democrático. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, nos levou a concluir que a 
alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto, tornando-o mais completo, preciso e 
consistente.  
Assim, somos pela aprovação. 
   
   EMENDA:34769 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Inclua-se § 8o. no art. 220, com a seguinte redação:  
"§ 8o. - O projeto de lei orçamentária anual  
será enviado pelo Chefe do Governo ao Congresso  
Nacional, para votação conjunta das duas Casas,  
até quatro meses antes do início do exercício  
financeiro seguinte; se até o encerramento do  
período legislativo não for devolvido para sanção,  
será promulgado como lei".  
Suprima-se o § 6o. do art. 221. 
Justificativa: 

Redação visando a uma melhor técnica legislativa e a compatibilização com o item VI do art. 130. 
Parecer:   

   O exame da Emenda e respectiva justificação apresentadas pelo nobre Constituinte, não nos levou a concluir 
que a alteração proposta contribui para o aperfeiçoamento do Projeto.  
Assim, somos pela rejeição da Emenda. 
   
   EMENDA:34916 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprima-se:  
1) O § 2o. do art. 221  
2) O § 3o. do art. 221  
3) O item I do § 6o. do art. 220 
Justificativa: 

Os dispositivos cuja supressão se propõe cerceiam o Poder Legislativo em matéria orçamentária. 
Parecer:   

   O ilustre constituinte, com sua emenda, objetiva:  
1o.) com a supressão do § 2o. do art. 221, que possam ser oferecidas emendas aos projetos de Lei relativos às 
matérias orçamentárias no plenário das Casas Legislativas e não apenas na Comissão Mista como estabelece o 
Projeto. Se aprovada, teria ainda como consequência que as apreciações de qualquer emenda aos projetos 
referidos teriam que ser discutidas e votadas pelos "plenários". Essa liberalidade tornaria o processo de 
tramitação legislativa das matérias orçamentárias por demais extenso pois, com as minorias se utilizando dos  
diversos mecanismos de retardamento que os regimentos permitem, dificilmente os projetos completariam a 
tramitação legislativa nos prazos previstos, antes do início, inclusive, do exercício financeiro.  
2o.) com a supressão do § 3o. do art. 221, que nenhum limite seja estabelecido para a aprovação de emendas 
aos projetos relativos aos orçamentos. Tal situação poderia trazer de volta o quadro existente antes da vigência 
da atual Constituição, quando centenas de milhares de emendas eram apresentadas e milhares aprovadas pelo 
Congresso transformando o Orçamento em peça inútil como instrumento de administração pública.  
3o.) com a supressão do item I do § 6o. do art. 220, impedir que seja autorizado na lei orçamentária, a abertura 
de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito inclusive por antecipação de receita, em 
percentuais que o próprio Legislativo haja por bem estabelecer. Se aprovada, a execução orçamentária estaria 
seriamente prejudicada pois todas as autorizações teriam que ter uma específica apreciação legislativa o que, 
além de saturar a capacidade de trabalho do Congresso desnecessariamente, demandaria tempo que poderia 
paralisar a própria ação administrativa.  
Pelo descrito, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:35035 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA  
Dê-se ao § 1o. do art. 221 a seguinte redação:  
"§ 1o. - Caberá a uma comissão mista  
permanente do Congresso Nacional, sem prejuízo de  
outras atribuições que lhe forem conferidas nesta  
Constituição, exercer o acompanhamento e a  
fiscalização orçamentária, bem como emitir parecer  
sobre os projetos referidos neste artigo e as  
contas apresentadas, anualmente, pelo Chefe do  
Governo." 
Justificativa: 

O objetivo primordial da proposição, a par de melhor ordenar o texto do dispositivo, é incluir ressalva que 
reputamos indispensável, haja vista que a essa mesma comissão mista permanente são conferidas outras 
atribuições na Seção atinente à Fiscalização Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial da União. 
Parecer:   

   Pretende o ilustre Constituinte com a presente emenda incluir ressalva para evitar conflitos de interpretação  
constitucional no sentido de assegurar à comissão mista outras atribuições que lhe não determinadas em outras 
partes da Constituição (seção) atinente à Fiscalização Financeira, Orçamentária, operacional e patrimonial da 
União). Entretanto somos pela aprovação parcial da presente emenda com a redação sugerida gerando da 
apreciação da emenda no. es342070, ao mesmo § 1o. do art. 221, apresentada pelo nobre Constituinte,  
José Serra.  
Pela aprovação parcial 
   
