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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. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 

Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais 

que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada 

pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 

      I - ação normativa; 

      II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 

      § 1º Os decretos-leis em tramitação no Congresso Nacional e por este não 

apreciados até a promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da 

seguinte forma: 

      I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso 

Nacional no prazo de até cento e oitenta dias a contar da promulgação da 

Constituição, não computado o recesso parlamentar; 

      II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os 

decretos-leis ali mencionados serão considerados rejeitados; 

      III - nas hipóteses definidas nos incisos I e II, terão plena validade os atos 

praticados na vigência dos respectivos decretos-leis, podendo o Congresso 

Nacional, se necessário, legislar sobre os efeitos deles remanescentes. 

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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      § 2º Os decretos-leis editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação 

da Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-

se-lhes as regras estabelecidas no art. 62, parágrafo único. 

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões.  

 

2 – Audiências públicas 

As discussões sobre delegação normativa e decreto-lei ocorreram no âmbito da Subcomissão do 
Poder Legislativo. Consulte na 3ª e 4ª reuniões extraordinárias, e nas 6ª e 7ª reuniões ordinárias, 
desta Subcomissão, notas taquigráficas de Audiências Públicas sobre o tema.  

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

 

3 – Subcomissões temáticas 

 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Não foram localizadas emendas. 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

A matéria não foi localizada nesta Fase. 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E SISTEMA DE GOVERNO - III 
 

                                                      
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 

https://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
https://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
https://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
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/copy_of_comissao-da-organizacao-dos-poderes-e-sistemas-de/subcomissao3a
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Não foram localizadas emendas. 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

A matéria não foi localizada nesta fase. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 149 - Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias, a contar da data da 

promulgação desta Constituição, todos os dispositivos legais que atribuam ou 

deleguem a órgãos do Executivo, competência assinaladas por esta Constituição 

ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.  

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por lei em 

casos específicos. 

 

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

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

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

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

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

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

poderes-e-sistemas-de/comissao3 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Disposições Transitórias 

Art. 453 - Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias, a contar da data da 

promulgação desta Constituição, todos os dispositivos legais que atribuam ou 

deleguem a órgãos do Executivo, competência assinaladas por esta Constituição 

ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.  

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por lei em 

casos específicos. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Não foram localizadas emendas. 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 446 - Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias, a contar da data da 

promulgação desta Constituição, todos os dispositivos legais que atribuam ou 

deleguem a órgãos do Executivo, competência assinaladas por esta Constituição 

https://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
https://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
https://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
https://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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ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.  

Parágrafo único - O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por lei em 

casos específicos. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 2.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 10 - Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias, sujeito este prazo a 

prorrogação por lei, a contar da data da promulgação desta Constituição, todos os 

dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgãos do Executivo, competência 

assinalada por esta Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que 

tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 

 

FASE O – 
Emendas (ES) ao 

primeiro substitutivo 
do relator 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 11 - Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias, sujeito este prazo a 

prorrogação por lei, a contar da data da promulgação desta Constituição, todos os 

dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder Executivo, 

competência assinalada por esta Constituição ao Congresso Nacional, 

especialmente no que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 7º As leis complementares previstas na Constituição e as leis que a ela deverão 

adaptar-se serão elaboradas até o final da atual legislatura.  

Parágrafo único. Ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias, sujeito este prazo 

a prorrogação por lei, a contar da data da promulgação da Constituição, todos os 

dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgãos do Poder Executivo 

competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no 

que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 1. 

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

 

Requerimento de fusão de Destaques e Emenda nº 124. A fusão foi aprovada.  

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 16/06/1988, a partir da 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/264anc16jun1988.pdf
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p. 11342. 

 

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

2º) 

Art. 29. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 

Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 

atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela 

Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.  

Parágrafo único. Os decretos-leis que até a promulgação da Constituição não tiverem 

sido apreciados pelo Congresso Nacional serão considerados rejeitados, respeitados 

os atos praticados em sua vigência. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 6.  

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

 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. A fusão foi aprovada. 

Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 02/09/1988, a partir da 

p. 14164.  

Nota: Ver pronunciamentos dos constituintes Vicente Bogo, p. 14071 e Aloysio 

Teixeira, p. 14118. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 

Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que 

atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela 

Constituição ao Congresso Nacional.  

