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RESUMO

Este  trabalho  refere-se  ao  estudo das  divergências  existentes  entre  os  textos 
aprovados pelas duas Casas do Congresso Nacional relativos às propostas de 
emenda a Constituição e a verificação se essas discrepâncias ensejam violação 
ao § 2° do art. 60 da Carta da República no que concerne à exigência de se ter 
um mesmo texto apreciado e aprovado pela Câmara e pelo Senado. Com efeito, 
criou-se,  no âmago do Poder Legislativo federal,  o hábito  de – ocorrendo,  na 
votação pela segunda Casa Legislativa, aprovação, sem modificação substancial, 
de apenas uma parte da proposta de emenda aprovada na primeira Casa – se 
promulgar  apenas  a  parte  aprovada  em  ambas  as  Câmaras,  sem  que  se 
encaminhe a proposta inteira para a apreciação pela Casa iniciadora. Para isso, 
utiliza-se como critério que a parte aprovada pelas duas Casas seja autônoma em 
relação  à  parte  não  aprovada  pela  segunda  Casa.  Aqueles  que  defendem  a 
promulgação  fracionada  argumentam  que,  em  dissonância  com  o  processo 
legislativo ordinário, não há a exigência de retorno obrigatório da proposta à Casa 
iniciadora quando são realizadas alterações na segunda Casa Legislativa; e que a 
Lei Maior determina apenas que a matéria objeto da emenda tenha sido aprovada 
pelas duas Casas. Portanto, se não foi comprometida a unidade da matéria, nada 
impede que se promulgue o fragmento da proposta de emenda que tenha sido 
aprovado pelas  duas  Casas,  suprimindo-se  a parte  que não obteve a  exigida 
aprovação. No que concerne à doutrina, pouco se discutiu sobre a promulgação 
fracionada de emendas à Constituição. As poucas menções encontradas referem-
se,  superficialmente,  à  forma  que  se  deve  obedecer  no  processo  de  feitura 
desses diplomas jurídicos.  De igual forma, a jurisprudência também é recente 
devido  à nova  sistemática  empreendida pela  Constituição  de 1988 no que se 
refere  ao  processo  legislativo  de  emenda  à  Constituição.  No  entanto,  pelos 
julgados até hoje proferidos, a jurisprudência do Supremo Tribunal consente com 
a  promulgação  fracionada  de  emendas  à  Constituição  desde  que  não  se 
prejudique o sentido normativo do texto que restou aprovado pelas duas Casas. A 
análise da Emenda Constitucional 19/1998 não logra êxito em demonstrar afronta 
ao  disposto  constitucional  em  comento.  Por  outro  lado,  a  Emenda  45/2004 
apresenta um caso, confirmado pelo STF, de afronta à limitação formal disposta 
na  Constituição.  Do  estudo  do  veto  parcial  e  análise  das  similitudes  com  a 
promulgação fracionada, extraí-se que,  feitas pequenas alterações no texto da 
proposta de emenda por uma das Casas, ao final, o texto aprovado e promulgado 
deve  apresentar-se  de  forma intelegível  e  completa,  correspondendo,  em seu 
todo, à intenção e propósitos de ambas as Casas Legislativas. Caso contrário, 
estará a norma sujeita ao controle de constitucionalidade. Assim, conclui-se que a 
exclusão ou alteração de palavras ou de dispositivos podem modificar o sentido 
da  proposta  de  emenda à  Constituição,  levando-se  a  situação  de se  ter  dois 
textos com sentido divergentes. 

PALAVRAS-CHAVE: emenda  à  Constituição;  promulgação;  promulgação 

fracionada; inconstitucionalidade formal; controle de constitucionalidade; sentido 

normativo.



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade

ADC – Ação Declaratória de Constitucionalidade

AgR – Agravo regimental

Art. – Artigo

CD – Câmara dos Deputados

CR – Constituição da República

CF – Constituição Federal

Dec. – Decreto

DF – Distrito Federal

DJ – Diário da Justiça

EC – Emenda à Constituição

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

ISS – Imposto sobre Serviços de qualquer natureza

MC – Medida cautelar

Min. – Ministro

MS – Mandado de Segurança

PEC – Proposta de emenda à Constituição

RDA – Revista de Direito Administrativo

Rel. – Relator

RICD – Regimento Interno da Câmara dos Deputados

RISF – Regimento Interno do Senado Federal

RTJ – Revista do Tribunal de Justiça

SF – Senado Federal

STF – Supremo Tribunal Federal



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO............................................................................................................................................... 10

1 PROLEGÔMENOS TEÓRICOS............................................................................................................... 13

1.1 CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO........................................................................................................................ 13

1.2 CONCEPÇÕES SOBRE AS CONSTITUIÇÕES..........................................................................................................14

1.3 CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES.............................................................................................................. 15

1.4 APLICABILIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS.............................................................................................. 17

1.5 RIGIDEZ E SUPREMACIA CONSTITUCIONAL........................................................................................................ 18

1.6 REFORMA, REVISÃO, EMENDA E MODIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL..........................................................................19

1.7 TEORIA DO PODER CONSTITUINTE, PODER CONSTITUINTE E ESPÉCIES..................................................................... 19

1.8 LIMITAÇÕES AO PODER DE REFORMA CONSTITUCIONAL E EMENDA À CONSTITUIÇÃO................................................23

1.9 ESCALONAMENTO DAS NORMAS E EMENDA À CONSTITUIÇÃO.............................................................................. 26

1.10 INCONSTITUCIONALIDADE DE REFORMA CONSTITUCIONAL..................................................................................27

1.11 CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO LEGISLATIVO DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO................................................. 28

1.12. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO...............................................................30

2 PROMULGAÇÃO FRACIONADA DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO........................................... 32

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS..............................................................................................................................32

2.2 POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO.....................................................................................................................34

2.2 POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL........................................................................................ 36
2.2.1 Controle de conformidade do processo legislativo de emendas à Constituição......................................... 36

2.2.2 Controle de constitucionalidade de emendas à Constituição...................................................................... 38

2.2.3 Constitucionalidade da promulgação fracionada de emendas à Constituição............................................ 39

2.2.4 Entendimento de sentido normativo.......................................................................................................... 41

2.3 ANÁLISE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 19/1998.......................................................................................42

2.4 ANÁLISE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 45/2004.......................................................................................44

3 SIMILARIDADE DA PROMULGAÇÃO FRACIONADA COM O VETO PARCIAL.......................51

3.1 INTRODUÇÃO...............................................................................................................................................51

3.2 CARACTERÍSTICAS DO VETO..........................................................................................................................52

3. O VETO TOTAL NO BRASIL..............................................................................................................................53

4. A PROBLEMÁTICA DOS RIDERS OU DAS CAUDAS.................................................................................................. 54

3.5 O VETO PARCIAL: PRECEDENTES ESTRANGEIROS................................................................................................ 54

3.6 A ADOÇÃO DO VETO PARCIAL NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO.............................................................. 55

3.7 O VETO PARCIAL NO DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO.............................................................................. 57



3.8 O ABUSO DO PODER DE VETO.........................................................................................................................58

3.9. ANÁLISE DAS SIMILITUDES ENTRE O VETO PARCIAL E A 8PROMULGAÇÃO FRACIONADA........................................... 61

4 CONCLUSÃO...............................................................................................................................................64

REFERÊNCIAS...............................................................................................................................................67

APÊNDICE A – TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TEXTOS APROVADOS NA CD E NO SF 

REFERENTES À EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19/1998.................................................................. 70

APÊNDICE B – TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TEXTOS APROVADOS NA CD E NO SF 

REFERENTES À EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 45/2004.................................................................. 86





10

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objeto o estudo do processo legiferante relativo às 

propostas  de emenda à Constituição (PECs),  mais especificamente no que diz respeito às 

diferenças entre os textos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional.

Com efeito, o § 2° do art. 60 da Carta Magna prescreve que a proposta de 

emenda à Constituição “será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois  turnos,  considerando-se  aprovada  se  obtiver,  em ambos,  três  quintos  dos  votos  dos 

respectivos membros”.

Hodiernamente  tem  ocorrido  que,  não  havendo  coincidência  entre  o  texto 

aprovado de uma proposta de emenda à Constituição na Casa iniciadora e o texto aprovado na 

Casa revisora, encaminha-se para promulgação a parte do texto em que houve consenso, e a 

parte que foi alterada pela última Casa é encaminhado para a Casa iniciadora para apreciação. 

Esse  fato  é  conhecido  como  “fatiamento”  de  proposta  de  emenda  à  Constituição  ou 

promulgação fracionada e visa evitar o efeito “ping-pong”, que refere-se à ida e vinda entre a 

Câmara e o Senado de uma PEC porque nenhuma das Casas concorda com o último texto 

votado e aprovado.

Não obstante, pode ocorrer que, ao dividir-se o texto de uma PEC em duas 

partes  – uma que foi aprovada pelas duas Casas e outra em que não houve consenso –,  a 

essência do texto que foi aprovado pela Casa iniciadora seja completamente diferente do 

aprovado pela Casa revisora, contrariando, dessa forma, o § 2° do art. 60 da Lei Maior, que 

determina  que  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  seja  aprovada  pelas  duas  Casas  do 

Congresso Nacional.

Para  fins  de  elucidação,  tomemos  o  seguinte  exemplo:  imaginemos  uma 

proposta de emenda à Constituição que tenha por objetivo alterar o art. 143 da Carta Política 

de 1988, que trata do serviço militar, com o seguinte texto: 

Art. 1° O art. 143 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 143. O serviço militar é obrigatório a todos os brasileiros que completarem dezoito 
anos.

Parágrafo  único.  As  mulheres,  os  eclesiásticos  e  aqueles  alegarem  imperativo  de 
consciência,  entendendo-se  como  tal  o  decorrente  de  crença  religiosa  e  de  convicção 
filosófica ou política, ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sendo 
que lei federal atribuirá a estes serviço alternativo.” (NR)

Suponhamos,  ainda,  que essa  PEC tenha sido apresentada por  iniciativa  do 

Presidente da República e tenha sido aprovada pela Câmara dos Deputados, sem alteração. No 

Senado Federal, porém, ela foi alterada por meio de uma emenda com o objetivo de suprimir 

o parágrafo único. 

Desse modo, se nesse caso fosse feito o fracionamento da PEC em duas partes: 

uma que foi aprovada em ambas as Casas, e que seria encaminhada para promulgação, e outra 

em que não houve consenso, que seria remetida para Câmara para ulterior apreciação, ao 

final, teríamos, então, o seguinte: o caput do art. 143 seria promulgado e o parágrafo único 

desse art. seria encaminhado para Câmara para nova apreciação.

Uma análise perfunctória do fato poderia levar a conclusão de que não há nada 

de errado com a sistemática aplicada para o caso em comento. Entretanto,  um exame um 

pouco mais  detido revela  que a  essência  do texto  aprovado na  Câmara  dos  Deputados  é 

completamente diferente do texto aprovado pelo Senado Federal: o primeiro obriga a todos os 

brasileiros que completarem dezoito anos a ingressarem no serviço militar com as exceções 

elencadas no parágrafo único, enquanto o segundo obriga a todos sem distinção. Ao fim e ao 

cabo, o texto aprovado na Câmara isentava as mulheres e os eclesiásticos de prestarem serviço 

militar  enquanto o texto aprovado pelo Senado obriga a todos, sem exceção. Dizer,  nessa 

situação, que a referida proposta de emenda à Constituição foi aprovada, nos termos do texto 

promulgado,  nas  duas  Casas  do  Congresso  Nacional,  em  conformidade  com  o  preceito 

insculpido no § 2° do art. 60 da Carta Política não é razoável.

É  verdade,  no  entanto,  que  ao  se  fazer  esse  tipo  de  fatiamento,  tem-se 

procurado evitar esse tipo de situação, separando-se apenas as partes da PEC que guardam 

conexão entre si e que foram aprovadas pelas duas Casas a fim de que sejam promulgadas, 

sem criar distorções. Exemplo: uma PEC que trata de reforma tributária e apresenta alguns 

artigos  concernentes  à  alteração  da  Contribuição  de  Intervenção  do  Domínio  Econômico 

(Cide) – aprovado nas duas Casas – e outros relativos à alteração no Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) e no Imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISS) – 
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que não obtiveram consenso. Dessa forma, fatia-se a parte relativa à Cide e encaminha-se para 

promulgação, enquanto a parte relativa aos outros dois impostos são remetidos para a outra 

Casa para apreciação. 

Mesmo assim, o liame de conexão entre as partes é relativo e pode-se, sob 

outro  ponto  de  vista  ou  paradigma,  entender  que  esse  desmembramento  fere  a  limitação 

formal imposta pela Carta Política no que se refere à aprovação da PEC pelas duas Casas.

Com efeito, o problema a ser estudado refere-se ao estudo das divergências 

existentes entre  os  textos aprovados pelas  duas casas  do Congresso Nacional  relativos às 

propostas de emenda a Constituição e a verificação se essas divergências ensejam violação ao 

§ 2° do art. 60 da Carta Política.

Esse estudo enfatizará, além do exame da teoria sobre o assunto, uma análise 

dos textos relativos às Emendas Constitucionais n°s 19, de 1998, e 45, de 2004, verificando as 

diferenças entre os textos aprovados nas duas Casas e possíveis divergências que atentem 

contra a limitação formal do supracitado § 2°, bem como se procederá a um estudo relativo ao 

veto parcial para, por fim, realizar uma análise das similitudes entre a promulgação fracionada 

e as alterações promovidas em projeto de lei pelo veto parcial.
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1 PROLEGÔMENOS TEÓRICOS

1.1 Conceito de Constituição

Cumpre, preliminarmente, conceituar o que vem a ser constituição. A palavra 

constituição apresenta vários significados, como: 

(1) Ato de constituir, de estabelecer, de firmar; 

(2)  Modo  pelo  qual  se  constitui  uma  coisa,  um  ser  vivo,  um  grupo  de  pessoas; 
organização, formação; 

(3) Lei fundamental e suprema dum Estado, que contém normas respeitantes à formação 
dos poderes públicos, forma de governo, distribuição de competências, direitos e deveres 
dos cidadãos, etc.; carta constitucional, carta magna; 

(4) Conjunto de normas reguladoras de uma instituição, corporação, etc.; estatuto; 

(5)  O  conjunto  das  características  anatômicas,  funcionais,  reacionais  e  psíquicas  que 
marcam um indivíduo; 

(6)  A  constituição  física  de  um  indivíduo;  compleição  (DICIONÁRIO  AURÉLIO 
ELETRÔNICO, 1999).