   EMENDA:34001 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   

   De acordo com o disposto no § 2o. do artigo  
23 do Regimento Interno da Assembleia Nacional  
Constituinte, dê-se ao Título VII a seguinte  
redação, procedendo-se às alterações que se  
fizerem necessárias, no Substitutivo do Relator:  
"Título VII  
Da Tributação e do Orçamento  
Capítulo I  
Do Sistema Tributário Nacional  
Seção I  
Dos Princípios Gerais  
[...] 
Capítulo II  
Das Finanças Públicas  
[...] 
Seção II  
Dos Orçamentos  
[...]  
Art. 221 - Os projetos de lei relativos ao  
plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao  
orçamento anual e aos créditos adicionais serão  
apreciados simultaneamente pelas duas Casas do  
Congresso Nacional.  
§ 1o - Caberá a uma comissão mista  
permanente de Senadores e Deputados examinar e  
emitir parecer sobre os projetos neste artigo e  
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Chefe  
de Governo, bem como exercer o acompanhamento e a  
fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação  
das demais Comissões do Congresso Nacional e de  
suas Casas, criadas de acordo com o artigo 90.  
§ 2o - Somente na comissão poderão ser  
oferecidas emendas, sendo conclusivo e final o seu  
pronunciamento, salvo se um terço dos membros da  
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal requerer  
a votação em plenário.  
§ 3o - As emendas ao projeto de lei do  
orçamento anual e de créditos adicionais somente  
poderão ser aprovadas quando se relacionarem com:  
I - os investimentos e outras despesas deles  
decorrentes, desde que:  
a) sejam compatíveis com o plano plurianual e  
com a lei de diretrizes orçamentárias; e  
b) indiquem os recursos necessários,  
admitidos somente os provenientes de operações de  
crédito ou anulação de despesas da mesma natureza;  
ou  
II - as autorizações a que se refere o item I  
do parágrafo 6o. do artigo anterior; ou  
III - a correção de erros ou inadequações.  
§ 4o - As emendas ao projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas  
quando incompatíveis com o plano plurianual.  
§ 5o - O Executivo poderá enviar mensagem ao  
Congresso Nacional para propor modificação nos  
projetos a que se refere este artigo, enquanto não  
estiver iniciada a votação, na comissão mista, da  
parte cuja alteração é proposta.  
§ 6o - Se os projetos não forem devolvidos à  
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sanção nos prazos fixados em lei complementar, o  
Executivo poderá executá-los por decreto até a sua  
promulgação.  
§ 7o - Aplicam-se aos projetos mencionados  
neste artigo, no que não contrariarem o disposto  
nesta Seção, as demais normas relativas ao  
processo legislativo.  
§ 8o - Os recursos relativos a veto, emenda  
ou rejeição do projeto de orçamento anual que  
restarem sem despesa correspondente poderão ser  
utilizados, conforme o caso, mediante créditos  
especiais ou suplementares, com prévia e  
específica autorização legislativa.  
[...] 
Justificativa: 

As alterações e a redação ora propostas, de dispositivos correlatos, contemplam os aspectos de mérito do tema, 
as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade constituinte de seus signatários e a sistematização 
adequada a técnica legislativa, nos termos dos debates e acordos efetuados, tendo em vista o Substitutivo do 
ilustre Relator. 
Parecer:   

   A presente Emenda tem por objetivo dar nova redação ao Título VII do Substitutivo ao Projeto de Constituição.  
O exame da Emenda, na parte relativa à Seção II, "Dos Orçamentos", e da respectiva justificação apresentadas 
pelos nobres Constituintes, levam-nos a concluir que as alterações propostas contribuem para o 
aperfeiçoamento do Projeto tornando-o mais completo, preciso e consistente.  
Quanto ao Sistema Tributário, a Emenda reproduz grande parte do Substitutivo e também traz inovações que 
devem ser atendidas, porque contribuem para o aperfeiçoamento do mesmo (caso dos artigos 200, 202, II, V, 
203, I, § 3o., 207, § 3o., I, 209, III, §§ 2o., 3o., 4o., 9o., I, § 10, 213, § 1o. e 2o.)  
Entretanto, não achamos conveniente o aproveitamento das contribuições contidas nos artigos 209, § 9o., item II, 
alínea "a" e 213, item I, alínea "c", tendo em vista a linha geral do Substitutivo e o resultado de negociações já 
firmadas.  
Pela aprovação parcial. 

 

_______________________________________________________________ 

FASE S 

   
   EMENDA:00893 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   

   - o § 6o. do artigo do Projeto de  
Constituição aprovado pela Comissão de  
Sistematização deve ter a seguinte redação:  
Art. 195 - ...............................  
§ 6o. - O projeto de Lei Orçamentária anual  
será enviado pelo Primeiro-Ministro ao Congresso  
Nacional, nos termos da lei complementar a que se  
refere o art. 194, § 7o, e se até o encerramento  
do exercício não mor sancionado, o governo poderá  
executá-lo por decreto até sua promulgação. A  
sessão legislativa não será encerrada sem a  
aprovação da lei orçamentária. 
Justificativa: 

A emenda visa eliminar a figura antidemocrática da aprovação da Lei Orçamentária por decurso de prazo. Os 
orçamentos públicos são importante instrumento da ação governamental, e não se justifica o risco da não 
apreciação pelo Parlamento. 
Parecer:   

   Considerando que a emenda contraria a filosofia do Projeto da Comissão de Sistematização e da emenda 
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coletiva relativa ao assunto e, ainda, que sua aprovação poderia postergar a sessão legislativa de um ano para o 
outro, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:01411 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ JORGE (PFL/PE) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 195, § 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 195:  
Art. 195 .......................................  
"§ 2o. - As emendas serão apresentadas na comissão  
mista, que sobre elas emitirá parecer, e  
apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das  
duas Casas do Congresso Nacional." 
Justificativa: 

A presente emenda tem por objetivo a correção de lapso evidente do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Se permanecer a redação do Projeto, a Comissão Mista encarregada de examinar os projetos de lei relativos às 
matérias orçamentárias não poderá emitir parecer sobre as emendas apresentadas. A redação que ora 
propomos corrige lapso e não altera a obrigatoriedade das emendas serem apreciadas posteriormente pelo 
Plenário das Casas do Congresso Nacional. 
Parecer:   

   Como justificou o autor, "a presente emenda tem por objetivo a correção de lapso evidente do Projeto da 
Comissão de Sistematização e que permanece, inclusive, na emenda coletiva relativa ao assunto. Se 
permanecer a redação do Projeto, a Comissão Mista encarregada de examinar os Projetos de lei, relativos às 
matérias orçamentárias não poderá emitir parecer sobre as emendas apresentadas. A redação que ora 
se propõe corrige o lapso e não altera a obrigatoriedade de as emendas serem apreciadas posteriormente pelo 
Plenário das Casas do Congresso Nacional". Assim, somos pela sua aprovação. 
   