§ 1º Os decretos-leis em tramitação no Congresso Nacional e por este não 

apreciados até a promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da 

seguinte forma:  

I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso Nacional 

no prazo de até cento e oitenta dias a contar da promulgação da Constituição, não 

contado o recesso parlamentar;  

II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os 

decretos-leis ali mencionados serão considerados rejeitados;  

III - nas hipóteses definidas nos incisos I e II, terão plena validade os atos praticados 

na vigência dos respectivos decretos-leis, podendo o Congresso Nacional, se 

necessário, legislar sobre os efeitos deles remanescentes.  

§ 2º Os decretos-leis editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da 

Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-

lhes as regras estabelecidas no art. 62, parágrafo único, da Constituição. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

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

 

Na Comissão de Redação, foi aprovado novo texto para o caput art. 25 (retorno 

da expressão “especialmente no que tange a”).  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/306anc02set1988.pdf
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Publicado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 23/09/1988, Supl. B, 

p. 172. 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da 

Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais 

que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada 

pela Constituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:  

I - ação normativa;  

II - alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.  

§ 1º Os decretos-leis em tramitação no Congresso Nacional e por este não 

apreciados até a promulgação da Constituição terão seus efeitos regulados da 

seguinte forma:  

I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão apreciados pelo Congresso 

Nacional no prazo de até cento e oitenta dias a contar da promulgação da 

Constituição, não computado o recesso parlamentar;  

II - decorrido o prazo definido no inciso anterior, e não havendo apreciação, os 

decretos-leis ali mencionados serão considerados rejeitados;  

III - nas hipóteses definidas nos incisos I e II, terão plena validade os atos praticados 

na vigência dos respectivos decretos-leis, podendo o Congresso Nacional, se 

necessário, legislar sobre os efeitos deles remanescentes.  

§ 2º Os decretos-leis editados entre 3 de setembro de 1988 e a promulgação da 

Constituição serão convertidos, nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se-

lhes as regras estabelecidas no art. 62, parágrafo único.  

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

o inciso I do § 1º e para o § 2º conforme quadro comparativo das propostas de 

redação, fl. 194. 

 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE2 
___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00435 PARCIALMENTE 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) 

                                                      
2 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://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/307anc23set1988SUPB.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   

   Inclua-se nas Disposições Transitórias do 
Anteprojeto: 
Art. - Ficam revogados, num prazo de 180 dias 
a contar da data de promulgação desta 
Constituição, todos os dispositivos legais que 
atribuam ou deleguem ao Poder Executivo 
competências assinadas por esta Constituição ao 
Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 
a) ação normativa; 
b) alocação ou transferência de recursos de 
qualquer espécie; 
Parágrafo único - o prazo previsto neste 
artigo poderá ser prorrogado por lei em casos 
específicos. 
Justificativa: 

Ao redefinir as atribuições dos Poderes, visando ao fortalecimento do Legislativo, a nova Constituição deve 
determinar expressamente a revogação de toda a legislação mediante a qual o Executivo tem invadido a esfera 
do Legislativo. 
Parecer:   

   Favorável parcialmente, corrigindo-se o texto para "a partir de 180 dias" e "deleguem a Órgão do Poder 
Executivo". 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:19155 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 dispositivo no § 2o. do Art. 
23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional 
Constituinte, suprima-se do Título X - Das 
Disposições Transitórias, do Projeto de 
Constituição, os Artigos 429, 433, 438, 439, 441, 
448, 450, 451, 453, 454, 466, a 468, 469, 471, 
472, 475, 476, a 489 e 492 a 496 e seus 
respectivos parágrafos, dando-se aos demais 
dispositivos a seguinte redação: 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
[...] 
Art. 10 - Ficam revogadas, a partir de cento 
e oitenta dias, a contar da data da promulgação 
desta Constituição, todos os dispositivos legais 
que atribuam ou deleguem a órgão do Executivo, 
competência assinaladas por esta Constituição ao 
Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 
I - ação normativa; 
II - alocação ou transferência de recursos de 
qualquer espécie; 
Parágrafo Único - O prazo previsto neste 
artigo poderá ser prorrogado por lei em casos 
específicos. 
[...] 
Justificativa: 