Todas essas acepções guardam entre si a idéia de modo de ser de alguma coisa, 

e, de forma extensiva, a de organização interna de seres e entidades. É seguindo essa linha de 

raciocínio que se diz que todo Estado tem constituição, uma vez que esta é o simples modo de 

ser do Estado.

A constituição  de  um Estado  é,  dessa  feita,  o  conjunto  de  seus  elementos 

essenciais: um sistema de normas jurídicas, escritas ou costumeiras, que disciplinam a forma 

do  Estado,  a  forma  de  seu  governo,  o  modo  de  aquisição  e  o  exercício  do  poder,  o 

estabelecimento de seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos e garantias fundamentais 

do homem.  Em suma,  a  constituição  é  o  conjunto  de  normas que organiza  os  elementos 

constitutivos do Estado (SILVA, 2006b, p. 37-38).

Assim,  em sua acepção  jurídica,  a  palavra  Constituição  deve ser  entendida 

como a  lei  fundamental  e  suprema  de  um Estado,  que  apresenta  normas  concernentes  à 
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estrutura do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder 

de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres do cidadão. Além do 

mais,  é  a Constituição que individualiza  os órgãos competentes  para a  edição de normas 

jurídicas, legislativas ou administrativas (CANOTILHO e MOREIRA apud MORAES, 2006, 

p. 2).

Cumpre ressaltar o denominado conceito ideal de constituição, decorrente da 

vitória  do  movimento  constitucional  no  início  do  século  XIX.   Conforme  preleciona 

Canotilho,

Este conceito ideal identifica-se fundamentalmente com os postulados políticos-liberais, 
considerando-se como elementos materiais caracterizadores e distintivos os seguintes: (a) 
a constituição deve consagrar um sistema de garantias da liberdade (esta essencialmente 
concebida  no  sentido  do reconhecimento  de  direitos  individuais  e  da  participação  dos 
cidadãos nos actos do poder legislativo através do parlamento); (b) a constituição contém 
o  princípio da divisão de poderes, no sentido de garantia orgânica contra os abusos dos 
poderes estaduais; (c) a constituição deve ser escrita (documento escrito) (apud MORAES, 
2006, p. 2).

1.2 Concepções sobre as Constituições

A noção de constituição estatal, entretanto, expressa uma idéia parcial de seu 

conceito,  uma  vez  que  a  toma  como  algo  a  parte  da  realidade  social,  quando  deve  ser 

concebida como uma estrutura normativa que engloba um conjunto de valores sociológicos, 

políticos e jurídicos. A doutrina, nesse ponto, diverge profundamente, uma vez que vislumbra 

a concepção de uma constituição embasada em apenas um dos princípios supracitados.

Ferdinand Lassalle (2001, p. 40) as entende no sentido sociológico. Para ele, a 

constituição de um país é, em essência, a soma de fatores reais do poder que regem esse país, 

sendo esta a constituição real e efetiva, não passando a constituição escrita de letra morta. 

Carl Schmitt,  entretanto, verifica um sentido político, considerando-as como 

decisão  política  fundamental,  decisão  concreta  de  conjunto  sobre  o  modo  e  forma  de 

existência  da  unidade  política,  fazendo  distinção  entre  constituição  e  leis  constitucionais; 

aquela  somente  refere-se  à  decisão  política  fundamental  enquanto  estas  são  os  demais 



15

dispositivos inscritos no texto do documento constitucional que não contemplam matéria de 

decisão política fundamental. 

Já a  corrente  doutrinária  liderada por  Hans Kelsen considera a  constituição 

apenas no sentido jurídico,  sendo,  portanto,  considerada norma pura,  puro dever-ser,  sem 

qualquer pretensão a fundamentação sociológica, política ou filosófica.

Segundo José Afonso da Silva  (2006b, p. 39), “essas concepções pecam pela 

unilateralidade.  Vários  autores,  por  isso,  têm  tentado  formular  conceito  unitário  de 

constituição, concebendo-a em sentido que revele conexão de suas normas com a totalidade 

da vida coletiva”. Uma constituição total, “mediante a qual se processa a integração dialética 

dos vários conteúdos da vida coletiva na unidade de uma ordenação fundamental e suprema” 

(PINTO FERREIRA apud SILVA, 2006b, p. 39). 

Assim, de acordo com Silva, procura-se 

formular  uma  concepção  estrutural  de  constituição,  que  a  considera  no  seu  aspecto 
normativo,  não como norma pura,  mas como norma em sua conexão com a realidade 
social, que lhe dá o conteúdo fático e o sentido axiológico. Trata-se de um complexo, não 
de partes que se adicionam ou se somam, mas de elementos e membros que se enlaçam 
num todo unitário.  O sentido jurídico de constituição não se  obterá,  se  a  apreciarmos 
desgarrada da totalidade da vida social, sem conexão com o conjunto da comunidade. Pois 
bem, certos modos de agir em sociedade transformam-se em condutas humanas valoradas 
historicamente  e  constituem-se  em  fundamentos  do  existir  comunitário,  formando  os 
elementos constitucionais do grupo social, que o constituinte intui e revela como preceitos 
normativos fundamentais: a constituição (2006b, p. 39).

1.3 Classificação das Constituições

Partindo para uma análise sistêmica das constituições, pode-se classificá-las de 

acordo com variados critérios, conforme preceitua a doutrina, embora não haja uniformidade 

quanto às classificações. 

De  acordo  com  Alexandre  de  Moraes  (2006,  p.  3),  têm-se  as  seguintes 

classificações das constituições: (1) quanto ao conteúdo: materiais ou formais; (2) quanto à 

forma: escritas ou não escritas; (3) quanto ao modo de elaboração: dogmáticas ou históricas; 
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(4) quanto à origem: promulgadas ou outorgadas; (5) quanto à estabilidade: imutáveis, rígidas, 

flexíveis ou semi-rígidas; e (6) quanto à extensão e finalidade: analíticas ou sintéticas.

A constituição material é formada em sentido  lato sensu e  stricto sensu. No 

primeiro, identifica-se com a organização total do Estado. No segundo, designa as normas 

constitucionais  escritas  ou  costumeiras,  inseridas  ou  não  em um documento  escrito,  que 

regulam a estrutura do Estado, a organização de seus órgãos e os direitos fundamentais. Neste 

caso, constituição só se refere à matéria essencialmente constitucional; as demais, mesmo que 

integrem uma constituição escrita, não seriam constitucionais.

A constituição formal é aquela consubstanciada de forma escrita, por meio de 

um documento solene estabelecido pelo poder constituinte originário.

Considera-se  escrita  a  constituição  codificada  e  sistematizada  em  um 

documento  único,  para  fixar-se  a  organização  fundamental.  Canotilho  (apud  MORAES, 

2006, p. 4) chama-lhe de constituição instrumental,  devido aos seus efeitos racionalizador, 

estabilizante, de segurança jurídica e de calculabilidade e publicidade.

A constituição dogmática apresenta-se como produto escrito e sistematizado 

por um órgão constituinte, a partir de princípios e idéias fundamentais da teoria política e do 

direito dominante, enquanto a constituição histórica é conseqüência da lenta e contínua síntese 

da história e tradições de um determinado povo. Um exemplo de constituição histórica é a 

Constituição Inglesa.

As  promulgadas,  também  conhecidas  como  democráticas  ou  populares 

(SILVA,  2006b,  p.  40),  são  as  constituições  derivadas  do  trabalho  de  uma  Assembléia 

Nacional Constituinte, composta por representantes do povo, eleitos com a finalidade de sua 

elaboração. São exemplos de constituição promulgada as brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 

1988. Já as outorgadas são elaboradas e estabelecidas sem a participação popular, por meio de 

imposição do poder do momento. São exemplo de constituições outorgadas as brasileiras de 

1824, 1937, 1967 e a EC nº 1/1969.

Quanto  à  estabilidade,  há  as  constituições  imutáveis,  as  quais  se  vedam 

qualquer alteração; rígidas, em que se permite a alteração por meio de um processo legislativo 

solene e mais dificultoso do que o existente para a edição das demais espécies normativas; 

flexíveis, na qual se pode alterá-la por processo legislativo ordinário; semi-rígidas, na qual se 
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permite  em alguns pontos  alteração de forma mais  dificultosa enquanto nos  demais,  pelo 

processo legislativo ordinário;  e,  por  fim,  as  flexíveis,  as  quais  podem ser  alteradas  pelo 

processo legiferante comum.

As  constituições  sintéticas,  pela  classificação  quanto  à  sua  extensão  e 

finalidade,  prevêem  somente  os  princípios  e  as  normas  gerais  de  regência  do  Estado, 

organizando-o  e  limitando  seu  poder,  por  meio  da  delimitação  de  direitos  e  garantias 

individuais,  divergindo  das  constituições  analíticas,  ou  dirigentes,  que  examinam  e 

regulamentam  todos  os  assuntos  que  entendam  relevantes  à  formação,  destinação  e 

funcionamento do Estado.

1.4 Aplicabilidade das normas constitucionais

Quanto às normas constitucionais, vale mencionar a tradicional classificação 

quanto à aplicabilidade de José Afonso da Silva (1982, p. 89-91), que as divide em normas de 

eficácia plena, contida e limitada.

Normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em 

vigor  da  constituição,  produzem,  ou  têm  a  possibilidade  de  produzir,  todos  os  efeitos 

essenciais que o legislador constituinte quis regular.

Normas  constitucionais  de  eficácia  contida  são  aquelas  que  o  legislador 

constituinte  regulou  suficientemente  os  interesses  relativos  à  determinada  matéria.  Mas 

deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do poder público, 

nos termos que a lei estabelecer ou nos termos de conceitos gerais nela enunciados. Como 

exemplo, temos o inciso XIII,  do art.  5º,  da Constituição Federal:  “é livre o exercício de 

qualquer  trabalho,  ofício  ou  profissão,  atendidas  as  qualificações  profissionais  que  a  lei 

estabelecer”.

Já as normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que apresentam 

aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, porque somente incidem totalmente sobre esses 

interesses, após uma normatividade ulterior que lhes desenvolva a aplicabilidade.
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1.5 Rigidez e supremacia constitucional

A  rigidez  decorre  da  existência  de  um processo  legislativo  mais  solene  e 

dificultoso para se alterar a Constituição do que o prescrito para a edição das demais normas 

jurídicas.  O  principal  resultado  da  rigidez  constitucional  é  o  chamado  princípio  da 

supremacia da constituição que, nas palavras de Pinto Ferreira, “é reputado como uma pedra 

angular, em que assenta o edifício do moderno direito político” (apud SILVA, 2006b, p. 45). 

José Afonso da Silva explica:

Significa que a constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere 
validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça 
e na proporção por ela distribuídos. É enfim, a lei suprema do Estado, pois é nela que se 
encontram a própria  estruturação deste  e  a  organização de seus  órgãos;  é nela  que se 
acham as  normas  fundamentais de  Estado,  e  só  nisso  se  notará  sua  superioridade  em 
relação às demais normas jurídicas” (SILVA, 2006b, p. 45).

Com  relação  à  supremacia,  a  doutrina  apresenta  dois  tipos: supremacia 

material e supremacia formal da constituição:

Reconhece a primeira até nas constituições costumeiras e nas flexíveis. Isso é certo do 
ponto de vista sociológico, tal como também se lhes admite rigidez sócio-política. Mas, do 
ponto de vista jurídico, só é concebível a supremacia formal, que se apóia na regra da 
rigidez,  de  que  é  o  primeiro  e  principal  corolário.  O  próprio  Burdeau,  que  fala  na 
supremacia material, realça que é somente no caso da rigidez constitucional que se pode 
falar em supremacia formal da constituição, acrescentando que a previsão de um modo 
especial de revisão constitucional dá nascimento à distinção de duas categorias de leis: as 
leis ordinárias e as leis constitucionais (SILVA, 2006b, p. 45-46).

A  nossa  Constituição  é  rígida.  Conseqüentemente,  é  a  lei  fundamental  e 

suprema do Estado brasileiro. Dela emanam todos os poderes e competências governamentais 

e somente nela a autoridade encontra fundamento.  Dessa forma, nem o governo federal, nem 

os governos dos Estados, nem os dos Municípios ou do Distrito Federal são soberanos, visto 

que  todos  são  limitados,  expressa  ou  implicitamente,  pelas  normas  constantes  da  Carta 

Magna.  Todos  exercem suas  atribuições  nos  termos  nela  firmados  e  todas  as  normas  do 

ordenamento  jurídico  nacional  só  serão  válidas  se  se  harmonizarem  com  as  normas  da 

Constituição Federal (SILVA, 2006b, p. 46).
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1.6 Reforma, revisão, emenda e modificação constitucional

Outro  ponto  que  merece  atenção,  ante  a  confusão  feita  com  relação  à 

terminologia,  refere-se ao significado dos termos  reforma, revisão, emenda  e  modificação 

constitucional. Ensina José Afonso da Silva (2006b, p. 61-62) que 

as constituições brasileiras usaram os termos reforma, emenda, revisão e até modificação 
constitucional. A questão terminológica nessa matéria começa pela necessidade de fazer 
distinção entre mutação constitucional e reforma constitucional. A primeira consiste num 
processo  não  formal  de  mudança das  constituições  rígidas,  por  via   da  tradição,  dos 
costumes,  de  alterações  empíricas  e  sociológicas,  pela  interpretação  judicial  e  pelo 
ordenamento de estatutos que afetem a estrutura orgânica do Estado. A segunda é processo 
formal  de  mudança  das  constituições  rígidas,  por  meio  de  atuação  de  certos  órgãos, 
mediante  determinadas  formalidades,  estabelecidas  nas  próprias  constituições  para  o 
exercício do poder reformador.