   EMENDA:01907 APROVADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOSÉ SERRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA AO  
PROJETO DE CONSTITUIÇÃO (A)  
Dê-se a seguinte redação ao § 1o. do art. 195:  
"Art. 195 ................................  
§ 1o. - Caberá a uma Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados:  
I - examinar e emitir parecer sobre os  
projetos referidos neste artigo, sobre os planos e  
programas, nacionais e regionais ou setoriais,  
previstos nesta Constituição e sobre as contas  
apresentadas anualmente pelo Primeiro-Ministro;  
II - proceder à tomada de contas do Primeiro-  
Ministro quando não apresentadas ao Congresso  
Nacional, de acordo com o disposto no item VII do art. 108;  
III - exercer o acompanhamento e a  
fiscalização financeira e orçamentária, sem  
prejuízo da atuação das demais Comissões do  
Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de  
acordo com o artigo 72.' 
Justificativa: 

Pretende a presente emenda dar operacionalidade e harmonia ao processo de análise pelo Congresso Nacional 
dos planos e programas que são determinados em inúmeros dispositivos ao Projeto de Comissão de 
Sistematização. 
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Só a Comissão que irá acompanhar a execução orçamentária e analisará as leis orçamentárias, assim como os 
planos plurianuais, estará instrumentalizada, com meios, dados e informações, e trará a experiência e 
conhecimento decorrentes da especialização, para apreciar os planos e programas. 
Pretende ainda, com o item II, marcar a competência da Comissão Mista Permanente, para proceder à “tomada 
de contas” do Primeiro-Ministro quando não apresentadas ao Congresso Nacional no prazo legal. 
Aliás, a própria existência da Comissão Mista Permanente, como permanente, cujos membros provavelmente 
(em função do que vier a dispor o Regimento Comum) terão mandato de dois anos e que deverá ser constituída 
obrigatoriamente com representantes das Comissões Técnicas Permanentes de cada Casa do Congresso, se 
deve ao entendimento geral de que só a especialização que lhe será inerente por participar a cada ano da 
análise das contas do exercício anterior, do acompanhamento e fiscalização do exercício vigente e da 
apreciação do orçamento do ano seguinte, é que permitirá ao Congresso “dialogar” em igualdade de condição 
com o Poder Executivo, especialmente com seus órgãos de Planejamento, Orçamento e Execução. 
Parecer:   

   Pretende a presente emenda incluir como competência da Comissão mista de que trata o § 1o. do art. 195 a 
análise dos "planos e programas, nacionais e regionais ou setoriais, presentes na Constituição"; e "a tomada de 
contas do Primeiro Ministro, quando não apresentada ao Congresso Nacional, de acordo com o disposto no item 
VII do art. 108".  
Considerando que, no primeiro caso, já existe, inclusive, emenda do ilustre Constituinte Lélio Souza, de  
no. 2P01902-1, sobre a qual apresentamos parecer pela aprovação, que manda correlacionar aqueles planos e 
programas ao "plano plurianual" e que sejam apreciados pelo Legislativo considerando, ainda, que a presente 
proposta pretende dar operacionalidade e harmonia ao processo de análise pelo Congresso Nacional destes 
planos e programas, que são determinados em inúmeros dispositivos do Projeto da Comissão de 
Sistematização, vez que a Comissão Mista que irá acompanhar a execução orçamentária e que analisará as leis  
orçamentárias, assim como os planos plurianuais, estará instrumentalizada, com meios, dados e informações, 
tendo, portanto, a experiência e conhecimento decorrentes da especialização, para apreciar os planos e 
programas , como justificou o autor, somos pela sua aprovação quanto a este dispositivo.  
Pretende ainda, com o item II, marcar a competência da Comissão Mista Permanente, para proceder à "tomada 
de contas" do Primeiro Ministro quando não apresentadas ao Congresso Nacional no prazo legal.  
Considerando que "a própria existência da Comissão Mista, como permanente, cujos membros provavelmente 
(em função do que vier a dispor o Regimento Comum) terão mandato de dois anos e que deverá ser constituída 
obrigatoriamente com representantes das Comissões Técnicas Permanentes de cada Casa do Congresso, se 
deve ao entendimento geral de que só a especialização que lhe será inerente, por participar a cada ano da 
análise das contas do exercício vigente e da apreciação do orçamento do ano seguinte, é que permitirá ao  
Congresso 'dialogar' em igualdade de condição com o Poder Executivo, especialmente com seus órgãos de 
Planejamento, Orçamento e Execução", conforme justifica o autor da emenda, somos também pela aprovação 
deste dispositivo, bem como quanto à forma proposta de redigir os assuntos por itens distintos. 
   
   EMENDA:01967 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   EDISON LOBÃO (PFL/MA) 
Texto:   

   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 195  
Dê-se a seguinte redação ao art. 195:  
"Art.195 – O projeto de lei orçamentária anual  
será enviado pelo Presidente da República ao  
Congresso Nacional, para votação conjunta das duas  
Casas, até quatro meses antes do início do  
exercício financeiro seguinte; se, até trinta dias  
antes do encerramento do exercício financeiro, o  
Poder Legislativo não o devolver para sanção, será  
promulgado como lei.  
§ 1o. - Organizar-se-á Comissão Mista  
Permanente de Senadores e Deputados, com mandato  
igual aos das Mesas do Senado Federal e da Câmara  
dos Deputados, para examinar os projetos de lei  
relativos aos orçamentos anuais e plurianuais e  
sobre eles emitir parecer, cabendo-lhe ainda  
apreciar todas as matérias relacionadas com  
orçamentos, créditos adicionais, fiscalização  
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financeira, tomada de contas, gastos ou obrigações  
assumidas pelo Estado e emissão de moeda.  
§ 2o. - Somente na Comissão Mista poderão ser  
oferecidas emendas aos projetos de lei  
orçamentárias, não podendo ser aceitas aquelas que  
forem incompatíveis com os planos gerais e  
setoriais de Governo, com o orçamento plurianual e  
sem indicação das respectivas fontes de custeio.  
§ 3o. - O pronunciamento da Comissão sobre as  
emendas será conclusivo e final, salvo se um terço  
dos seus membros requerer a votação em plenário de  
emenda aprovada ou rejeitada.  
§ 4o. - Aplicam-se aos projetos de lei  
mencionados, no que não contrarie o disposto nesta  
Seção, as demais normas relativas à elaboração legislativa.  
§ 5o. - O Presidente da República poderá  
enviar mensagem ao Congresso Nacional propondo a  
modificação dos projetos de lei relacionados neste  
artigo, enquanto não estiver iniciada a votação da  
parte cuja alteração for proposta.  
§ 6o. - O Presidente da República terá cinco  
dias, a contar do recebimento dos projetos de leis  
orçamentárias, para sancioná-los, e dois dias, em  
caso de veto, para comunicar suas razões ao  
Presidente do Congresso Nacional. Decorridos os  
cinco dias, o silêncio do Presidente da República  
importará na sanção.  
§ 7o. - O Congresso Nacional, no prazo de dez  
dias, deliberará sobre as partes vetadas dos projetos.  
§ 8o. - Os recursos que ficarem sem despesas  
correspondentes, em virtude de veto, emenda ou  
rejeição do projeto de orçamento anual, somente  
poderão ser utilizados com prévia e específica  
autorização legislativa, mediante conforme o caso,  
créditos especiais ou suplementares." 
Justificativa: 