A redação ora proposta de dispositivos transitórios do último título do Projeto de Constituição contempla os 
aspectos do mérito dos temas nele abordados, as aspirações sociais do povo brasileiro, a representatividade 
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constituinte de seus signatários e a sistematização adequada à técnica legislativa, nos termos dos debates e 
acordos efetuados. 
Por outro lado, toda definição de ordem social promovida por reconstitucionalização, traz consigo número muito 
grande de disposições de efeito temporário, para a adaptação dos ordenamentos aos novos princípios. A 
transitoriedade decerto diz respeito apenas à fase de adequação embora não há eficácia das normas. Estas, 
sem dúvida, devem ser debatidas e decididas como matéria constitucional. Não cabe, contudo, mantê-las 
indefinidamente apensadas ao texto constitucional, cuja natureza é, por princípio permanente. Sobrecarregar a 
Constituição com apêndice de dispositivos restritos e de aplicação forçosamente limitada no tempo é 
desnecessário e mesmo desaconselhável. A consolidação das disposições transitórias em diploma constitucional 
próprio reúne duas vantagens de monta, o valor da norma constitucional e o rigor de um texto específico que não 
mescle o efêmero ao internacionalmente permanente. Assim como é conveniente, na Constituição, que as 
especificações e/ou regulamentações de numerosos preceitos sejam remetidas às leis complementares ou 
ordinárias, assim também convém remeter para ato especial as disposições constitucionais transitórias que 
frequentemente são bem menos relevantes do que aquelas especificações e regulamentações. O texto da 
Constituição concluir-se-ia, dessarte, no capítulo das disposições gerais, por um último artigo que poderia 
enunciar consistirem as disposições transitórias, decorrentes da vigência da Nova Constituição, Ato 
Constitucional especial votado e promulgado concomitantemente com a Carta Magna. (Obs. A numeração 
sequencial dos dispositivos propostos não corresponde à do Projeto) 
Parecer:   

   A Emenda, múltipla em seus objetivos, tem extraordinária pertinência, e sem dúvida enriquecerá o Substitutivo 
em elaboração. 
Pela aprovação parcial. 
 
   EMENDA:19396 APROVADA 
Fase:   

   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   

   EMENDA MODIFICATIVA. 
DISPOSITIVO EMENDADO: Título X do projeto de 
Constituição. 
O Título X, Das Disposições Transitórias, 
passa a ter a seguinte redação: 
"Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias. 
[...] 
Art. 11. Ficam revogadas, a partir de cento e 
oitenta dias, a contar da data desta Constituição, 
todos os dispositivos legais que atribuam ou 
deleguem a órgãos do Executivo, competência 
assinaladas por esta Constituição ao Congresso 
Nacional especialmente no que tange a: 
I - ação normativa; 
II - alocação ou transferência de recursos de 
qualquer espécie. 
Parágrafo único. O prazo previsto neste 
artigo poderá ser prorrogado por lei em casos 
específicos. 
[...] 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa 
Parecer:   

   O Substitutivo contempla, em parte, o conteúdo da Emenda. Pela aprovação. 

 
___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:32867 REJEITADA 
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Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
de Sistematização 
Dê-se ao Título X a denominação "Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias", a ser 
promulgado simultaneamente, acrescentando-se as 
seguintes normas transitórias, onde couber: 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias 
Art. - Nas eleições municipais de 15 de 
novembro de 1988, será realizado plebiscito para 
que o povo, por maioria de votos, decida sobre o 
sistema de governo a ser adotado pelo País, se 
presidencialista ou parlamentarista. 
Parágrafo Único - Na hipótese de a decisão 
popular vir a ser contrária ao sistema de governo 
adotado pela Constituição, o atual Congresso 
Nacional votará a reforma constitucional 
deliberando por maioria absoluta de seus membros. 
Art. - São recebidas pela nova ordem 
constitucional as leis que, de modo explícito ou 
implícito, não a contrariem materialmente. 
Art. - É restabelecida a condição de 
brasileiro, em favor dos que a perderam, pelos 
motivos enumerados no artigo 146, item I, da 
Constituição anteriormente vigente, desde que 
estejam residindo no Brasil e o requeiram. 
Art. - São aprovados os decretos-leis 