Segundo Pinto Ferreira (apud SILVA, 2006b, p. 62), a reforma constitucional

é qualquer alteração do texto constitucional,  é o caso genérico, de que são  subtipos a 
emenda e a revisão.  A emenda é a modificação de certos pontos,  cuja estabilidade o 
legislador constituinte não considerou tão grande como outros mais valiosos, se bem que 
submetida a obstáculos e formalidades mais difíceis que os exigidos para alteração das leis 
ordinárias. Já a revisão seria uma alteração anexável, exigindo formalidades e processos 
mais lentos e dificultados que a emenda, a fim de garantir uma suprema estabilidade do 
texto constitucional. (grifo nosso)

Completa, então, José Afonso da Silva (2006b, p. 62) que 

a Constituição manteve, como princípio permanente, a técnica da constituição revogada, 
mencionando  apenas  as  emendas,  agora  como  único  sistema  de  mudança  formal  da 
Constituição, já que a revisão constitucional, prevista no art. 3° do Ato das Disposições 
Constitucionais  Transitórias,  já  se  realizou,  não sendo mais possível  outra  revisão nos 
termos  ali  previstos,  simplesmente  porque,  como  norma  transitória,  foi  aplicada, 
esgotando-se em definitivo. Portanto, qualquer mudança formal na Constituição só deve 
ser feita legitimamente com base no seu art. 60, ou seja, pelo procedimento das emendas 
com os  limites  dali  decorrentes.  A  rigidez  e,  portanto,  a  supremacia  da  constituição, 
repousam  na  técnica  de  sua  reforma  (ou  emenda),  que  importa  em  estruturar  um 
procedimento mais dificultoso, para modificá-la.

1.7 Teoria do poder constituinte, poder constituinte e espécies
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Primeiramente, convém tratar da teoria do poder constituinte que é, em suma, 

uma teoria da legitimidade do poder. Nasce, em fins do século XVIII, com o objetivo de 

legitimar  uma  nova  forma  de  poder,  embasada  nos  conceitos  de  soberania  nacional  e 

soberania  popular,  em oposição ao poder absoluto e decadente das monarquias  de direito 

divino.

Sobreleva  não  confundir,  entretanto,  poder  constituinte  com sua  teoria.  De 

acordo com a abalizada lição de Paulo Bonavides (2005, p. 142):

Poder constituinte sempre houve em toda a sociedade política. Uma teorização desse poder 
para legitimá-lo, numa de suas formas ou variantes, só veio a existir desde o século XVIII, 
por  obra  da  sua  reflexão  iluminista,  da  filosofia  do  contrato  social,  do  pensamento 
mecanicista antihistoricista e antiautoritário do racionalismo francês, com sua concepção 
de sociedade.  Numa fórmula  feliz,  estabeleceu Egon Zweig a síntese dessa teoria:  um 
conceito novo para instituir a suprema potestas nationis et rationis.

De  acordo  com  essa  teoria,  podemos  definir  poder  constituinte  como 

“a manifestação  soberana  da  suprema  vontade  de  um  povo,  social  e  juridicamente 

organizado” (MORAES, 2006, p. 21).

Assim, conforme os ensinamentos do abade de Chartres,  Emmanuel  Joseph 

Sieyès1,  um  dos  precursores  dessa  doutrina,  a  nação  é  a  titular  do  poder  constituinte. 

Inobstante, a doutrina moderna aponta o povo como detentor dessa titularidade, uma vez que 

o Estado decorre da soberania popular, cujo conceito é mais abrangente do que o de nação. 

Em consonância com esse entendimento, nossa Constituição assim preconiza, no parágrafo 

único do art. 1°, que todo poder emana do povo.

Com efeito, a vontade constituinte é a vontade do povo, expressa por meio de 

seus representantes. Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2005, p. 31) faz importante observação 

a respeito da titularidade e do exercício do poder constituinte: “o povo pode ser reconhecido 

como o titular  do Poder Constituinte,  mas não é  jamais  quem o exerce.  É ele  um titular 

passivo, ao qual se imputa uma vontade constituinte sempre manifestada por uma elite”. 

1 Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), conhecido como abade de Chartres, ou abade ou padre Sieyès, é 
autor  do  panfleto  denominado  Que é  o  terceiro  Estado?  (Qu’est-ce  que  le  tiers  État?),  inspirador  da 
Revolução Francesa, no qual apresenta as reivindicações da burguesia.
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O poder  constituinte  é  classificado  em  poder  constituinte  originário  ou  de 

primeiro  grau  (também  chamado  inicial  ou  inaugural)  e  poder  constituinte  derivado, 

instituído, constituído, secundário ou de segundo grau.

O  poder  constituinte  originário  é  aquele  que  estabelece  uma  nova  ordem 

jurídica,  rompendo  por  completo  com  a  ordem  jurídica  antecedente.  Estabelece  uma 

constituição de um novo Estado, organizando-o e criando os poderes imbuídos de administrar 

os interesses de uma comunidade.

A  respeito  de  se  estabelecer  um  novo  Estado  a  cada  constituição,  Michel 

Temer (2006, p. 35) traz interessante comentário:

Ressalte-se a idéia de que surge novo Estado a cada nova Constituição, provenha ela de 
movimento revolucionário ou de assembléia popular. O Estado brasileiro de 1988 não é o 
de 1969, nem o de 1946, de 1937, de 1934, de 1891, ou de 1824. Historicamente é o 
mesmo.  Geograficamente  pode  ser  o  mesmo.  Não  o  é,  porém,  juridicamente.  A cada 
manifestação  constituinte,  editora  de  aos  constitucionais  como  Constituição,  Atos 
Institucionais e até Decretos (veja-se o Dec. 1, de 15.11.1889, que proclamou a República 
e instituiu a Federação como forma de Estado), nasce o Estado. Não importa a rotulação 
conferida  ao  ato  constituinte.  Importa  a  sua  natureza.  Se  dele  decorre  a  certeza  de 
rompimento  com a  ordem jurídica  anterior,  de  edição  normativa  em desconformidade 
intencional com o texto em vigor, de modo a invalidar a normatividade vigente, tem-se 
novo Estado.

O poder constituinte originário pode se expressar de duas formas: ou por meio 

de uma assembléia nacional constituinte (ou convenção) ou por meio de outorga. A outorga 

caracteriza-se pela declaração unilateral do agente revolucionário, que autolimita seu poder. 

São  exemplos  de  Constituições  outorgadas  as  brasileiras  de  1824,  1937  e  

Ato Institucional n° 1, de 1964. A assembléia nacional constituinte ou convenção resulta da 

deliberação da representação popular,  devidamente  convocada pelo  agente  revolucionário, 

para firmar o texto constitucional. São exemplos as Constituições brasileiras de 1891, 1934, 

1946, 1967 e 1988.

O poder constituinte originário é inicial, autônomo, ilimitado juridicamente e 

incondicionado. Inicial porque instaura, por meio de sua obra – a Constituição –, uma nova 

ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior. Autônomo dado que a 

estruturação da nova Carta Política  será determinada,  autonomamente,  por quem exerce o 

poder constituinte originário. Ilimitada juridicamente uma vez que não está limitado de forma 

alguma pelo direito anterior.   E incondicionado porque não está sujeito a qualquer forma 

prefixada de manifestação.



22

Já  o  poder  constituinte  derivado,  como  o  próprio  nome  sugere,  decorre,  é 

criado, pelo poder constituinte originário. Está inserido na própria Constituição, uma vez que 

emana de uma regra jurídica constitucional, conhecendo, portanto, limitações constitucionais 

expressas e implícitas e sendo passível de controle de constitucionalidade.

Tem  por  características  o  de  ser  um  poder  derivado,  subordinado  e 

condicionado.  Derivado  uma  vez  que  recebe  sua  força  do  poder  constituinte  originário. 

Subordinado uma vez que limita pelas normas expressas e implícitas do texto constitucional. 

E é condicionado, dado que deve seguir as regras previamente impostas pelo texto da Lei 

Maior.

O poder  constituinte  derivado,  por  sua vez,  divide-se  em dois  tipos:  poder 

constituinte reformador e poder constituinte decorrente.

O poder constituinte derivado reformador, que é o que nos interessa para este 

trabalho, chamado por parte da doutrina de competência reformadora, apresenta a capacidade 

de modificar a Constituição Federal por meio de um procedimento específico, criado pelo 

poder  constituinte  originário,  sem  a  necessidade  de  uma  revolução.  No  Brasil,  essa 

competência cabe ao Congresso Nacional.

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988

conferiu  ao  Congresso  Nacional a  competência  para  elaborar  emendas  a  ela.  Deu-se, 
assim, a um órgão constituído o poder de emendar a Constituição. Por isso se lhe dá a 
denominação de  poder constituinte instituído ou constituído. Por outro lado, como esse 
seu poder não lhe pertence por natureza, primariamente, mas, ao contrário, deriva de outro 
(isto é, do poder constituinte originário), é que também se lhe reserva o nome de poder 
constituinte  derivado,  embora  pareça  mais  acertado  falar  em  competência  constituinte  
derivada ou  constituinte  de  segundo  grau.  Trata-se  de  um  problema  de  técnica 
constitucional, já que seria muito complicado ter que convocar o constituinte originário 
todas as vezes em que fosse necessário emendar a Constituição. Por isso, o próprio poder 
constituinte  originário,  ao  estabelecer  a  Constituição  Federal,  instituiu  um  poder 
constituinte  reformador,  ou  poder  de  reforma  constitucional,  ou  poder  de  emenda 
constitucional (SILVA, 2006b, p. 64-65).

Salienta, ainda, José Afonso (2006, p. 65) que, “no fundo, contudo, o agente, 

ou  sujeito  da  reforma,  é  o  poder  constituinte  originário,  que,  por  esse  método,  atua  em 

segundo grau, de modo indireto, pela outorga de competência a um órgão constituído para, 

em seu lugar, proceder às modificações na Constituição, que a realidade exige”.
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Nesse  sentido,  Manoel  Gonçalves  Ferreira  Filho  (2005,  p.  124)  descreve  o 

Poder Constituinte reformador como 

aquele poder inerente à Constituição rígida que se destina a modificar essa Constituição 
segundo o que ela estabelece. Na verdade, o Poder Constituinte de revisão visa, em última 
análise,  a  permitir  a  mudança  da  Constituição,  a  adaptação  da  Constituição  a  novas 
necessidades, a novos impulsos, a novas forças, sem que para tanto seja preciso recorrer à 
revolução, sem que seja preciso recorrer ao Poder Constituinte originário.  Não é outro 
senão  este  o  objetivo  do  Poder  Constituinte  de  revisão:  permitir  a  modificação  da 
Constituição dentro da ordem jurídica,  sem uma substituição da ordem jurídica,  sem a 
ação, quase sempre revolucionária, do Poder Constituinte originário.

Por  sua  vez,  o  poder  constituinte  derivado  decorrente,  assim  como  o 

reformador,  é  derivado  do  originário  e  por  ele  criado.  Seu  objetivo  é  o  de  estruturar  a 

Constituição dos Estados-Membros, em virtude da capacidade de auto-organização que os 

Estados apresentam, obedecendo às limitações previstas na Constituição Federal.

1.8 Limitações ao poder de reforma constitucional e emenda à Constituição

O poder de reforma constitucional apresenta a característica marcante de ser 

um poder  limitado  pelas  próprias  normas  constantes  da  Constituição,  editada  pelo  poder 

constituinte originário, que lhe determina procedimentos e forma de agir, dos quais não se 

pode afastar sob pena de eivar de vício seu trabalho, sendo este submetido à incidência de 

controle de constitucionalidade.

Além do mais, a alteração da Constituição deve sempre conservar um valor 

integrativo, no sentido de que deve deixar substancialmente idêntico o sistema constitucional 

original. Conforme leciona Alexandre de Moraes,

a revisão serve, pois, para alterar a constituição, mas não para mudá-la, uma vez que não 
será uma reforma constitucional o meio propício para fazer revoluções constitucionais. A 
substituição de uma constituição por outra exige uma renovação do poder constituinte e 
esta não pode ter lugar, naturalmente, sem uma ruptura constitucional, pois é certo que a 
possibilidade  de  alterabilidade  constitucional,  permitida  ao  Congresso  Nacional,  não 
autoriza o inaceitável poder de violar o sistema essencial de valores da constituição, tal 
como foi explicitado pelo poder constituinte originário (2006, p. 598).
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De  acordo  com  a  Constituição  de  1988,  essa  competência  reformadora  se 

efetiva por meio da chamada emenda à Constituição (art. 59, I) e cabe ao Congresso Nacional 

exercê-la (art. 60).

Durante a fase de elaboração e apreciação pelo Congresso Nacional da emenda 

à Constituição, esta é chamada de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), e é considerada 

um  ato  infraconstitucional  sem  qualquer  normatividade,  só  ingressando  no  ordenamento 

jurídico  após  sua  aprovação,  quando  passa  a  ser  preceito  constitucional,  com  a  mesma 

hierarquia das normas constitucionais originárias (MORAES, 2006, p. 598).

Isso ocorre porque a emenda à Constituição é produzida de acordo com uma 

forma e tratando de matérias previamente delimitadas pelo legislador constituinte originário. 

Assim, caso siga os preceitos impostos pelo art. 60 da Carta Magna, a emenda à constituição 

ingressará  no  mundo  jurídico  com  status constitucional,  compatibilizando-se  com  as 

disposições originárias. Entretanto, se a emenda à constituição desrespeitar qualquer limitação 

do  supracitado  artigo,  será  considerada  inconstitucional,  submetendo-se  ao  controle  de 

constitucionalidade para que seja retirada do ordenamento jurídico.

A doutrina diverge quanto à classificação das limitações ao poder de reforma 

da Constituição, variando quando sua amplitude e nomenclatura2. Utilizarei a classificação 

proposta por Santos, Nóbrega Netto e Carneiro (2007, p. 381-382) que se vale da apresentada 

por Alexandre de Moraes (2006, p. 599) com a adição de limitações implícitas expostas por 

Nelson de Souza Sampaio (apud SILVA, 2006b, p. 67-68).