É fácil entender que o Orçamento da União sustenta o Estado e dele depende a vida das instituições. Por isso 
merece um tratamento especial na Constituição, que deve traçar as normas, os fundamentos e os limites da Lei 
Orçamentária, de modo a oferecer segurança à vida do País e às nações com as quais transacionamos. Fora da 
Constituição, a Lei Orçamento não deve subordinar-se a outras leis básicas, porque sendo ela dinâmica e 
rotativa, há que ser renovada anualmente, ajustando-se às alterações que se processam em todos os setores de 
atividades do Estado e nos compromissos externos, para a previsão da receita e fixação da despesa do ano 
seguinte. E isso é igualzinho no mundo inteiro. 
É do Orçamento da União que tudo se reivindica, reclama e exige, se transformando, por vezes, no oxigênio 
indispensável para que todos – Governo e povo – possam respirar livremente. A sua elaboração e 
regulamentação, portanto, impõem profundos conhecimentos da matéria e responsabilidades, além da absoluta 
imparcialidade pessoal e política, para que o processo de formulação orçamentária anual não venha a sofrer 
distorções insanáveis por implicações de origem constitucional. 
Daí o cuidado que deve ter o legislador ao tratar do assunto na Constituição. 
Diz o texto aprovado pela Comissão de Sistematização que as emendas oferecidas ao Projeto de lei 
orçamentária são apresentadas na Comissão Mista de Orçamento e apreciadas pelos plenários da Câmara e do 
Senado, o que significa inverter a ordem legislativa e impossibilitar a aprovação do Orçamento no período que 
lhe é destinado. Veja-se o que consta mais adiante: “É assegurada, na forma e nos prazos da lei, a participação 
de entidades representativas da sociedade que tenham jurisdição nacional, no Projeto de lei de diretrizes 
orçamentárias, no que concerne à definição de prioridades e objetivos dos gastos públicos e à forma de custeá-
los”. O que vai acontecer com a interferência de todas as Confederações Nacionais de Empregadores, unidas à 
UDR, umas contra as outras, cada qual querendo ser atendida em suas reivindicações. 
Parecer:   

   A emenda do eminente Constituinte dá nova redação ao art. 195. Parece-nos, porém que as modificações 
propostas não contribuem para aperfeiçoar o texto do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, 
motivo por que opinamos pela rejeição da emenda. 
   
   EMENDA:02042 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   GILSON MACHADO (PFL/PE) 
Texto:   

   Dispositivo emendado – TÍTULO VI 
 
Dê-se ao Título VI do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
TÍTULO VI 
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO  
[...] 
CAPÍTULO II 
DAS FINANÇAS PÚBLICAS 
[...] 
SEÇÃO II 
DOS ORÇAMENTOS 
[...] 
Art. 195. Os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentarias e aos 

créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional simultaneamente. 
Parágrafo 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados examinar e emitir parecer 
sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Primeiro-Ministro, bem 
como exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões 
do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o artigo 70.  
Parágrafo 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista e apreciadas, na forma regimental pelo 
Plenário das dias Casas do Congresso Nacional. 
Parágrafo 3º As emendas aos projetos de lei do orçamento anual e de créditos adicionais somente poderão ser 
aprovadas quando se relacionarem com: 
I – os investimentos e outras despesas deles decorrentes, desde que: 
a) Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.  
b) Indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de anulação de despesas da mesma 
natureza. 
II – as autorizações a que se refere o inciso I do parágrafo 6º do artigo anterior. 
III – a correção de erros ou inadequações.  
Parágrafo 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o plano plurianual. 
Parágrafo 5º O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos 
projetos a que se refere estes artigos, enquanto não iniciada a votação, na comissão mista, da parte cuja 
alteração é proposta.  
Parágrafo 6º O projeto de lei orçamentária anual será enviado pelo Primeiro-Ministro ao Congresso Nacional, nos 
temos da lei complementar a que se refere o artigo 194, Parágrafo 7º e, se até o encerramento do período 
legislativo não for envolvido para sanção, será promulgado com lei.  
Parágrafo 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, 
as demais normas relativas ao processo legislativo. 
Parágrafo 8º Os recursos relativos a veto, emenda ou rejeição do projeto de orçamento anual que restarem sem 
despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme, o caso, mediante créditos especiais ou 
suplementares, com prévia e especifica autorização legislativa.  
[...] 