editados pelo Poder Executivo Federal até a data 
de promulgação da Constituição, e que estejam 
pendentes de apreciação pelo Congresso Nacional. 
Art. - As instituições financeiras 
submetidas a regime de liquidação extrajudicial 
antes de 19 de novembro de 1985 terão todos os 
seus passivos sujeitos a atualização monetária 
real, a contar da data da decretação de cada 
liquidação. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   A proposição em tela pretende a substituição da denominação do Título X do Substitutivo, que passa a 
denominar-se "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias". 
Propõe a Emenda, ademais, a exclusão de normas no supra-citado Título, prevendo plebiscito para a decisão 
sobre o sistema de governo, o restabelecimento da condição de brasileiro aos atingidos pela incidência do art. 
146 da Constituição vigente, a aprovação dos decretos-leis editados e ainda não apreciados pelo Congresso 
Nacional, a atualização monetária dos passivos das instituições financeiras sob regime de liquidação extrajudicial 
e a recepção pela nova ordem constitucional das leis que não a contrariam materialmente. 
Quanto ao primeiro item, não nos parece que deva ele ser acolhido no momento, podendo ser objeto de exame 
na redação final do texto. 
Quanto aos demais itens, também aí não vemos como acolhê-los. 
A questão do sistema de governo acha-se definida pelo Substitutivo, não se devendo polemizar ainda mais sobre 
a questão. 
O restabelecimento da condição de nacionalidade, a aprovação dos textos referentes a decretos-leis e a 
aplicação da atualização dos passivos das financeiras em liquidação são providências que não se justificam no 
momento, ressaltando-se que, com exceção da primeira, não constituem matéria constitucional. 
No que concerne à recepção do ordenamento não conflitante com a nova Constituição, a proposição é 
absolutamente dispensável. 
Pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:33409 APROVADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   

   EMENDA DE REDAÇÃO 
Art. 10 das Disposições Transitórias 
Ficam revogados, e não revogadas, por dizerem 
respeito a dispositivos. 
Justificativa: 

Emenda sem justificativa. 
Parecer:   

   Impõe-se a correção sugerida pela Emenda. 
Pela aprovação, na forma do Substitutivo. 
 
   EMENDA:34842 REJEITADA 
Fase:   

   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se o art. 10 e seus itens das 
Disposições Transitórias. 
Justificativa: 

Trata-se de dispositivo inócuo. 
Parecer:   

   A matéria constante da presente emenda, embora os altos propósitos do eminente Constituinte, conflita com a 
sistemática adotada pelo Substitutivo. 
Assim, somos pela rejeição da emenda. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00124 REJEITADA 
Fase:   

   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   

   Art. - Os decretos-leis que até a 
promulgação da Constituição não tiverem sido 
apreciados pelo Congresso Nacional serão 
considerados rejeitados. 
Justificativa: 

Inserido na Constituição do Estado Novo (1937) o instituto do decreto-lei mantém-se, até hoje, pelo Poder Executivo, 
como instrumento de usurpação das prerrogativas do Poder Legislativo. Nem mesmo a Constituição de 1946, mais 
liberal, conseguiu ver-se livre desse indevido instrumento de arbítrio. 
Agora, o Projeto de Constituição, no seu art. 76, além de extinguir a terminologia que determina que medidas provisórias 
com força de lei sejam imediatamente submetidas ao Congresso Nacional, o qual, em caso de recesso, será convocado 
para reunir-se no prazo de cinco dias. E o seu parágrafo anula os efeitos até a origem se em trinta dias não forem 
convertidas em lei. 
Parecer:   

   A emenda propõe que os Decretos-Leis que não tenham sido apreciados pelo Congresso Nacional até a promulgação 
da Constituição sejam considerados rejeitados. 
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Entende seu autor que o Decreto-Lei é um instrumento de usurpação, pelo Poder Executivo, das prerrogativas do Poder 
Legislativo, tendo sido suprimido do Projeto de Constituição e substituído pelas medidas provisórias, que devem ser  
submetidas de imediato ao Congresso Nacional, sob pena de terem seus efeitos anulados até a origem se não forem, no  
prazo de 30 dias, convertidas em lei. 
Em que pese as louváveis intenções de seu autor, não podemos apoiar a emenda apresentada, pois, caso se torne 
impossível ao Congresso Nacional apreciar os Decretos-Leis ainda pendentes de aprovação, o que é bastante provável, 
devido aos trabalhos da própria Assembléia Nacional Constituinte, ocorrerá a rejeição em bloco de uma série de medidas, 
muitas delas indispensáveis ao funcionamento da economia do País, sem que com isso se obtenha qualquer vantagem 
que compense os problemas que serão gerados. 
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