Assim,  temos duas  grandes  espécies  de  limitações  ao poder  reformador,  as 

limitações expressas e as implícitas.

As limitações expressas são aquelas previstas textualmente na Constituição e 

subdividem-se em três subespécies: materiais, circunstanciais e formais. 

As  limitações  materiais  referem-se  às  matérias  ou  aos  conteúdos  que  o 

constituinte originário excluiu da incidência do poder de emenda. Tais matérias formam o 

núcleo  imodificável  ou  núcleo  intangível,  ou,  também  comumente  chamado,  cláusulas 

2 Encontramos variações entre as classificações de J.  J.  Gomes Canotilho (2003, p.  1060-1067),  Paulo 
Bonavides (2005, p. 198-204), Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2005, p. 135-139), Michel Temer (2006, 
p. 37 a 39), José Afonso da Silva (2006, p. 65-68), Alexandre de Moraes (2006, p. 599) e Gustavo Just da 
Costa e Silva (2000, p. 92-93).
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pétreas. Estão presentes na Constituição de 1988 no art. 60, § 4°, que prescreve que não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado; o 

voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes; e os direitos e garantias 

individuais.

As limitações circunstanciais  são aquelas que têm por objetivo evitar  que a 

Constituição seja alterada em momentos em que o país passe por situações de anormalidade e 

excepcionalidade, evitando que ela seja modificada quando os ânimos estão exaltados.  Dessa 

forma, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado 

de defesa e de estado de sítio (art. 60, § 1°).

Já  as  limitações  formais,  chamadas  por  Michel  Temer  de  procedimentais 

(2006,  p.  37),  são as  que mais  no interessam no decurso deste  trabalho,  e  referem-se às 

disposições especiais que o legislador constituinte originário definiu para que se possa alterar 

a constituição. Assim, o processo legislativo de elaboração de uma emenda à Constituição 

deve  obedecer  aos  seguintes  pressupostos:  a)  a  iniciativa  é  reservada  ao  Presidente  da 

República ou a um terço de deputados federais ou de senadores (art. 60, caput, incisos I a III); 

b) a proposta de emenda deve ser discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional em 

dois turnos, e será considerada aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos 

respectivos membros (art. 60, § 2°); c) a emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem (art. 60, 

§ 3°); d) a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não 

pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa (art. 60, § 5°).

Sobreleva  notar  que  estes  procedimentos  deverão  ser  rigorosamente 

obedecidos, sob pena de inconstitucionalidade em razão de desobediência à forma (TEMER, 

2006, p. 37).

As limitações implícitas, por sua vez, são vedações que não constam do texto 

constitucional,  mas  que,  se  não  existissem,  de  nada  adiantaria  estabelecer  vedações 

circunstanciais,  materiais  e  formais  a  esse  poder.  Assim,  são  limitações  implícitas  as:  a) 

relativas ao titular do poder constituinte originário, pois uma alteração na Constituição não 

pode mudar a titularidade do poder que criou o próprio poder reformador; b) referentes ao 

titular  do  poder  constituinte  derivado  reformador,  uma  vez  que  seria  um abuso  o  poder 

derivado  alterar  a  titularidade  de  seu  poder  contra  a  vontade  do  poder  originário;  c)  as 
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concernentes  ao  processo  legislativo  da  própria  emenda  com o  objetivo  de  atenuá-lo  ou 

abrandá-lo (limitações  formais);  d)  a  supressão  das  limitações  expressas  circunstanciais  e 

materiais.

1.9 Escalonamento das normas e emenda à Constituição

Passemos então a examinar pormenorizadamente a emenda à Constituição. De 

acordo com a lição de Michel Temer (2006, p. 146), 

sabemos  que  há  um  escalonamento  de  normas.  A  lei  se  submete  à  Constituição,  o 
regulamento se submete à lei, a instrução do Ministro se submete ao decreto, a resolução 
do Secretário de Estado se submete ao decreto do Governador, a portaria do chefe de seção 
se submete à resolução secretarial. Há hierarquia de atos normativos, e no ápice do sistema 
está  a  Constituição.  A  emenda  à  Constituição  é,  enquanto  projeto,  um  ato 
infraconstitucional:  só  ingressando  no  sistema  normativo  é  que  passa  a  ser  preceito 
constitucional, e, daí, sim, da mesma estatura daquelas normas anteriormente postas pelo 
constituinte.

Temer  explica  como  é  que  uma  proposta  de  emenda  à  Constituição  pode 

ingressar no sistema alçando-se à condição de norma constitucional: “Na medida em que seja 

produzida segundo uma forma e versando conteúdo antes posto pelo constituinte” (2006, p. 

146).

E ressalta que 

a  emenda  constitucional,  por  sua  vez,  só  pode  ingressar  no  sistema  se  obedecer  a 
processo determinado, o qual vem arrolado no art. 60, I a III, e §§ 2° e 3°. Assim, projeto 
de  emenda  só  pode  converter-se  em  norma  constitucional  se  obediente  a  processo 
legislativo  especialmente  previsto  e  abrigando  conteúdo  não  destoante  do  texto 
constitucional (TEMER, 2006, p. 146-147) (grifo nosso).

Examinando-se o art. 60 da Carta Política, verifica-se que 

nele está claro que a aprovação de emenda obedece a um procedimento cuja  exigência 
essencial é a aprovação de um texto igual, em dois turnos de discussão e votação, pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (§ 2°). E nas duas casas, pela maioria de 
três quintos de seus membros (FERREIRA FILHO, 2002, p. 290) (grifo nosso).

Essa passagem de Ferreira Filho trata de ponto de extrema importância para 

esse trabalho: a necessidade de aprovação de um texto igual nas duas Casas. Cabe, assim, 



27

observar as divergências existentes entre os textos aprovados nas duas Casas para se verificar 

o atendimento ao preceito exposto.

1.10 Inconstitucionalidade de reforma constitucional

Toda  modificação  constitucional  realizada  com  inobservância  do  processo 

legislativo especial preconizado para esse fim (iniciativa, votação, quórum etc.) ou em matéria 

insuscetível  de emenda padecerá de vício de inconstitucionalidade  formal  ou material,  de 

acordo com a situação, e, dessa forma, sujeitar-se-á ao controle de constitucionalidade pelo 

Poder Judiciário.

Isso porque as emendas à Constituição são resultantes do trabalho do poder 

constituinte derivado e não do poder constituinte originário. Dessa forma, sofrem as emendas 

limitações de ordem material, circunstancial e procedimental que se encontram insculpidas no 

art.  60  da  Lei  Maior.   Portanto,  caso  qualquer  dessas  limitações  seja  desrespeitada  pela 

emenda à Constituição, esta incorrerá em inconstitucionalidade, devendo ser expurgada do 

ordenamento jurídico de acordo com as regras de controle de constitucionalidade.

A  inconstitucionalidade  material  ocorre  quando  a  emenda  à  Constituição 

contraria  as  limitações  materiais,  as  cláusulas  pétreas,  modificando  as  matérias  ou  os 

conteúdos que o constituinte originário excluiu da incidência do poder de emenda.

Por sua vez, da falta de obediência a esse procedimento especial voltado para 

as propostas de emenda à Constituição decorre o conceito de inconstitucionalidade formal, 

que é a incompatibilidade entre a forma de tramitação ou a competência para a iniciativa 

legislativa de uma PEC com os preceitos constitucionais do processo legislativo.

De acordo com Sylvio Motta e Willian Douglas (2004, p. 50-51), existem duas 

subespécies de inconstitucionalidade formal:

1ª) Inconstitucionalidade formal subjetiva

2ª) Inconstitucionalidade formal objetiva
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A inconstitucionalidade  formal subjetiva  (conhecida também como vício de 

iniciativa  ou  de  competência)  ocorre  quando  a  iniciativa  legislativa  constitucionalmente 

prevista é desrespeitada.

A  inconstitucionalidade  formal  objetiva,  que  é  a  que  nos  interessa  neste 

trabalho (também conhecida como vício de rito ou de procedimento) é caracterizada por “uma 

desobediência  do  rito  legislativo  constitucional,  por  exemplo:  um  projeto  de  emenda  à 

Constituição aprovado em apenas um turno de votação em uma das Casas Legislativas em 

afronta ao que determina o art. 60 § 2° da CR” (MOTTA e DOUGLAS, 2004, p. 50-51).

Luís Roberto Barroso (2006, p. 28) trata de um ponto crucial relacionado ao 

fatiamento  de  PECs,  ao  afirmar  que  “de  vício  formal  padecerá,  igualmente,  emenda 

constitucional ou projeto de lei que, sendo emendado na casa revisora, não voltar à casa 

de onde se originou” (grifo nosso).

Entretanto, no caso do fatiamento de PECs, deve-se analisar caso a caso para se 

verificar se argumento acima expendido se aplica e se ocorreu, de fato, inconstitucionalidade 

formal objetiva.

1.11 Controle Judicial do Processo Legislativo de Emenda à Constituição

O legislador constituinte originário, ao estabelecer no texto da Carta Magna de 

1988 uma série de exigências relativas ao processo legislativo de produção de emendas à 

Constituição  permitiu  que  o  Poder  Judiciário  possa  aferir  a  observância  dos  requisitos 

procedimentais e, caso necessário, tranque o processo legiferante por meio de uma declaração 

incidental de inconstitucionalidade relativa à sua tramitação.

Cumpre  salientar  que  esse  controle  judicial  do  processo  de  formação  das 

emendas  à  Constituição  não  se  confunde  nem  é  sucedâneo  do  controle  abstrato  de 

constitucionalidade das  leis,  que se  dá por meio  de Ação Direta  de Inconstitucionalidade 

(ADI)  ou  Ação  Declaratória  de  Constitucionalidade  (ADC),  uma  vez  que  as  duas  ações 

operam sobre uma norma jurídica acabada, em vigor, quanto aos aspectos formais e materiais. 
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Com efeito, no controle judicial de produção de emendas à Constituição o que 

se  está  verificando  é  a  adequação  do  processo  legislativo  concreto  com  as  exigências 

estabelecidas na Lei Maior. Assim, caso se verifique, na prática, a inobservância de requisitos 

procedimentais  elencados  na  Constituição,  tranca-se  o  processo  legislativo  com  base  na 

declaração incidental da inconstitucionalidade do procedimento.

Esse controle judicial  ocorre,  de forma exclusiva,  por meio do mandado de 

segurança. Caso seja provido, o que se obtém é a interrupção do processo legislativo, não 

importando a fase em que este se encontre, desde que a emenda não tenha sido promulgada. 

Sobreleva notar que o objeto do pedido do mandado de segurança não é a declaração da 

inconstitucionalidade da tramitação, uma vez que ela ocorre incidenter tantum, sendo utilizada 

apenas para fundamentar a ordem de sustação do processo legislativo concernente à proposta 

de emenda. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal reconhece

o cabimento do mandado de segurança em hipóteses em que a vedação constitucional se 
dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua apresentação ou a sua 
deliberação. Nesses casos, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do 
processo legislativo, e isso porque a Constituição não quer – em face da gravidade dessas 
deliberações,  se  consumadas  –  que  sequer  se  chegue  à  deliberação,  proibindo-a 
taxativamente. A inconstitucionalidade, se ocorrente, já existe antes de o projeto ou de a 
proposta  se  transformar  em  lei  ou  em  emenda  constitucional,  porque  o  próprio 
processamento já desrespeita, frontalmente, a Constituição (MS 20257, relator Min. Décio 
Miranda, 8/10/1980).

Luís Roberto Barroso (2006, p. 28) assinala que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal  Federal  não  admite,  como  regra,  o  controle  judicial  do  processo  legislativo  de 

projetos, exceto “quando se trate de proposta de emenda constitucional violadora de cláusula 

pétrea, além de ser extremamente restritiva na discussão judicial das questões regimentais em 

geral, referidas como interna corporis”3.

Com relação  à  iniciativa  para  propositura  do  mandamus,  a  Suprema  Corte 

assim se pronunciou no MS 23.565-DF, Relator Min. Celso de Mello:

O processo de formação das leis ou de elaboração de emendas à Constituição revela-se 
suscetível de controle incidental ou difuso pelo Poder Judiciário,  sempre que, havendo 
possibilidade de lesão à ordem jurídico-constitucional, a impugnação vier a ser suscitada 
por membro do próprio Congresso Nacional, pois, nesse domínio, somente ao parlamentar 

3 “é  legítima  a  pretensão  de  Deputado  Federal,  pela  via  de  mandado  de  segurança,  a  que  lhe  seja 
reconhecido o direito de não ter de manifestar-se sobre Projeto de Emenda Constitucional, que considera 
violador do princípio da anterioridade tributária” (RTJ, 165:540 1998, MS 21.648, rel. Min. Ilmar Galvão).
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- que dispõe do direito público subjetivo à correta observância das cláusulas que compõem 
o  devido  processo  legislativo  -  assiste  legitimidade  ativa  ad  causam para  provocar  a 
fiscalização jurisdicional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de recusar, a terceiros 
que não ostentem a condição de parlamentar,  qualquer legitimidade que lhes atribua a 
prerrogativa de questionar, incidenter tantum, em sede mandamental, a validade jurídico-
constitucional de proposta de emenda à Constituição, ainda em tramitação no Congresso 
Nacional. Precedentes.

Terceiros, ainda que invocando a sua potencial condição de destinatários da futura lei ou 
emenda  à  Constituição,  não  dispõem  do  direito  público  subjetivo  de  supervisionar  a 
elaboração  dos  atos  legislativos,  sob  pena  de  indevida  transformação,  em  controle 
preventivo  de  constitucionalidade  em  abstrato  –  inexistente  no  sistema  constitucional 
brasileiro (RTJ 136/25-26, Rel. Min. CELSO DE MELLO) –, do processo de mandado de 
segurança,  que,  instaurado  por  mero  particular,  converter-se-ia  em  um  inadmissível 
sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes.