 

Assinaturas 

1. Gilson Machado  

2. Luiz Marques 

3. Orlando Bezerra  

4. Furtado Leite 

5. Roberto Torres  

6. Arnaldo Faria de Sá 

7. Sólon Borges dos Reis 

8. Ézio Ferreira  

9. Sadie Hauache  

10. José Sutra 

11. Carrel Benevides  

12. Joaquim Sucena 

13. José Tinoco  

14. Siqueira Campos 

15. Aluizio Campos 

16. Eunice Michiles 

17. Samir Achôa  

18. Maurício Nasser 

19. Mauro Sampaio  

20. Stelio Dias 

21. Airton Cordeiro  

22. José Camargo 

23. Mattos Leão 

24. João Castelo 
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25. Guilherme Palmeira 

26. Carlos Chiarelli 

27. Ismael Wanderley 

28. Antonio Câmara  

29. Henrique Eduardo 

Alves 

30. Francisco Dornelles  

31. Simão Sessim 

32. Expedito Machad,O 

33. Manoel Viana  

34. Amaral Netto 

35. Antonio Salim Curiati 

36. José Luiz Maia 

37. Carlos Virgílio 

38. Mario Bouchardet 

39. Melo Freire  

40. Leopoldo Bessone 

41. Aloisio Vasconcelos  

42. Messoas Gois 

43. Daso Coimbra 

44. João Rezek 

45. Roberto Jefferson 

46. João Menezes  

47. Vingt Rosado 

48. Cardoso Alves  

49. Paulo Roberto  

50. Lourival Baptista 

51. Rubem Branquinho  

52. Cleonâncio Fonseca  

53. Bonifácio de Andrada 

54. Agripino de Oliveira 

Lima 

55. Narciso Mendes 

56. Mancondes Gadelha 

57. Mello Reis 

58. Arnold Fioravante 

59. Jorge Arbage  

60. Chagas Duarte 

61. Álvaro Pacheco 

62. Felipe Mendes 

63. Alysson Paulinelli 

64. Aloisio Chaves 

65. Sotero Cunha 

66. Gastone Righi 

67. Dirce Tutu Quadros 

68. José Elias Murad 

69. Mozarildo Cavalcante  

70. Flávio Rocha 

71. Mauro Miranda 

72. Gustavo de Faria 

73. Flavio Palmier da 

Veiga 

74. Gil Cesar  

75. João da Mata 

76. Dionisio Hage 

77. Leopoldo Peres 

78. José Egreja  

79. Ricardo Izar 

80. Afif Domingos 

81. Jayme Paliarin 

82. Delfin Netto 

83. Farabulini Junior 

84. Fausto Rocha 

85. Nyder Barbosa 

86. Pedro Ceolin 

87. José Lins 

88. Homero Santos 

89. Chico Humberto  

90. Osmudo Rebouças 

91. José Mendonça Bezerra  

92. José Lourenço  

93. Vinicius Cansanção 

94. Ronaro Corrêa  

95. Paes Landim 

96. Alerico Dias 

97. Missa Demes 

98. Jesse Freire  

99. Gandi Jamil 

100. Alexandre Costa 

101. Albérico Cordeiro  

102. Iberê Ferreira 

103. José Santana de 

Vaconcelos  

104. Chistovam Chiaradia 

105. Rosa Prata  

106. Mario De Oliveira  

107. Silvio Abreu  

108. Luiz Leal 

109. Genesio Bernardino 

110. Alfredo Campos  

111. Virgilio Galassi 

112. Theodoro Mendes 

113. Almilcar Moreira 

114. Oswaldo Almeida  

115. Ronaldo Carvalho  

116. José Freire  

117. Carlos Sant’anna 

118. Delio Braz 

119. Nabor Junior  

120. Geraldo Fleming 

121. Osvaldo Sobrinho  

122. Osvaldo Coelho  

123. Hilario Braun 

124. Edivaldo Motta 

125. Paulo Zarzur  

126. Nilson Gobson  

127. Milton Reis  

128. Marcos Lima 

129. Milton Barbosa  

130. Djenal Gonçalves  

131. Enoc Vieira  

132. Joaquim Haickel  

133. Edison Lobão  

134. Vitor Trovão  

135. Onofre Correa  

136. Alberico Filho  

137. Vieira Da Silva 

138. Costa Ferreira  

139. Eliezer Moreira  

140. José Teixeira  

141. Marluce Pinto 

142. Ottomar Pinto 

143. Olavo Pires 

144. Tito Costa 

145. Caio Pompeu  

146. Felipe Cheidde 

147. Manoel Moreira  

148. Victor Fontana  

149. Orlando Pacheco  

150. Ruberval Pilotto 

151. Alexandre Puzina 

152. Artenir Werner 

153. Telmo Kirst  

154. Darcy Pozza  

155. Arnaldo Prieto  

156. Osvaldo Bender  

157. Adylson Motta 

158. Paulo Mincarone  

159. Adroaldo Streck 

160. Victor Faccioni 

161. Luis Roberto Fonte 

162. João de Deus Antunes 

163. Francisco Sales 

164. Assis Canuto 

165. Chagas Neto 

166. José Viana  

167. Lael Varela  
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168. Julio Campos 

169. Ubiratan Spineli  

170. Jonas Pinheiro  

171. Louremberg Nunes 

Rocha 

172. Roberto Campos 

173. Cunha Bueno  

174. Arolde de Oliveira  

175. Rubem Medina 

176. Matheus Iensen  

177. Antonio Ueno 

178. Dionisio Dal-Prá  

179. Jacy Scanagatta 

180. Basílio Villano 

181. Osmundo Trevisan  

182. Renato Jonhson  

183. Ervin Bonkonki 

184. Jovanni Masini 

185. Paulo Pimentel  

186. José Carlos Matinez 

187. Denisar Arneiro 

188. Jorge Leite 

189. Aloisio Teixeira  

190. Roberto Augusto 

191. Messias Soares 

192. Dalton Canabrava  

193. Inocencio Oliveira  

194. Salatiel Carvalho  

195. Cláudio Ávila 

196. Marco Maciel  

197. Ricardo Fiuza 

198. Paulo Merques 

199. José Luiz Maia 

200. João Lobo 

201. Asdrubal Bentes 

202. Jarbas Passarinho  

203. Gerson Peres 

204. Carlos Vinagre  

205. Fernando Velasco  

206. Arnaldo Moraes 

207. Fausto Fernandes  

208. Domingos Juvenil  

209. José Elias 

210. Rodrigues Palma  

211. Levy Dias 

212. Rubem Figueiró  

213. Rachid Saldanha Derzi 

214. Ivo Cersósimo  

215. Sérgio Werneck 

216. Raimundo Bezerra  

217. José Geraldo  

218. Álvaro Antonio  

219. Irapuan Costa Junior  

220. Roberto Balestra  

221. Luiz Soyer  

222. Naphali Alves de 

Souza  

223. Jalles Fontoura  