   EMENDA:00466 PREJUDICADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   SIGMARINGA SEIXAS (PSDB/DF) 
Texto:   

   Dê-se a seguinte redação ao art. 29 e seu 
parágrafo único do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: 
"Art. 29 - Ficam revogados, a partir de 
cento e oitenta dias da promulgação da 
Constituição, sujeito este prazo a uma 
prorrogação, mediante lei, por igual período no 
máximo, todos os dispositivos legais que atribuam 
ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência 
conferida pela Constituição ao Congresso Nacional, 
especialmente no que tange a: 
I - atribuição normativa; 
II - alocação ou transferência de recursos 
de qualquer espécie. 
Parágrafo único - Os decretos-leis que até a 
promulgação da Constituição não tiverem sido 
apreciados pelo Congresso Nacional serão 
considerados rejeitados, respeitados os efeitos 
produzidos durante sua vigência, cabendo ao Poder 
Legislativo dispor sobre as matérias neles 
previstas, se for o caso. 
Justificativa: 

Justificativa ilegível. 
Parecer:   

   A emenda objetiva nova redação ao art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em face, porém, de 
nossa manifestação favorável à supressão do dispositivo, nos termos da Emenda 2t00639-0, concluímos pela 
prejudicialidade desta. 
 
   EMENDA:00639 APROVADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CARLOS SANT'ANNA (PMDB/BA) 
Texto:   

   Art. 29, Disposições Transitórias. 
- Supressão total do artigo e seu parágrafo. 
Justificativa: 

O artigo, na forma como apresentado, retira toda e qualquer possibilidade de diversos Órgãos do Poder Executivo, como 
por exemplo o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho 
Nacional de Seguros Privados, a Superintendência de Seguros Privados, o Instituto de Resseguros do Brasil, etc., de 
exercerem o seu regular poder normativo. 
As consequências de tal medida, fácil prever, serão desastrosas para os setores econômicos que estão submetidos à 
ação normativa daquelas entidades. Tudo está a indicar que a administração pública, os setores regulados e os próprios 
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contribuintes enfrentarão períodos de extrema dificuldade, pela interrupção desses processos de normatização 
administrativa. 
A supressão pura e simples do poder normativo conferido ao executivo não é cogitada, nem mesmo em países com 
grande tradição democrática e constitucionalista, como é o caso dos Estados Unidos, da França e da Itália, dentre outros. 
Trata-se de fenômeno plenamente absorvido pela cultura jurídica daqueles países. Os Estados Unidos, inclusive, já 
enfrentaram o mesmo problema no correr do século XIX, com a criação da Interstate Commerce Commission, a primeira 
agência administrativa norte-americana a dispor de poderes para regulamentar o comércio interestadual. 
Em que pese as investidas contrárias à ideia, prevaleceu o entendimento que nenhum dos poderes possui a 
exclusividade sobre o legislar, o julgar e o administrar. Porquanto, em seu cotidiano, praticam, cada um em sua esfera de 
competência, atos que teoricamente seriam inerentes à atividade precípua dos demais. 
Assim, a experiência histórica nos demonstra que não foi a criação destas chamadas agências administrativas, razão 
suficiente para determinar o fortalecimento do executivo ou o esvaziamento do legislativo, ou mesmo, a quebra de 
princípios constitucionais. 
Vale lembrar que a atuação intervencionista do estado está hoje, no Brasil, subordinada à observância de requisitos 
consagrados em nossa Magna Carta. 
Uma eficiente legislação de intervenção do estado, em qualquer setor da ordem econômica e social, envolve questões 
técnicas da mais alta relevância, tendo em vista a complexidade e o dinamismo desta realidade. A solução prática destas 
questões, largamente analisadas pela literatura pátria e estrangeira, consiste na concessão a órgãos administrativos de 
competência específica para decidir, em concreto, sobre fatos econômicos que se verificam numa determinada 
conjuntura. 
Considerando-se, ainda, que a política intervencionista se faz necessária para resolver estas situações que se precipitam 
rapidamente, o Direito Público haveria de se amoldar a tais necessidades, sem desrespeitar os princípios fundamentais 
de cada sistema jurídico. A solução que diversos países, inclusive o nosso, acertadamente, vêm encontrando é a criação 
de uma estrutura administrativa descentralizada, abandonando-se a organização tradicional do Estado. A 
descentralização funcional especializada, que se faz através de órgãos com vida autárquica, é a técnica adequada à 
solução desta questão. 
Dentro dos ditames constitucionais, a Lei Federal irá delinear a competência do órgão da administração direta ou indireta, 
incumbido de realizar a ação intervencionista. 
Assim, quer nos afigurar como imprópria a adoção daquela medida, no âmbito de nosso Direito Constitucional, por seu 
impacto desastroso na atuação daqueles órgãos da administração pública e dos setores econômicos por ela regulados. 
Tais motivos são a nosso ver suficientes para suprimir o retro-citado artigo 29 das Disposições Transitórias ora aprovado 
em 1º turno de discussão e votação. 
Por outro lado, o parágrafo único considera automaticamente rejeitados os decretos-leis não apreciados até a data d 
promulgação da Constituição. 
Criar-se-á, assim, um vácuo nas relações por eles disciplinadas, situação essa incompatível om o princípio da 
continuidade da ordem jurídica. 
Parecer:   