Dessa  forma,  o  Supremo  Tribunal  Federal  admite  a  legitimidade  do 

parlamentar  — e somente do parlamentar  — para impetrar mandado de segurança com o 

propósito de refrear atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional 

incompatíveis com dispositivos constitucionais que disciplinam o processo legiferante. 

Dessarte, o controle do processo legislativo de emendas à Constituição (assim 

como o de quaisquer outros atos normativos,  caso o Pretório Excelso admita)  é realizado 

exclusivamente  por  meio  do  mandado  de  segurança,  sendo  sua  iniciativa  restrita  aos 

parlamentares das duas Casas do Congresso Nacional. Caso seja deferido, o que se obtém é 

um provimento judicial  de natureza  mandamental  com o propósito  de trancar  o  processo 

legislativo, em qualquer fase em que ele se encontre. 

1.12. Controle de Constitucionalidade de Emenda à Constituição

 Uma vez aprovada e promulgada, a emenda à Constituição, desde que tenha 

observado os procedimentos e as vedações materiais constitucionalmente impostas, passa a 

integrar o texto constitucional, tendo a mesma hierarquia do texto constitucional originário.

Com efeito,  a  emenda constitucional  deve  ser  produzida  segundo a forma 

previamente determinada pelo poder constituinte originário e tratar de assunto por ele não 
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defeso.  Isso  porque  as  emendas  à  Constituição  são  produzidas  pelo  poder  constituinte 

derivado reformador, que apresenta-se limitado pelo texto da Constituição.

Assim,  o  constituinte  derivado  não  pode  se  afastar  dos  requisitos, 

condicionamentos  e  proibições  impostos  pelo   constituinte  originário,  sob  pecha  de  sua 

produção incorrer  no vício  de inconstitucionalidade.  Conforme salientam Vicente Paulo e 

Marcelo Alexandrino (2003, p. 80)

havendo  desrespeito  ao  procedimento  ou  a  quaisquer  limitações  impostas  pelo  poder 
constituinte originário ao exercício do poder de reforma, a emenda será inconstitucional, 
devendo ser assim declarada e expurgada do ordenamento jurídico, com observância das 
regras atinentes ao controle de constitucionalidade das normas. Portanto,  é plenamente 
cabível o controle de constitucionalidade, concentrado ou difuso, dos atos de reforma 
da  Constituição –  revisão  ou  emenda  –,  que  poderão  incidir  no  vício  de 
inconstitucionalidade,  caso desrespeitem as  limitações  originalmente  estabelecidas  pelo 
legislador constituinte, no art. 60 da Carta da República (grifo nosso). 

A  inconstitucionalidade  de  emenda  à  Constituição  pode  ocorrer  sob  dois 

aspectos:  o material,  relativo à matéria  objeto da alteração constitucional,  que não poderá 

incidir  sobre  as  cláusulas  pétreas;  e  o  formal,  quando não há  a  observância  do  processo 

legislativo de feitura da emenda.
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2 PROMULGAÇÃO FRACIONADA DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO

2.1 Considerações Iniciais

Conforme já explanado, existem limitações formais, também conhecidas como 

processuais,  relativas  aos  procedimentos  especiais  impostos  pelo  legislador  constituinte 

originário  para  o  início  e  o  trâmite  do  processo  de  reforma  da  Constituição,  e  que  se 

apresentam de forma distinta dos estabelecidos para o processo legislativo ordinário, ou seja, 

para o processo de elaboração das leis.

Esses  procedimentos  são  concernentes  à  iniciativa  de  apresentação  de  uma 

proposta de emenda à Constituição (art. 60, I a III); à deliberação para aprovação de propostas 

(art.  60,  § 2°),  à  promulgação da emenda (art.  60,  § 3°)  e à vedação de reapreciação de 

proposta rejeitada ou havida por prejudicada (art. 60, § 5°).

Uma das mais importantes limitações formais estabelecidas pelo constituinte 

originário refere-se à rigidez do procedimento legislativo de aprovação de uma emenda à 

Constituição, disposta no § 2° do art. 60 da Lei Maior: “A proposta será discutida e votada em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 

ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”.

Assim,  criaram-se  duas  restrições  ao  processo  deliberativo  de  proposta  de 

emenda à Constituição com o objetivo de dificultar sua aprovação: o quórum qualificado de 

aprovação de três quintos dos membros de Cada Casa e a exigência de votação em dois turnos 

distintos, tanto na Câmara como no Senado.

Cumpre salientar que as duas Casas do Congresso Nacional estabelecem, em 

seus Regimentos Internos,  um interstício mínimo entre o primeiro e  o segundo turno. Na 

Câmara dos Deputados, esse intervalo mínimo é de cinco sessões ordinárias (RICD, art. 202, 

§ 6°, c/c art. 280, caput) e no Senado Federal é de cinco dias úteis (RISF, art. 362).
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Além do mais, não se pode ouvidar que a Constituição, na parte inicial do § 2° 

do art. 60 prescreve que a proposta de emenda à Constituição deverá ser discutida e votada em 

cada Casa do Congresso Nacional, ou seja, deverá ter um mesmo texto apreciado e aprovado 

na Câmara e no Senado, além das outras exigências concernentes a turnos e quórum.

Não obstante,  desenvolveu-se  no  seio  do  Poder  Legislativo,  a  prática  de  – 

ocorrendo na votação pela segunda Casa Legislativa, aprovação, sem modificação substancial, 

de apenas uma parte da proposta de emenda aprovada na primeira Casa – se promulgar apenas 

a parte aprovada em ambas as Casas, sem que se encaminhe a proposta inteira para à Casa 

iniciadora. Para que isso seja feito, utiliza-se como critério que a parte aprovada pelas duas 

Casas  seja  autônoma em relação  à  parte  não  aprovada pela  segunda  Casa.  Dessa  forma, 

apenas parte da emenda à Constituição recebida e aprovada pela primeira Casa é promulgada, 

excluindo-se do texto a parte suprimida, não aprovada ou substancialmente modificada pela 

segunda Casa. 

Para se entender melhor essa dinâmica, imaginemos uma proposta de emenda à 

Constituição  apresentada  pelo  Presidente  da  República  com dez  artigos.  Essa  proposta  é 

integralmente aprovada pela Câmara dos Deputados e, no Senado Federal, três desses artigos 

são  alterados  de  forma  substancial.  Assim,  caso  os  três  artigos  alterados  profundamente 

representem matéria autônoma em relação aos outros sete artigos, ou seja, não prejudiquem o 

conteúdo e a harmonia dos demais, têm-se promulgado a proposta de emenda com os artigos 

não alterados – a chamada promulgação “fatiada”.

Caso os artigos não aprovados tratem de matéria relacionada com os demais 

aprovados, não se configurando, dessa feita, matéria autônoma, têm-se encaminhado para a 

Casa de origem para que esta reaprecie a matéria, nos termos propostos pela Casa revisora.

Sobreleva notar que, no processo legislativo de emendas à Constituição, não 

existe,  na  acepção  correta  dos  termos,  Casa  iniciadora  e  Casa  revisora.  Isso  porque,  no 

processo legislativo ordinário, a Casa iniciadora apresenta preponderância, uma vez que, caso 

a revisora altere o projeto de lei, deverá ele ser reapreciado pela iniciadora que poderá acatar 

ou não as alterações (CF, art. 65), valendo, ao fim e ao cabo, a decisão da Casa iniciadora. Já 

no processo legiferante de emendas à Constituição há a necessidade de se ter aprovada a 

proposta  pelas  duas  Casas,  em iguais  termos.  É  por  esse  motivo  que  se  afirma  que,  no 

processo legislativo das emendas à Constituição, rege o sistema bicameral puro.
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Assim, no processo de apreciação das propostas de emenda à Constituição, a 

segunda Casa tem ampla liberdade para apreciar a proposição, promovendo as alterações que 

achar necessárias. Caso ocorram, deve encaminhar a proposta alterada para nova apreciação 

pela primeira Casa, que a analisará como um todo, como se nova proposta fosse.  Com efeito, 

deve-se  seguir  essa  sistemática  até  que  haja  um texto  igual  aprovado  pelas  duas  Casas, 

respeitadas  as  demais  limitações  e  exigências  impostas  pela  Constituição.  Dessa  forma, 

utilizaremos os termos Casa iniciadora e Casa revisora, com as ressalvas acima expendidas, 

apenas para facilitar o entendimento do assunto.

Com  supedâneo  nessas  diferenças  existentes  entre  o  processo  legislativo 

ordinário e o processo legislativo de proposta de emenda à Constituição é que os defensores 

da promulgação fracionada argumentam que não há a exigência de retorno obrigatório da 

proposta à Casa iniciadora quando são realizadas alterações na segunda Casa Legislativa; e 

que a Carta Magna exige apenas que a matéria objeto da emenda a ser promulgada tenha sido 

aprovada em dois turnos de votação em cada uma das Casas, pelo quórum qualificado de três 

quintos.  Destarte,  se  não  foi  comprometida  a  unidade  da  matéria,  nada  impede  que  se 

promulgue  a  fração  da  proposta  de  emenda  que  tenha  sido  aprovada  pelas  duas  Casas, 

suprimindo-se a parte que não obteve a exigida aprovação.

2.2 Posicionamento doutrinário

A  doutrina  pouco  discutiu  sobre  a  promulgação  fracionada  de  emendas  à 

Constituição. As poucas menções encontradas referem-se, superficialmente, à forma que se 

deve obedecer no processo de feitura desses diplomas jurídicos. 

De igual forma, conforme veremos na próxima seção, a jurisprudência também 

é recente. Esse fato deve-se à mudança empreendida pelo constituinte originário, por ocasião 

da feitura da Carta Política de 1988, ao disciplinar processo legiferante diferente do existente 

na Carta anterior com relação às emendas à Constituição. 

Com efeito, o art. 51 da Lei Maior de 1967 assim dispunha sobre a apreciação 

de emendas à Constituição:
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Art. 51.  Em qualquer dos casos do art. 50, itens I, II e III, a  proposta será discutida e 
votada em reunião do Congresso Nacional,  dentro, de sessenta dias a contar do seu 
recebimento ou apresentação, em duas sessões, e considerada aprovada quando obtiver 
em ambas as votações a maioria absoluta dos votos dos membros das duas Casas do 
Congresso. (grifo nosso)

Dessa  forma,  as  propostas  de  emenda  à  Constituição  eram  apreciadas  em 

sessão conjunta do Congresso Nacional, ocorrendo a discussão e a votação ao mesmo tempo 

para as duas Casas. 

Voltando para a Carta da República de 1988, Michel Temer explica como é 

que uma emenda à Constituição pode ingressar no sistema jurídico, alçando-se à condição de 

norma constitucional: “na medida em que seja produzida segundo uma forma e versando 

conteúdo antes posto pelo constituinte” (2006, p. 146).

E ressalta que

“a emenda  constitucional,  por  sua  vez,  só  pode ingressar  no sistema se  obedecer  a 
processo determinado, o qual vem arrolado no art. 60, I a III, e §§ 2° e 3°. Assim, projeto 
de  emenda  só  pode  converter-se  em  norma  constitucional  se  obediente  a  processo 
legislativo  especialmente  previsto  e  abrigando  conteúdo  não  destoante  do  texto 
constitucional” (TEMER, 2006, p. 146-147) (grifo nosso).

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2002, p. 290), de igual forma, salienta que 

no § 2° do art. 60 da Constituição Federal

está  claro  que  a  aprovação  de  emenda  obedece  a  um  procedimento  cuja  exigência 
essencial é a aprovação de um texto igual, em dois turnos de discussão e votação, pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (§ 2°). E nas duas casas, pela maioria de 
três quintos de seus membros (grifo nosso).

Dessa  feita,  Ferreira  Filho  trata  de  ponto  de  crucial  importância  para  esse 

trabalho:  a  necessidade de aprovação de um  texto igual nas  duas  Casas.  Cumpre,  assim, 

analisar as divergências existentes entre os textos aprovados nas duas Casas para se verificar o 

atendimento ao preceito exposto.

Nesse sentido, complementa Luís Roberto Barroso (2006, p. 28) que “de vício 

formal padecerá, igualmente, emenda constitucional ou projeto de lei que, sendo emendado na 

casa revisora, não voltar à casa de onde se originou” (grifo nosso).
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2.2 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal

2.2.1 Controle de conformidade do processo legislativo de emendas à Constituição

O  Supremo  Tribunal  Federal  vem  consolidando  em  suas  decisões  uma 

tendência em admitir um controle de conformidade do processo legislativo com os ditames 

constitucionais a ele referentes, permitindo a sustação de tramitação de proposta de emenda à 

Constituição que viole limites ao poder de reforma constitucional. Esse controle tem ocorrido 

por meio de mandado de segurança impetrado por parlamentar, no caso Senador ou Deputado.

Esse  entendimento  de  possibilidade  de  um  controle  judicial,  pela  via 

mandamental,  de proposta  de emenda à  Constituição  que se  coloque em conflito  com as 

limitações  constitucionais  explícitas  ao  legislador  constituinte  derivado  reformador  está 

consubstanciado no MS n° 20.257/DF, impetrado por Senadores, na vigência da Constituição 

anterior, com o objetivo de interromper a tramitação de proposta de emenda que, segundo 

alegado, colidia com o disposto no art. 47, § 1° daquela Lei Maior, ao tratar que não seria 

“objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a Federação e a República”.

O voto vencedor no sentido do conhecimento do writ foi do próprio relator do 

acórdão, Ministro Moreira Alves:

Diversas, porém, são as hipóteses como a presente, em que a vedação constitucional se 
dirige ao próprio processamento da lei ou da emenda, vedando a sua apresentação (como é 
o caso previsto no parágrafo único do art. 57) ou a sua deliberação (como na espécie). 
Aqui, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo, e 
isso  porque  a  Constituição  não  quer  –  em  face  da  gravidade  dessas  deliberações,  se 
consumadas  –  que  sequer  se  chegue  à  deliberação,  proibindo-a  taxativamente.  A 
inconstitucionalidade,  nesse  caso,  já  existe  antes  de  o  projeto  ou  de  a  proposta  se 
transformarem  em  lei  ou  emenda  constitucional,  porque  o  próprio  processamento  já 
desrespeita, frontalmente, a Constituição.