224. Paulo Roberto Cunha  

225. Pedro Canedo  

226. Lucia Vania 

227. Nion Albernaz 

228. Fernando Cunha  

229. Antonio De Jesus  

230. Oscar Corrêa  

231. Mauricio Campos  

232. Francisco Carneiro  

233. Meira Filho  

234. Marcia Kubitscheck 

235. Aécio De Borba  

236. Bezerra De Melo  

237. Maria Lúcia 

238. Maluli Neto  

239. Carlos Alberto  

240. Gidel Dantas  

241. Adalto Pereira  

242. Annibal Barcelos  

243. Geovani Borges  

244. Eraldo Trindade  

245. Antonio Ferreira  

246. Luiz Eduardo  

247. Eraldo Tinoco  

248. Benito Gama  

249. Jorge Viana  

250. Angelo Magalhaes  

251. Leur Lomanto  

252. Jonival Lucas 

253. Sergio Brito  

254. Waldeck Ornelas 

255. Francisco Benjamin  

256. Etevaldo Nogueira 

257. João Alves 

258. Francisco Diogenes  

259. Antonio Carlos Mendes 

Thame  

260. Jairo Carneiro  

261. Rita Furtado 

262. Jairo Azi 

263. Fabio Baunheitti  

264. Feres Nader  

265. Eduardo Moreira  

266. Manoel Ribeiro  

267. Jose Melo 

268. Jesus Tajra  

269. Antonio Carlos Franco 

270. Miraldo Gomes  

271. João Machado 

Rollemberg 

272. Wagner Lago 

273. José Carlos Cautinho  

274. Eliel Rodrigues  

275. Max Rosermann 

276. Carlos de Carli 

277. Arnaldo Martins  

278. Mauro Borges  

279. Cesar Cals Neto  

280. Fernando Gomes 

281. Evaldo Gonçalves  

282. Raimundo Gomes  

283. Érico Pegoraro 

284. Francisco Coelho  

285. Albano Franco  

286. Sarney Filho  

287. Odacir Soares 

 

 
Justificativa:   

   Ainda que possam ocorrer discordâncias neste ou naquele ponto, não é possível deixar de reconhecer as virtudes e a 
coerência do texto oferecido ao Plenário, que, emanado da Comissão Temática que o elaborou, não chegou a ser 
desvirtuado.  
Tendo permanecido basicamente o mesmo, restaram apenas algumas arestas a serem apoiadas, principalmente com o 
objetivo de não fazer com que o sistema tributário corra o risco de tornar-se fonte de exações incompatíveis com a 
necessidade de manter a capacidade de investimento e o estímulo para empreender, e progredir, do contribuinte. 
Parecer:   

   CAPÍTULO I 
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SEÇÃO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 171 ("caput"), incisos I e II, §§ 1º e 2º; Art. 172 ("caput") incisos I, II e III, alíneas "a", “b" e "c"; Art. 
173 ("caput"); Art. 174 (“caput") e seu Parágrafo único; Art. 175 ("caput"), § 1º, incisos I e II, § 2º, incisos I e II; Art. 176 
("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso 111 do Art. 171. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 177 ("caput"), incisos I, II e III, alíneas "a" e "b"; inciso IV; 
Art. 178 ("caput"), incisos I e II, alíneas "a", "b", "c" e "d", §§ 1º, 2º e 3º; Art. 179 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 180 ("caput"); 
Art. 181 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 177 (Emenda n 2 1814-9, Cid Carvalho). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 182 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, §§ 1º, 2º e 3º , incisos I e II, §§ 4º , 5º e 6º; Art. 183 
("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 184 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 7º , 8º e 9º, incisos I e II, §§ 10 e 11, incisos I e II, 
alíneas "a" e "b", inciso III, §§ 12 e 13, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 184. 
SEÇÃO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 185 ("caput"), incisos I, II e IV, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 185, inciso III. 
SEÇÃO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 186 ("caput"), incisos I, II e III; Art. 187 ("caput"), incisos I, II, III, IV e V, Parágrafo único, incisos I e 
II; Art. 188 ("caput"), inciso I, alíneas "a", "b" e "c", inciso II, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 189 ("caput"); Art. 190 ("caput"), incisos I, II e III 
e seu Parágrafo único; Art. 191 ("caput") e seu Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Parágrafo único do Art. 189. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO II: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Art. 192 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI e VII; Art. 193 ("caput"), §§ 1º, 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 194 ("caput"), incisos I, II e III, §§ 1º, 2º e 3º, incisos I e III e §§ 4º, 5º e 6º, incisos I e II, e § 7º; Art. 
195 ("caput"), §§ 2º e 3º, inciso I, alíneas "a" e "b", incisos II e III, §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º; Art. 196 ("caput"), incisos I, III, IV, 

V, VI, VII, VIII e IX, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 197 ("caput"); Art. 198 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso II do § 3º do Art. 194; § 1º do Art. 195 (Emenda nº 1907-2, José Serra); inciso II do Art. 196. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

   
   EMENDA:00455 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   BENITO GAMA (PFL/BA) 
Texto:   

   Suprima-se "IN TOTUM"" O inciso II, do  
artigo 172, do Projeto de Constituição (B). 
Justificativa: 