   Considerando que a ordem legal vigente, que baliza toda a atividade dos agentes econômicos, se sustenta sobre uma  
estrutura complexa e maciça de normas oriundas de decretos-leis, editados ao longo do período autoritário ou já no 
período democrático, em virtude do próprio funcionamento da ANC, que limitou a atividade legislativa do Congresso 
Nacional, não entendemos recomendável, através de uma drástica ruptura, criar um vazio nesta ordem legal, sem ter - 
em curto ou médio prazo - condições práticas de substituí-la. Essa será a obra gigantesca do Congresso Nacional, nos 
próximos anos, na tarefa de elaboração da legislação complementar e ordinária. 
Reconhecemos que toda essa estrutura normativa tem natureza autoritária, mas não pode a ANC, em nome do justo 
repúdio à origem antidemocrática dessa legislação, colocar em risco o complexo de normas que organizam hoje as 
atividades financeiras, tributárias e econômicas do país. Razões pelas quais concluímos pela aprovação da emenda. 
 
   EMENDA:00806 PREJUDICADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   CÉSAR CALS NETO (PDS/CE) 
Texto:   

   Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias 
No art. 29, parágrafo único, suprima-se a 
expressão: 
" ... até a promulgação da constituição... 
A redação passará a ser a seguinte: 
"Parágrafo único. Os decretos-leis que não 
tiverem sido apreciados pelo Congresso Nacional 
serão considerados rejeitados, respeitados os atos 
praticados em sua vigência..." 
Justificativa: 

É importante a supressão da expressão “... até a promulgação da Constituição...”, por desnecessária, uma vez que ela 
proíbe a assinatura de decretos-leis pelo Presidente da República. 
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Parecer:   

   A proposta é de supressão parcial do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma vez que temos 
opinado pela supressão total, nos termos da Emenda 2T00639-0, manifestamo-nos pela prejudicialidade desta. 
 
   EMENDA:01061 PREJUDICADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   MUSSA DEMES (PFL/PI) 
Texto:   

   Suprima-se o parágrafo único do art. 29 das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Justificativa: 

A rejeição dos Decretos-leis que ainda não foram apreciados pelo Congresso Nacional, que não pode se reunir em 
função do próprio funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, trará enormes prejuízos à classe trabalhadores, 
pois, entre eles estão aqueles que instituem o pagamento da URP, melhorias salariais a diversas categorias funcionais e 
criaram novas carreiras no serviço público federal. 
Parecer:   

   A proposta é de supressão parcial do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma vez que temos 
opinado pela supressão total, nos termos da Emenda 2T00639-0, manifestamo-nos pela prejudicialidade desta. 
 