E cabe ao Poder Judiciário – nos sistemas em que o controle de constitucionalidade lhe é 
outorgado – impedir que se desrespeite a Constituição. Na guarda da observância desta, 
está ele acima dos demais poderes, não havendo, pois, que se falar, a esse respeito, em 
independência de poderes. Não fora assim e não poderia ele exercer a função que a própria 
Constituição, para a preservação dela, lhe outorga.

Considero, portanto, cabível, em tese, o presente mandado de segurança.
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Desse modo, a Corte Suprema entendeu cabível o mandado de segurança uma 

vez que a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do processo legislativo, por 

força de vedação constitucional.

O Supremo Tribunal  Federal,  em face  da  Carta  Política  de  1988,  também 

admitiu o controle do processo legislativo de emendas à Constituição por meio do mandado 

de segurança, conforme se depreende da decisão exarada no MS n° 21.747-DF, no qual o 

relator, Ministro Celso de Mello, destacou que as propostas de emenda à Constituição não 

estão  excluídas,  quanto  à  análise  de  seu  conteúdo  material  e  quanto  ao  exame  dos 

pressupostos  de  sua  formação,  do  controle  do  Poder  Judiciário,  estando  o  Congresso, 

enquanto constituinte derivado, subordinado à decisão do poder constituinte originário, que 

definiu  em  nosso  sistema  constitucional  um  núcleo  temático  intangível  e  imune  à  ação 

revisora. Por fim, conclui pelo cabimento do mandado de segurança, no curso de processo 

legislativo, contra proposta de emenda que viole o art. 60, § 4° da Lei Maior.

Por conseguinte, ainda que em caráter excepcional, a Corte Suprema reconhece 

que o processo de formação das leis ou de elaboração de emendas à Constituição revela-se 

suscetível  de controle incidental  ou difuso pelo Poder Judiciário,  sempre que,  existindo a 

possibilidade de lesão à ordem jurídico-constitucional, “a judicial review vier a ser suscitada 

por membro do próprio Congresso Nacional, pois, nesse domínio, somente ao parlamentar 

assiste legitimidade ativa  ad causam para provocar essa fiscalização” (MS 23.334-RJ, Rel. 

Min. Celso de Mello).

Assim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de 

não  reconhecer,  a  terceiros  que  não  ostentem  a  condição  de  parlamentar,  qualquer 

legitimidade,  para,  em sede mandamental,  questionar a validade jurídico-constitucional  de 

proposta de emenda à Constituição, em tramitação no Congresso Nacional (RTJ 139/783, Rel. 

Min. Octavio Gallotti).

De fato, a possibilidade extraordinária dessa intervenção jurisdicional,  ainda 

que no próprio momento de produção das normas jurídicas pelo Congresso Nacional,

tem por finalidade assegurar, ao parlamentar (e a este, apenas), o direito público subjetivo 
– que lhe é inerente – de ver elaborados, pelo Legislativo, atos estatais compatíveis com o 
texto  constitucional,  garantindo-se,  desse  modo,  àqueles  que  participam  do  processo 
legislativo, a certeza de observância da efetiva supremacia da Constituição, respeitados, 
necessariamente,  no  que  se  refere  à  extensão  do  controle  judicial,  os  aspectos 
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discricionários concernentes às questões políticas e aos atos interna corporis (RTJ 102/27 
- RTJ 112/598 - RTJ 112/1023).

Com efeito,  o  parlamentar,  amparado  em sua  condição  de  co-partícipe  do 

procedimento  de  formação  das  normas  estatais,  dispõe,  por  tal  razão,  da  prerrogativa 

irrecusável  de impugnar,  em juízo,  o eventual  descumprimento,  pela Casa legislativa,  das 

cláusulas constitucionais que lhe condicionam, no plano material ou no formal, a atividade de 

positivação dos atos normativos4.

2.2.2 Controle de constitucionalidade de emendas à Constituição

Por  outro  lado,  emenda  à  Constituição  realizada  com  inobservância  do 

processo legislativo especial preconizado para esse fim (iniciativa, votação, quórum etc.) ou 

que trate de matéria insuscetível de emendamento padecerá de vício de inconstitucionalidade 

formal ou material,  de acordo com a situação, e, dessa forma, sujeitar-se-á ao controle de 

constitucionalidade pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que 

“é admissível a Ação Direta de Inconstitucionalidade de Emenda Constitucional, quando se 

alega, na inicial, que esta contraria princípios imutáveis ou as chamadas cláusulas pétreas da 

Constituição originária (art. 60, § 4º, da CF)”5. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 939, o Relator, Ministro Sydney 

Sanches, preconizou, em seu voto vencedor, que uma Emenda Constitucional, emanada, por 

conseguinte, do “constituinte derivado, incidindo em violação à Constituição originária, pode 

ser  declarada inconstitucional,  pelo Supremo Tribunal  Federal,  cuja  função precípua é  de 

guarda da Constituição”6. 

4 Precedentes do Supremo Tribunal Federal:  MS 20.257/DF, Ministro Moreira Alves (leading case) (RTJ 
99/1031); MS 20.452/DF, Ministro Aldir Passarinho (RTJ 116/47); MS 21.642/DF, Ministro Celso de Mello 
(RDA 191/200);  MS 24.645/DF,  Ministro Celso de Mello,  DJ de 15/9/2003;  MS 24.593/DF, Ministro 
Maurício Corrêa, DJ de 8/8/2003; MS 24.576/DF, Ministra Ellen Gracie, DJ de 12/9/2003; MS 24.356/DF, 
Ministro Carlos Velloso, DJ de 12/9/2003; MS 24.667-AgR, Rel. Ministro Carlos Velloso, DJ de 23/4/2004.
5 ADI 1.946-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 29/4/1999, DJ de 14/9/2001.
6 ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 15/12/1993, DJ de 18/3/1994.

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=939&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp#visualizar
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1946&CLASSE=ADI-MC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2043
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=24667&CLASSE=MS-AgR&cod_classe=132&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2148
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=24356&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2123
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=20452&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=1395
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=20257&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=1201
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2.2.3 Constitucionalidade da promulgação fracionada de emendas à Constituição

Com relação à promulgação fracionada de emendas à Constituição, já há na 

Corte  Suprema  decisões  que  consentem  com  sua  utilização.  Na  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade (ADI) n° 3.367, o Relator, Ministro Cezar Peluso, propalou que “não 

precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado 

Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas 

do Congresso, não perdeu sentido normativo”7 (grifo nosso). 

Assim,  a  referida  decisão  utiliza  como  critério  para  a  desnecessidade  de 

reapreciação pela Casa iniciadora que a expressão suprimida da proposta não prejudique o 

sentido normativo do texto que restou aprovado pelas duas Casas. 

Nesse mesmo sentido, apresentam-se as duas decisões da Excelsa Corte abaixo 

transcritas: 

Proposta de emenda que, votada e aprovada na Câmara dos Deputados, sofreu alteração no 
Senado Federal, tendo sido promulgada sem que tivesse retornado à Casa iniciadora para 
nova votação quanto à parte objeto de modificação.  Inexistência de ofensa ao art. 60, 
§ 2º da Constituição Federal no tocante à supressão, no Senado Federal, da expressão 
“observado o disposto no § 6º do art. 195 da Constituição Federal”, que constava do 
texto aprovado pela Câmara dos Deputados em 2 (dois) turnos de votação, tendo em 
vista que essa alteração não importou em mudança substancial do sentido do texto 
(Precedente: ADC nº 3, rel. Min. Nelson Jobim)8 (grifo nosso).

Quanto à alteração ocorrida na Câmara dos Deputados, relativa à supressão das palavras 
‘ou restabelecê-la’, em seguida ao verbo ‘reduzir’,  no § 1º do novo art. 75, sem que a 
proposta tivesse retornado ao Senado para nova apreciação, tenho que esse aspecto não 
importou  ofensa  ao  art.  60,  §  2º  da  Carta  Magna.  Como  amplamente  debatido  no 
julgamento liminar, a possibilidade de restabelecimento da alíquota original tinha caráter 
autônomo em relação à possibilidade da sua redução,  não tendo a supressão daquela 
importado em modificação substancial do sentido da norma aprovada e promulgada. 
O que importa, no caso, é que o texto promulgado foi devidamente aprovado por 
ambas  as  Casas,  nos  termos exigidos  pelo  §  2º  do art.  60  da Constituição9 (grifo 
nosso).

Entretanto, na ADI 3.472-MC, cujo Relator foi o Ministro Sepúlveda Pertence, 

assentou-se  que,  em relação  à  Emenda  Constitucional  n°  45/2004,  por  força  de  emenda 

7 ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 13/4/2005, DJ de 22/9/2006.
8 ADI 2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3/10/2002,  DJ de 06/12/2002.
9 ADI 2.031, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/10/2003.

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3472&CLASSE=ADI-MC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2197
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apresentada pelo Senado à proposta de emenda à Constituição aprovada na Câmara sem que 

esta tenha voltado para reapreciação pela Casa iniciadora, houve subversão do conteúdo da 

proposição, ensejando o controle de constitucionalidade:

Conselho Nacional do Ministério Público: composição inicial (EC 45/2004, art. 5º, § 1º): 
densa  plausibilidade  da  argüição  de  inconstitucionalidade  de  norma  atributiva  de 
competência transitória para a hipótese de não se efetivarem a tempo, na forma do texto 
permanente, as indicações ou escolhas dos membros do Conselho Nacional do Ministério 
Público,  por  inobservância  do  processo  legislativo  previsto  no  §  2º  do  art.  60  da 
Constituição da República, dada a patente subversão do conteúdo da proposição aprovada 
pela Câmara dos Deputados, por força de emenda que lhe impôs o Senado, e afinal se 
enxertou no texto promulgado10. 

Dessa forma, se a inovação aprovada pela Casa revisora altera, não apenas a 

forma da elocução, mas o significado da proposta da Câmara de origem, a promulgação do 

texto modificado é inválida, antes que o aceite, em dois turnos, por três quintos dos votos, o 

Plenário de origem. Isso ocorre, tanto quando se altera a proposta de emenda à Constituição 

quanto se lhe suprima disposição que implique em modificação na semântica normativa do 

texto remanescente. Nesse último caso, tem-se como exemplo a situação resolvida na ADI 

2.031, 3/10/2002, Rel. Min. Ellen Gracie, RTJ 188/1, nos termos abaixo:

No  que  toca  à  alteração  ocorrida  no  §  3º  do  novo  art.  75  do  ADCT,  filio-me  ao 
entendimento esposado pela maioria dos Ministros da Casa no julgamento cautelar, de que 
a expressão suprimida "hipótese em que o resultado da arrecadação verificado no exercício 
financeiro de 2002 será integralmente destinado ao resgate da dívida pública federal", não 
tinha autonomia  em relação à  primeira  parte  do dispositivo,  assim redigida:  "É a 
União autorizada a emitir títulos da dívida pública interna, cujos recursos serão destinados 
ao  custeio  da  saúde  e  da  previdência  social,  em montante  equivalente  ao  produto  da 
arrecadação da contribuição, prevista e não realizada em 1999". Entendeu o Plenário que o 
Senado havia autorizado a emissão de títulos da dívida pública para compensar a ausência 
de arrecadação no período de janeiro a junho de 1999, em face da não votação da proposta 
de emenda em tempo hábil. No entanto, essa autorização foi condicionada à destinação da 
arrecadação da contribuição, verificada no exercício financeiro de 2002, ao resgate desses 
mesmos títulos. A vontade do Senado, assim, autorizando tal emissão, foi no sentido de 
condicioná-la à aplicação do produto da arrecadação ocorrido no ano de 2002 no resgate 
desses títulos. Entendeu a maioria dos Ministros, ao meu ver corretamente,  que não se 
estava diante de duas normas autônomas, mas interdependentes, tendo em vista que 
a  expressão  suprimida  indicava  justamente  a  fonte  prevista  pelo  Senado  para  a 
cobertura dos títulos emitidos. Diante dessa vinculação, a supressão da mencionada 
expressão, pela Câmara dos Deputados, deveria ter dado azo ao retorno da proposta 
ao Senado Federal, para nova apreciação, visando ao cumprimento do disposto no 
§ 2º do art. 60 da Carta Política. (grifo nosso)

Conforme visto, mais que mera alteração, é clara a subversão do conteúdo da 

proposição  aprovada  pela  Câmara  dos  Deputados,  por  força  da  emenda que lhe  impôs o 

10 ADI 3.472-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 28/4/2005, DJ de 24/6/2005.

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3472&CLASSE=ADI-MC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2197
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Senado  Federal  e  por  fim  se  enxertou  no  texto  promulgado,  uma  vez  que  não  houve  a 

aprovação coincidente das duas Casas do Congresso Nacional.

Por  conseguinte,  pelos  julgados  até  hoje  prolatados,  a  jurisprudência  da 

Excelsa Corte consente com a promulgação fracionada de emendas à Constituição desde que 

não se prejudique o sentido normativo do texto que restou aprovado pelas duas Casas.

 

2.2.4 Entendimento de sentido normativo

Sobreleva conceituar  o  que vem a ser  sentido normativo,  de acordo com a 

jurisprudência do STF. Assim, para que o texto residual preserve o seu sentido normativo, é 

mister  que  haja  independência  semasiológica  e  normativa11,  ou  seja,  o  texto  aprovado  e 

promulgado  deve  guardar  autonomia  semântica  em  relação  ao  texto  expurgado,  sem 

apresentar interdependência que prejudique o sentido do texto remanescente.

Dessa forma, as alterações12 ou supressões13 empreendidas no texto da proposta 

de emenda à Constituição não devem importar em mudança substancial do sentido do texto, 

sob pena de incorrerem em inconstitucionalidade formal.