A supressão é imperiosa, porque o dispositivo fere princípio fundamental, de ordem pública, segundo o qual quem executa 
alguma coisa não deve e não pode fiscalizar aquilo que fez. 
Na verdade, o inciso a ser suprimido permitiria uma autofiscalização. 
Aliás, tal função fiscalizatória é tradicionalmente atribuição da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos 
Deputados. 
Parecer:   

   A fiscalização financeira e orçamentária dos órgãos do Poder Público sofreu nos últimos anos, constrangimentos 
decorrentes de hipertrofia do Poder Executivo em detrimento do demais.  
Neste momento desejamos ver restabelecer as prerrogativas do Poder Legislativo para pleno exercício da representação 
popular.  
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A supressão pretendida pelo nobre autor da emenda contraria este objetivo.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01398 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   

   Suprimir os parágrafos 1o. e 2o. do artigo 172. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   A fiscalização das finanças públicas pelo parlamento é uma conquista oriunda do Estado liberal e decorre do princípio da 
soberania popular.  
Neste momento em que desejamos ver restabelecidas as prerrogativas do Poder Legislativo para o pleno exercício de  
representação popular, é extremamente importante que este Poder mantenha uma comissão mista permanente (que a 
emenda intenta suprimir) para examinar os planos, os orçamentos e exercer o acompanhamento e a fiscalização dos 
mesmos.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01444 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOÃO ALVES (PFL/PR) 
Texto:   

   Suprima-se da alínea "b" do inciso "I" do § 3o. do  
art. 172 a expressão: "admitidos somente os  
provenientes de anulação de despesas da mesma  
natureza" 
Justificativa: 

A expressão que sugerimos retirar representa uma enorme limitação ao poder do Congresso de emendar o Projeto de Lei 
Orçamentária. Essa limitação não se coaduna com um Legislativo forte. A limitação foi inserida no Projeto Constitucional da 
Comissão de Sistematização num contexto de regime parlamentarista de Governo. Agora, não é mais admissível. 
Parecer:   

   Temos plena consciência de que um dos focos da crise que ora se encontra mergulhada a economia brasileira é o déficit  
público.  
A proposta, se aprovada, contribuirá para o agravamento desta situação.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01771 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NELSON CARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   

   Art. 172, § 6o. - Projeto (B)  
Suprima-se no § 6o., do art. 172, a  
expressão "...e se até o encerramento do período  
legislativo não for devolvido para sanção, será  
promulgada como lei"" e corrija-se a redação da  
parte inicial do texto compatibilizando-o com o  
que se contém no art. 171, § 2o., e colocando no  
plural as expressões nele contidas assim redigido  
o dispositivo:  
"Art. 172. ................................  
............................................  
§ 6o. - Os projetos de lei do plano  
plurianual, das diretrizes orçamentárias e do  
orçamento anual serão enviados pelo Presidente da  
República ao Congresso Nacional, nos termos da lei  
complementar a que se refere o art. 171, § 9o." 
Justificativa: 
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Não é razoável que toda a construção contida no novo texto constitucional no sentido de valorização do Poder Legislativo 
desmorone com a preservação, neste dispositivo, do instituto do “decurso de prazo”, indiscutivelmente desestabilizador da 
harmonia entre os Poderes da União. 
As alterações de redação propostas visam compatibilizar o enunciado do parágrafo com o conteúdo do art. 171, § 9º, 
reproduzindo no texto do § 6º do art. 172, os tipos de orçamento a que se refere aquele dispositivo. 
Parecer:   

   A emenda intenta suprimir a parte do dispositivo do § 6o. do art. 172 que prevê a compulsoriedade de promulgação da  
lei orçamentária anual. A supressão alvitrada corresponderia a deixar o País sem orçamento.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01785 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JÚLIO COSTAMILAN (PMDB/RS) 
Texto:   

   Art. 172, § 1o., II, do Projeto (B)  
Corrija-se, em virtude da contradição  
existente, a redação do § 1o. e seu inciso II, do  
art. 172, do Projeto (B), da seguinte forma:  
Deslocar do inciso II a expressão "sem  
prejuízo da atuação das demais comissões do  
Congresso Nacional, e de suas casas, criadas de  
acordo com o art. 60" e adicioná-la ao final do  
enunciado do § 1o. 
Justificativa: 

A ressalva constante na expressão cujo deslocamento se pretende deve necessariamente abranger todo o conteúdo do § 
1º e não apenas o do inciso II do citado dispositivo, eis que na forma posta na redação do vencido o preceito entra em 
flagrante contradição com o art. 60, § 2º. 
Parecer:   

   A proposta, promovendo a transposição parcial que indica, corrige contradição manifesta, aperfeiçoando o texto e favo-  
recendo a aplicabilidade da norma constitucional.  
Pela aprovação da emenda. 
   
   EMENDA:01794 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO GASPARIAN (PMDB/SP) 
Texto:   

   Art. 172, § 8o. - Projeto (B)  
No artigo 172, § 8o., suprima-se a expressão  
"... com prévia e específica autorização legislativa". 
Justificativa: 

A referência é desnecessária e, além do mais, diante de um veto, emenda ou rejeição do projeto, pode tornar imensamente 
complicado a administração de receitas, agora sem a contrapartida “despesa”. 
Parecer:   

   O Autor da emenda pretende eliminar a "prévia e específica autorização legislativa" para a utilização de recursos,  
que ficaram sem despesas correspondentes, e que serão utilizados mediante créditos especiais ou suplementares.  
O que ocorre com frequência é que o Legislativo concede ao Executivo margem tão ampla para a abertura de créditos 
especiais ou suplementares que significa, na prática, a redefinição de prioridades governamentais e, portanto, a execução  
de um orçamento absolutamente diferente do anteriormente aprovado.  
Pela rejeição. 
   