   EMENDA:01436 PREJUDICADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   

   Suprima-se no parágrafo único do Artigo 29, 
das Disposições Transitórias, a seguinte 
expressão: "respeitados os atos praticados na sua 
vigência". 
Justificativa: 

É inaceitável que após a promulgação do novo texto constitucional sejam considerados como válidos os atos praticados 
pelo Poder Executivo om base em Decreto-Lei, que são institutos derrogados pelo Poder Constituinte. Entendemos que 
tais atos, relativos a Decretos-Leis não apreciados até a promulgação da Constituição, devem ter seus efeitos nulos, 
porque, em sua maioria, são prejudiciais ao interesse do público e à coletividade. 
Parecer:   

   A proposta é de supressão parcial do art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Uma vez que temos 
opinado pela supressão total, nos termos da Emenda 2T00639-0, manifestamo-nos pela prejudicialidade desta. 
 
   EMENDA:01706 PREJUDICADA 
Fase:   

   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   PERCIVAL MUNIZ (PMDB/MT) 
Texto:   

   Suprima-se do Caput Artigo 29 a seguinte 
frase: "... a partir de cento e oitenta dias da 
promulgação da Constituição, sujeito este prazo a 
prorrogação por lei..." 
Justificativa: 

A retirada desta frase do Artigo 29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, vem no sentido de afirmar, de 
maneira incontestável, o corpo das decisões da Constituinte que transferem para o Congresso Nacional diversas 
prerrogativas hoje atribuídas ao Poder Executivo, dando à Nova Constituição vigência imediata. 
Parecer:   

   Prejudicada, nos termos da Emenda 2T00639-0. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00665 EM ANALISE 
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Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   

   Acrescente-se no final do caput do art. 25 
das Disposições Constitucionais Transitórias as 
expressões: 
"especialmente no tange a: 
I - ação normativa; 
II - alocação ou transferência de recursos de 
qualquer espécie"" 
Justificativa: 

As expressões referidas foram suprimidas do texto aprovado. Sua manutenção é necessária para que não pairem 
dúvidas quanto à revogação dos poderes normativos de alocação de recursos existentes na legislação autoritária, de 
órgãos do Poder Executivo. 
 
   EMENDA:00781 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   

   Fundam-se os parágrafos do art. 25 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, nos 
seguintes termos: 
"Art. 25. ...................... 
Parágrafo único. Aos decretos-leis submetidos ao 
Congresso Nacional e não apreciados até a 
promulgação da Constituição aplicam-se as 
seguintes normas: 
I - se editados até 2 de setembro de 1988, serão 
apreciados no prazo de cento e oitenta dias a 
contar da promulgação da Constituição, não 
computado o recesso parlamentar; 
II - decorrido, sem apreciação, o prazo 
determinado no inciso anterior, considerar-se-ão 
rejeitados; 
III - nas hipóteses definidas nos incisos 
anteriores, terão plena validade os atos 
praticados na vigência dos decretos-leis, cabendo 
ao Congresso Nacional, se for o caso, legislar 
sobre os efeitos deles remanescentes; 
IV - os editados entre 3 de setembro de 1988 e a 
promulgação da Constituição serão convertidos, 
nesta data, em medidas provisórias, aplicando-se- 
lhes as regras estabelecidas no art. 62, parágrafo 
único." 
Justificativa: 

Visamos apenas à simplificação e racionalização do texto dos parágrafos, cujo conteúdo se funde num parágrafo único, 
com cinco incisos. Nenhuma alteração de substância. 
 
   EMENDA:00792 EM ANALISE 
Fase:   

   W - Proposta de Redação 
Comissão:   

   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   

   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB/SP) 
Texto:   

   Do § 1o. deve ser suprimida a expressão: "terão 
seus efeitos regulados da seguinte forma". 
O inciso III deve ser transformado em parágrafo. 
O § 2o. deve ser renumerado. 
Justificativa: 
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Trata-se de correção de técnica legislativa. Parte-se do princípio de que inciso não deve albergar proposição completa 
mas, sim, ser complemento de parágrafo ou artigo. 
 

_______________________________________________________________________________ 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da 
Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a 
data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