11 ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 13/4/2005, DJ de 22/9/2006.
12 ADI 2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3/10/2002,  DJ de 06/12/2002.
13 ADI 2.031, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/10/2003.
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2.3 Análise da Emenda Constitucional n° 19/1998

Nessa parte,  analisaremos o texto aprovado na Câmara dos Deputados e no 

Senado  Federal  relativos  à  Emenda  à  Constituição  nº  19/1998  e  verificaremos  se  houve 

alterações substanciais que ofendessem o disposto no § 2º do art. 60 da Carta Política.

A EC n° 19/1998,  é  oriunda da  proposta  de  emenda à  Constituição  (PEC) 

n° 173/2005,  apresentada  pelo  Poder  Executivo  em  23  de  agosto  de  1995.  Tramitou 

primeiramente na Câmara dos Deputados e, depois, no Senado Federal, tendo sido publicada 

em  cinco de maio de 1998.

Podemos  observar  que,  em vários  dispositivos,  existem diferenças  entre  os 

textos  aprovados  em  cada  Casa  (vide  Apêndice  A).  Entretanto,  em  sua  maioria,  as 

divergências existentes resumem-se a alterações relativas à técnica legislativa ou alterações 

redacionais  que não alteraram,  ou alteram pouco significativamente,  o  texto  aprovado na 

Câmara dos Deputados. Assim são as alterações existentes nos arts. 21, XIV; 22, XXVII; 29, 

V; 37, X, XV; 39, § 9°; 169, § 3°, da Constituição Federal. De igual forma, os arts. 2º; 3º, 20; 

29 da EC n° 45/2004 também apresentam desconformidades não relevantes concernentes à 

técnica legislativa.

Dois casos mais aparentes, mas que, de igual forma, não apresentam alterações 

semânticas nos textos aprovados em cada Casa, são os seguintes:

1) no texto aprovado na Câmara dos Deputados, o art. 22 trazia alteração 

no inciso II do § 3° do art. 169. No Senado Federal, a parte final desse 

inciso veio a constituir-se no art. 33 da referida emenda;

2) o  teor  do  art.  33  do  texto  aprovado  na  Câmara  dos  Deputados 

transformou-se, no texto aprovado no Senado Federal, no novo art. 247 

da Constituição Federal.
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Uma dissensão relevante diz respeito à rejeição, por parte do Senado Federal, 

do art.  13 da referida PEC, que havia sido aprovada pela Câmara.  Esse artigo introduzia 

alteração no § 3° do art. 73 da Lei Maior, definindo que os Ministros do Tribunal de Contas 

da  União  somente  poderiam  “aposentar-se  com  as  vantagens  do  cargo  quando  tiverem 

exercido efetivamente por mais de cinco anos”. Por conta da supressão do referido artigo, os 

artigos  do  texto  do  Senado  equivalentes  ao  texto  da  Câmara  ficaram reduzidos  em uma 

unidade, ou seja, por exemplo, o art. 13 do texto aprovado no Senado é o mesmo do art. 14, 

referente ao texto aprovado na Câmara.

De igual  sorte,  outra  alteração  promovida  pelo  Senado  Federal  na  referida 

proposição diz respeito a não aprovação da alteração do inciso VI do art. 93 da Constituição 

Federal,  constante  do  art.  14  do  texto  aprovado  pela  Câmara,  que  dispunha  que  a 

aposentadoria dos Ministros dos Tribunais Superiores seria com proventos integrais, sendo 

“compulsória por invalidez aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta e cinco anos de 

serviço público, sendo no mínimo cinco anos de exercício efetivo na judicatura”.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal14 entende que não há necessidade de 

ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em 

texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada em ambas as Casas do Congresso 

Nacional, não perdeu o sentido normativo. 

De  fato,  mesmo  uma  análise  superficial  permite-nos  depreender  que  as 

supressões impostas pelo Senado Federal ao texto aprovado na Câmara não comprometem o 

sentido normativo e a unidade do texto aprovado nas duas Casas, não violando o disposto no 

§ 2º do art. 60 da Carta Política.

Dessarte,  podemos  concluir  que  as  divergências  existentes  entre  os  textos 

aprovados em cada casa do Congresso Nacional relativas à EC n° 19/98 estão consentâneas 

com a interpretação do Supremo Tribunal Federal  e com os posicionamentos  majoritários 

expostos pela doutrina.

14 ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 13/4/2005, DJ de 22/9/2006. No mesmo sentido: ADI 
2.666, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3/10/2002, DJ de 6/12/2002

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=363370&PROCESSO=3367&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2225
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2.4 Análise da Emenda Constitucional n° 45/2004

A  Emenda  Constitucional  n°  45/2004,  de  3/12/2004,  originou-se  da  PEC 

n° 173/2005, apresentada pelo deputado Hélio Bicudo (PT/SP) e outros, em 26 de abril de 

1992.  A comparação  do  texto  aprovado  na  Câmara  dos  Deputados  e  no  Senado Federal 

relativos à referida emenda encontra-se no Apêndice B, por meio da qual verificaremos se 

houve alterações substanciais que ofendessem o disposto no § 2º do art. 60 da Constituição 

Federal.

Preliminarmente,  observamos  que  no  texto  aprovado  na  Câmara  dos 

Deputados, a proposta de emenda em comento apresenta um artigo para cada alteração em um 

determinado  artigo  na  Constituição.  Já  no  texto  aprovado  pelo  Senado  houve  uma 

sistematização das alterações, sendo o art. 1° referente à alteração de redação dos arts. 5º, 36, 

52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129, 134 e 168 da Lei Maior; e o art. 2° concernente a inclusão dos novos arts. 103-A, 103-B, 

111-A e 130-A na Constituição Federal.

De igual sorte, no texto aprovado pelo Senado Federal foi:

1) incluído no art. 5° da CF o § 4°, que dispõe que “o Brasil se submete à 

jurisdição  de  Tribunal  Penal  Internacional  a  cuja  criação  tenha 

manifestado adesão”, texto sugerido pela Câmara para constar no § 6° 

do art. 109;

2) dividido o parágrafo único do art. 92 em dois parágrafos, resultando na 

retirada, em relação ao texto aprovado pela Câmara, de que o Conselho 

Nacional de Justiça tenha jurisdição em todo o território nacional;

3) incluída a expressão “ou única” no inciso II do art. 93, ao prescrever 

que “o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antigüidade e 

merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância”;
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4) excluída a expressão “sob pena de perda do cargo” ao final do inciso 

VII do art. 93 da CF;

5) excluída a expressão “ou recesso” do inciso XII do art. 93 da CF ([...] 

vedado férias coletivas ou recesso nos juízos e tribunais [...]);

6) excluída a expressão “Nos tribunais Superiores, haverá Órgão Especial 

de Férias para julgar matérias urgentes” da parte final do inciso XII do 

art. 93;

7) incluído  o  inciso  XV ao  art.  93  da  CF  com o  texto  proposto  pela 

Câmara dos Deputados para constar no § 3 do art. 98 da CF;

8) excluída a nova redação dada ao art. 94 da Constituição Federal;

9) excluída a nova redação dada aos incisos I e III do caput do art. 95;

10) excluído os parágrafos 2° e 3° do art.  95 da CF constantes do texto 

proposto pela Câmara;

11) excluída a nova redação dada pela Câmara ao inciso III do art. 96 da 

CF;

12) excluída a nova redação dada pela Câmara ao inciso I do art. 98 da CF;

13) excluída a nova redação dada pela Câmara ao § 1° do art. 96 da CF;

14) excluído os novos §§ 3° e 4° apresentados pela Câmara ao art. 96 da 

CF,  sendo  que,  o  teor  do  §  3°  foi  aprovado  pelo  Senado  Federal 

constando do inciso VIII do art. 93 da CF;

15) excluída a nova redação dada pela Câmara às alíneas b a d,  f  e q, do 

inciso I do art. 102 da CF;

16) excluída a nova redação dada pela Câmara ao inciso III do art. 102 da 

CF;

17) excluída a nova redação dada pela Câmara ao § 3° do art. 102 da CF;
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18) excluída a nova redação dada pela Câmara ao § 1° do art. 103 da CF;

19) excluída a revogação do § 3° do art. 103 da CF, proposta pela Câmara; 

20) excluída a nova redação dada pela Câmara às alíneas a e b do inciso I 

do art. 105 da CF;

21) excluída a nova redação dada pela Câmara à alínea a do inciso I do art. 

118 da CF;

22) excluído o § 6° do art. 109, passando o texto para o § 4° do art. 5° da 

CF;

23) excluído os §§ 1° a 3° do art. 111 da CF;

24) utilizado o texto proposto pela Câmara dos Deputados para constar no 

§ 3° do art. 115 da CF no inciso VIII do art. 114 da CF (obs.: o art. 115 

da proposta da Câmara equivale ao art. 114 proposto pelo Senado);

25) excluída a alteração no art. 116 da CF;

26) excluída  a  nova  redação  do  inciso  II  do  art.  119  da  Constituição 

Federal;

27) excluída a nova redação ao art. 120 da Constituição Federal;

28) excluída a nova redação do caput do art. 121 da Constituição Federal;

29) excluída a nova redação ao art. 123 da Constituição Federal;

30) excluído o seguinte texto do final do § 3° do art. 125 da CF (referente à 

redação dada pela Câmara):  “cujos cargos de juiz  serão preenchidos 

pelos critérios adotados no Tribunal de Justiça”;

31) excluído o § 8° do art. 125 da CF referente à nova redação proposta 

pela Câmara;

32) excluída a alteração proposta pela Câmara ao § 1° do art. 128 da CF;
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33) excluída a alteração proposta pela Câmara à alínea a do inciso I do § 5° 

do art. 128 da CF;

34) excluído o texto a seguir proposto pela Câmara ao final da alínea b do 

inciso  I  do  §  5°  do  art.  128  da  CF:  “e  a  suspensão  no  caso  de 

descumprimento injustificado dos prazos processuais, na forma da lei”;

35) excluído o novo texto proposto pela Câmara ao § 6° do art.  128 da 

Constituição Federal;

36) excluído o seguinte texto ao final do texto proposto pela Câmara ao § 

2° do art. 129: “sob pena de perda do cargo”;

37) alterado o número de membros do Conselho Nacional  do Ministério 

Público  de  treze  (proposta  da  Câmara)  para  quatorze  (proposta  do 

Senado) constante do caput do novo art. 130-A da CF;

38) alterado o número de integrantes do Ministério Público da União no 

Conselho Nacional do Ministério Público de três (proposta da Câmara) 

para quatro (proposta do Senado), constante do inciso II do novo art. 

130-A da CF;

39) excluído o § 2°  do novo art.  130-A da CF proposto pela Câmara  e 

renumeração dos demais parágrafos;

40) excluído o termo “a perda do cargo” constante do inciso III do § 3° do 

novo art. 130-A da CF proposto pela Câmara;

41) excluído o inciso IV do § 3° do novo art. 130-A da CF proposto pela 

Câmara e renumeração dos demais incisos;

42) excluída a nova redação proposta pela Câmara ao  § 2° do art. 132 da 

CF;

43) excluída a nova redação dada ao art. 133 da CF pela Câmara;
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44) excluído  a  expressão  “das  Procuradorias  Estaduais  e  do  Distrito 

Federal” constante da nova redação proposta para o art. 168 da CF pela 

Câmara;

45) incluídas as expressões “respectivamente” e “ao Ministério Público da 

União” na parte final do § 1° do art. 42 da EC n° 45/2004, alterando de 

“caberá  ao  Supremo  Tribunal  Federal  realizá-las”  para  “caberá, 

respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministério Público 

realizá-las”;

46) excluído o art. 43 da EC n° 45/2004 proposto pela Câmara;

47) excluído o art. 45 da EC n° 45/2004 proposto pela Câmara;

48) excluído o art. 46 da EC n° 45/2004 proposto pela Câmara.

Desse modo, a maioria das alterações efetuadas pelo Senado Federal refere-se a 

exclusões de textos,  expressões,  e  novas  redações  a  dispositivos da Carta  Política,  novos 

dispositivos constitucionais e disposições da própria emenda. Essas exclusões, a nosso ver, 

não constituem alterações que promovam a perda do sentido normativo do restante do texto 

aprovado. Assim, nesses casos, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é recorrente 

no sentido de que, uma vez que a exclusão de partes da proposta de emenda à Constituição 

não alterem o sentido normativo  do texto  que restou aprovado pelas  duas  Casas,  não  há 

afronta ao § 2° do art. 60 da Carta da República.

Há também alterações meramente de técnica legislativa ou de redação como as 

constantes do inciso XIV do art. 93 da CF; do § 4° do art. 127 da CF; do § 5° do art. 130-A da 

CF; art. 49, alterado para 9°, da EC n° 45/2004; da inclusão do art. 10 na EC n° 45/2004.

Embora, à primeira vista, pareça haver a inclusão de novos textos à proposta de 

emenda  à  Constituição  por  parte  do  Senado  Federal,  o  que  na  verdade  ocorreu  foi  o 

deslocamento  desses  textos  para  pontos  diversos  do  qual  se  encontravam  na  proposta 

aprovada pela Câmara dos Deputados, com o objetivo de aperfeiçoar a técnica legislativa ou a 

redação da proposição. 
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São exemplos dessa situação o texto constante do § 6° do art. 109 proposto 

pela Câmara que passou a constar do § 4° do art. 5° da CF pela proposta do Senado Federal; o 

texto disposto no § 3° do art. 98 da proposta da Câmara que passou a constar do inciso XV do 

art. 93 da CF por deliberação do Senado Federal; e o teor do § 3° do art. 115 aprovado pela 

Câmara que passou a figurar no inciso VIII do art. 114 da CF por conta da proposta aprovada 

pelo Senado.

Um  ponto  que  merece  destaque  refere-se  à  inclusão  das  expressões 

“respectivamente”  e  “ao  Ministério  Público  da  União”  na  parte  final  do  §  1°  art.  42  da 

EC n° 45/2004 pelo Senado, alterando o texto aprovado pela Câmara:

§ 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conselhos Nacional de 
Justiça e do Ministério Público dentro do prazo fixado no caput deste artigo, caberá ao 
Supremo Tribunal Federal realizá-las. 