   EMENDA:01816 REJEITADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   RAQUEL CAPIBERIBE (PSB/AP) 
Texto:   

   Suprima-se do texto do Projeto de  
Constituição (B) do Art. 172, § 6o., a expressão:  
"....... e, se até o encerramento do período  
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legislativo não for devolvido para sanção, será  
promulgado como lei." 
Justificativa: 

Não devemos estabelecer decurso de prazo para a lei mais importante do País, que é a Lei Orçamentária. 
Parecer:   

   Pela rejeição, nos termos do parecer à emenda no. 2T01771-5. 

 

______________________________________________________________ 

FASE W 

   
   EMENDA:00016 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Incluir a expressão "aos projetos de", antes  
"lei que o modifica"". 
Justificativa: 

Ninguém faz emenda ao Orçamento ou a Lei, mas ao Projeto de lei. 
   
   EMENDA:00020 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR MAIA (PDT/RJ) 
Texto:   

   Reintroduzir a conjunção OU, ao final dos  
incisos II e III conforme havia sido aprovado no 2o. turno. 
Justificativa: 

De outra forma está criada a impossibilidade prática do legislativo emendar o projeto de lei do orçamento já que as 
restrições serão simultâneas. 
   
   EMENDA:00171 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   

   O § 3o. do art. 166 do Projeto de  
Constituição "C" - Redação Final, passa a ter a  
seguinte redação:  
"§ 3o. - As emendas ao Projeto de Lei do  
orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem  
somente serão submetidos à deliberação caso:"  
.................................................. 
Justificativa: 

A presente emenda objetiva evitar que se configure uma situação indesejável no curso do processo legislativo. A redação 
oferecida pela Comissão de Redação poderá ensejar a hipótese da emenda ser apresentada, recebida pela Comissão 
Mista e submetida à apreciação do Plenário que sobre ela, entretanto, somente poderá se manifestar pela rejeição, 
configurando, na prática, uma limitação da soberania do Plenário. O que o dispositivo objetiva, salvo melhor juízo, é evitar 
que sejam submetidas à deliberação das Casas do Congresso Nacional emendas em desacordo com as linhas gerais da 
lei de diretrizes orçamentárias indicadas nos incisos, I, II e III do art. 166. Razões de técnica legislativa aconselham, 
portanto, a alteração sugerida pela presente emenda. 
   
   EMENDA:00172 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   

   TEOTÔNIO VILELA FILHO (PMDB/AL) 
Texto:   

   O parágrafo 4o. do artigo 166 do Projeto de  
Constituição "C" - Redação Final, passa a ter a  
seguinte redação:  
"§ 4o. - As emendas ao Projeto de lei de  
diretrizes orçamentárias não serão aceitas pela  
Comissão Mista quando incompatíveis com o plano  
plurianual."  
.................................................. 
Justificativa: 

Pretendemos, com a presente emenda, retirar a expressão “não poderão ser aprovadas” substituindo-a pela expressão 
“não serão aceitas pela Comissão Mista”. Na verdade, mantido o texto na forma oferecida pela Comissão de Redação 
estará configurada a hipótese do Plenário ter que se manifestar sobre emendas previamente rejeitadas, posto que não 
poderão ser aprovados. Nos parece que razões de técnica legislativa aconselham a alteração sugerida. 
   
   EMENDA:00490 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   

   "Art. 166. ......................................  
§ 1o. ............................................  
I - examinar e emitir parecer sobre:  
a) os projetos referidos neste artigo;  
b) as contas apresentadas anualmente pelo  
Presidente da República;  
c) os planos e programas nacionais, regionais e  
setoriais previstos nesta Constituição, sem  
prejuízo da atuação das demais comissões do  
Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de  
acordo com o art. 58;  
II - exercer o acompanhamento e a fiscalização  
orçamentária, observando o disposto na alínea "c",  
"in fine", do inciso anterior.  
§ 2o. ............................................ 
Justificativa: 

Pretende-se com a presente proposta tão-somente evitar a indesejável repetição de expressões, de modo consecutivo, 
no texto constitucional. 
Sem querer produzir quaisquer alterações no mérito do dispositivo enfocado, cuidou-se apenas de conferir-lhe melhor 
composição redacional, em benefício, inclusive, de sua clareza. 
   
   EMENDA:00668 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   

   Incluir no "caput" a expressão final  
"examinar e emitir parecer" e, em consequência,  
suprimi-la dos incisos I e II. 
Justificativa: 

A sugestão objetiva melhorar a redação evitando a repetição nos incisos da expressão. 
   
   EMENDA:00669 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   

   Substitua-se no caput a expressão:  
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"na forma do regimento comum"" pela  
"simultaneamente" 
Justificativa: 

A expressão não consta da matéria aprovada em Plenário e altera o sentido do que foi aprovado. O regimento comum 
não poderá estabelecer uma forma que não seja simultânea. 
   
   EMENDA:00687 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   

   Art. 166 - ....................................  
§ 5o. Diga-se:  
"O Presidente da República poderá propor  
modificação nos projetos de que trata este artigo,  
enquanto não iniciada a votação na comissão mista". 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
   
   EMENDA:00768 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   "Art. 166 ........................................  
" 1o. ............................................  
I - examinar e emitir parecer sobre:  
a) os projetos referidos neste artigo;  
b)as contas apresentadas anualmente pelo  
Presidente da República;  
c)os planos e programas nacionais, regionais e  
setoriais previstos nesta Constituição, sem  
prejuízo da atuação das demais comissões do  
Congresso Nacional e de suas Casa, criadas de  
acordo com o art. 58;  
II - exercer o acompanhamento e a fiscalização  
orçamentária, observado o disposto na alínea "C",  
in fine, do inciso anterior.  
§ 2o. ............................................ 
Justificativa: 

Pretende-se com a presente proposta tão-somente evitar a indesejável repetição de expressões, de modo consecutivo, 
no texto constitucional. 
Sem querer produzir quaisquer alterações no mérito do dispositivo enfocado, cuidou-se apenas de conferir-lhe melhor 
composição redacional, em benefício, inclusive, de sua clareza. 
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