Para o abaixo transcrito pelo Senado Federal:

§ 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para os Conselhos Nacional de 
Justiça  e  do  Ministério  Público  dentro  do prazo  fixado  no  caput  deste  artigo,  caberá, 
respectivamente, ao  Supremo  Tribunal  Federal  e  ao  Ministério  Público  da  União 
realizá-las. 

Com  efeito,  a  Emenda  aprovada  na  Câmara  dos  Deputados  atribuía, 

exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, em caso de não serem efetuadas as indicações 

e a escolha dentro do prazo fixado no caput do seu art. 42 (equivalente ao art. 5° aprovado 

pelo  Senado  e  constante  da  Emenda  promulgada),  a  escolha  dos  membros  de  ambos  os 

Conselhos Nacionais: o da Justiça e o do Ministério Público. Já, no Senado, o texto aprovado 

e,  posteriormente  promulgado,  sofreu  modificação  substancial,  pois  retirou  do  Supremo 

Tribunal Federal a escolha dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público para 

atribuí-la ao Ministério Público da União.

Assim, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) 

apresentou  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  propondo  Ação  Direta  de 

Inconstitucionalidade – com pedido de suspensão liminar da eficácia das expressões “e do 

Ministério Público”,  respectivamente” e da expressão “e ao Ministério Público da União”, 

contidas no § 1°, do art. 5°, da referida Emenda Constitucional15.

15 ADI 3.472-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 28/4/2005, DJ de 24/6/2005.

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3472&CLASSE=ADI-MC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2197
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O STF, então, decidiu, por unanimidade, conceder a liminar para suspender a 

eficácia  das  expressões  “e  do  Ministério  Público”,  “respectivamente”  e  “e  ao  Ministério 

Público da União”, todas contidas no § 1º do artigo 5º da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

nos termos do voto do relator, ficando o texto do aludido parágrafo assim disposto: “§ 1º Não 

efetuadas as indicações e escolha dos nomes para o Conselho Nacional de Justiça dentro 

do prazo fixado no caput deste artigo, caberá ao Supremo Tribunal Federal realizá-las”. 

Isso porque, como nenhuma das duas alternativas propostas pelas duas Casas do Congresso 

Nacional  foram aprovadas  por  ambas,  então,  o  que restou  foi  a  primeira  norma atinente, 

exclusivamente, ao Conselho Nacional de Justiça. 

Outro ponto que merece destaque refere-se à alteração do número de membros 

do Conselho Nacional do Ministério Público de  treze  (proposta da Câmara) para  quatorze 

(proposta do Senado e texto promulgado) constante do caput do novo art. 130-A da CF; bem 

como da conseqüente alteração do número de integrantes do Ministério Público da União no 

Conselho Nacional do Ministério Público de três (proposta da Câmara) para quatro (proposta 

do  Senado  e  texto  promulgado),  disposto  no  inciso  II  do  novo  art.  130-A  da  Carta  da 

República. 

Esse  último  caso  não  foi  objeto  de  controle  de  constitucionalidade  pelo 

Supremo  Tribunal  Federal,  não  havendo  nenhuma  decisão  do  Judiciário  a  esse  respeito. 

Entretanto,  nada  impede  que  se  apresente  ação  nesse  sentido,  uma  vez  que  os  textos 

aprovados em cada Casa do Congresso Nacional  não são os  mesmos e,  sob determinado 

prisma, há divergência no conteúdo normativo.
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3 SIMILARIDADE DA PROMULGAÇÃO FRACIONADA COM O VETO PARCIAL

3.1 Introdução

O Direito pátrio consagra o poder de veto como mecanismo ínsito na técnica, 

teorizada por Bolingbroke (apud BONAVIDES, 2006, p. 150), de  checks and balances, ou 

freios e contrapesos, exsurgindo como forma de contrabalançar a competência legiferante do 

Congresso Nacional por parte do Chefe do Poder Executivo, dentro do sistema de controle 

recíproco da ação dos poderes.

Com efeito, Montesquieu, em De l’Esprit dês Lois, já propalava teoria com o 

objetivo de gerar equilíbrio entre os Poderes, discernindo a faculdade de estatuir (faculté de 

statuer) da faculdade de impedir (faculte d’empêcher), antecipando, dessarte, a técnica dos 

freios e contrapesos (BONAVIDES, 2006, p. 150). Assim, quando o Presidente da República 

utiliza-se do veto para refrear determinado projeto de lei, o faz no uso de sua faculdade de 

impedir que a proposição se transforme em lei.

Não obstante, a utilização dessa prerrogativa deve ser fundamentada. Duas são 

as justificativas para o veto: a inconstitucionalidade ou a inconveniência (FERREIRA FILHO, 

2002, p. 221). No primeiro caso, o Presidente veta o projeto por entendê-lo em desacordo com 

a Carta Política, utilizando-se, portanto, de um critério estritamente jurídico – é o chamado 

veto jurídico. No segundo, serve-se de um motivo eminentemente político, envolvendo uma 

análise de vantagem e desvantagem. Cabe ao Presidente avaliar se a matéria de que trata o 

projeto de lei é contrária ao interesse público. É o veto político.
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3.2 Características do Veto

O veto, que consiste na manifestação de dissensão do Presidente da República 

em relação ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, caracteriza-se, no sistema 

constitucional  brasileiro,  por  ser  um  ato  expresso,  formal,  motivado,  total  ou  parcial, 

supressivo, superável ou relativo, irretratável, insuscetível de apreciação judicial.

Assim, o veto é ato  expresso, ou seja, decorre sempre de uma manifestação 

explícita do Presidente da República, uma vez que transcorrido o prazo prescrito para o veto 

sem a sua manifestação ocorre a sanção tácita (CF, art. 66, § 3°).

É  ato  formal,  visto  que  deverá  ser  exarado  por  escrito,  com  a  necessária 

fundamentação dos motivos do veto,  para encaminhamento,  em quarenta e oito horas,  ao 

Presidente do Senado Federal.

O veto deve ser sempre motivado para que se saiba das razões que levaram à 

discordância, se relativas à inconstitucionalidade ou à falta de interesse público, ou se por 

ambos os motivos. Essa exigência se faz necessária para que o Poder Legislativo possam 

analisar as razões que conduziram o Chefe do Poder Executivo ao veto.

O  Presidente  da  República  tem  a  prerrogativa  de  vetar  o  projeto  de  lei 

aprovado pelo Congresso Nacional total ou parcialmente. Será total quando incidir sobre todo 

o projeto de lei e parcial quando recair sobre apenas alguns dos dispositivos da proposição.

O  veto,  no  Direito  brasileiro,  somente  poderá  determinar  a  erradicação  de 

dispositivos constantes de projeto de lei, não sendo possível a adição ou modificação de algo 

no texto da proposição, sendo, portanto, somente supressivo.

O veto é superável, relativo ou suspensivo, uma vez que não apresenta caráter 

absoluto,  ou  seja,  não  encerra,  de  forma  definitiva,  o  processo  legislativo  em relação  às 

disposições vetadas, dado que poderão ser restabelecidas pela maioria absoluta dos Deputados 

e Senadores, em escrutínio secreto, em sessão conjunta do Congresso Nacional (CF, art. 66, 

§ 4°).
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Uma vez manifestada pelo Presidente da República a discordância em relação 

ao  projeto  de  lei  ou  a  alguns  de  seus  dispositivos  e  comunicada  as  razões  do  veto  ao 

Presidente do Senado Federal, não pode o Chefe do Executivo arrepender-se, uma vez que o 

veto é  irretratável.  Dessa forma, não se admite  a desistência do veto para o objetivo de 

considerar-se o projeto de lei tacitamente aprovado16.

Por fim, o veto é  insuscetível de apreciação judicial, dado que, por ser ato 

político do Presidente da República, “é insuscetível de ser enquadrado no conceito de ato do 

Poder Público, para efeito de controle judicial” (PAULO e VICENTE, 2005, p. 92). Assim o 

controle judicial das razões do veto não é aceito em virtude do postulado da separação dos 

Poderes,  cabendo,  somente  ao Congresso  Nacional,  analisar  e,  eventualmente,  superar,  os 

motivos do veto, mormente no que tange a alegada inconstitucionalidade.

3. O veto total no Brasil

Michel Temer (1978, p. 223-234), ao relatar a evolução histórica do veto no 

Brasil, leciona que a Constituição Imperial Brasileira de 1824 já adotava o veto total, sem a 

possibilidade de sua rejeição pela Assembléia Geral, de acordo com a leitura dos seus artigos 

62 a 70.

O art. 15 do Ato adicional, de 12 de agosto de 1834, entretanto, já previa o veto 

total ou parcial para os projetos de leis elaborados pelas Assembléias das Províncias.  Um 

ponto importante a ser destacado é que mesmo rejeitado o veto pela Assembléia provincial, o 

Presidente da Província poderia negar-lhe sanção, recomendando-lhe alterações na forma de 

supressão de artigos (veto parcial) ou negando-lhe por inteiro (veto total).  Ainda assim, a 

Assembléia Geral continuava a ter a regra antiga que lhe vedava reapreciar o veto (TEMER, 

1978, p. 233-234).

A Constituição de 1891, por sua vez, embora só preconizasse o veto total, já 

permitia a rejeição do veto por dois terços dos Deputados e Senadores (art. 37, § 3°). Esse 

quórum  qualificado  de  dois  terços  subsistiu  até  a  Constituição  de  1967  e  alterações 

16 Veja, nesse sentido, decisão do Supremo Tribunal Federal (RDA 70/308 e ss.).
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promovidas pela Emenda n° 1, de 1969.

O veto parcial no direito brasileiro só foi introduzido em âmbito federal na 

reforma constitucional de 1926.

4. A problemática dos riders ou das caudas

Conforme salienta Mário Cassanta (apud SILVA, 2006a, p. 217), o poder de 

veto pressupõe um sistema de governo em haja divisão de poderes. Nesses Estados é comum 

a questão dos riders, dispositivos anexados ao projeto de lei, principalmente em relação aos 

projetos de leis anuais, chamados, nesse caso, de caudas orçamentárias.

O rider, também conhecido como pingente ou cauda, refere-se à inclusão de 

disposições, por meio de emenda, a um projeto de lei com o objetivo de ser sancionado pelo 

Presidente da República. Consoante a abalizada lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

(1971, p. 33-34), o rider 

decorre da malícia parlamentar que se prevalece da importância de um projeto para com 
ele fazer passar uma norma qualquer que, isoladamente apresentada como projeto de lei, 
não chegaria a vingar porque sabidamente não seria sancionada pelo chefe do Governo. O 
projeto preferido para essas adjunções é o do orçamento, pela evidente importância que 
tem para todo o Governo. Por intermédio de emenda, o parlamentar inclui num projeto 
importante um pingente, que em geral nada tem a ver com a matéria daquele, a fim de 
colocar o chefe do Governo no dilema de sancionar o projeto com o “rider”, apesar da 
inconveniência ou necessidade deste, para fulminar a cauda parasitária.

Foi com o objetivo de eliminar os  riders que se imaginou a criação do veto 

parcial, permitindo ao Chefe do Poder Executivo expurgar as disposições estranhas inseridas 

no projeto de lei.

3.5 O veto parcial: precedentes estrangeiros

Nos  Estados  Unidos  da  América,  foi  criado  o  chamado  item  veto,  com  a 

finalidade  de derriscar  os  riders dos  projetos  de lei.  A Constituição da Pensilvânia  foi  a 
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primeira a estabelecer, em 1873, o veto parcial para leis orçamentárias, exemplo seguido por 

várias outras constituições estaduais que deram ao veto parcial esse mesmo alcance.

Corwin (apud FERREIRA FILHO, 1971, p. 34), em sua obra The President:  

Office and Powers, expende que, após 1873, diversas emendas à Constituição federal foram 

apresentadas  com o  fito  de  conceder  ao  Presidente  o  item veto ou  selective  veto.  Ainda, 

assinala que Roosevelt, em 1938, e Eisenhower, em 1957, reivindicaram, sem sucesso, sua 

instituição, tendo em vista o aumento da utilização de caudas orçamentárias.

Também a  Argentina  apresenta,  nas  Constituições  estaduais  de  Entre  Rios, 

Catamarca  e San Luis,  exemplos de adoção do veto parcial  em amplitude  e alcance bem 

próximos do existente no Direito brasileiro.

Não  obstante,  a  Constituição  Argentina  (art.  72)  prevê  que  o  veto  parcial 

importa  em  nova  apreciação  do  projeto  inteiro,  suspendendo,  desse  modo,  até  que  o 

Congresso  finalize  essa  deliberação,  a  entrada em vigor  da  parte  não  vetada  e,  portanto, 

sancionada do projeto (NOVARO e HRONCICH apud FERREIRA FILHO, 1971, p. 34).

Leciona Haroldo Valadão que a Constituição Mexicana dispõe sobre o veto 

parcial de forma idêntica à Constituição Argentina, conforme informa F. Tena Ramírez (apud 

VALLADÃO, 1958, p. 18):

Según dicho precepto, el proyeto de ley o decreto desechado em todo o em parte  pro el 
ejecutivo,  será  devuelto,  con sus  observaciones,  a  la  Cámara  de  su origen;  ceberá  ser 
discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número 
total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora; si por ésta fuese sancionado por la 
misma mayoría, el proyeto será lei o decreto y volverá al ejecutivo para su promulgación.

3.6 A adoção do veto parcial no sistema constitucional brasileiro

Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1971, p. 34-35) afirma que o instituto do 

veto parcial foi adotado pela primeira vez no Brasil no âmbito das Constituições estaduais, em 

que pese sua previsão contida no art. 15 do Ato adicional, de 12 de agosto de 1834 (TEMER, 

1978, p. 233-234). As Constituições da Bahia, do Maranhão e de Minas Gerais (FERREIRA 

FILHO, 1971,  p.  35),  bem como a  do Pará e  a  do Ceará  (NUNES e CASSANTA  apud 
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VALLADÃO, 1958, p. 18), já aceitavam o veto parcial do Chefe do Executivo antes mesmo 

da revisão constitucional de 1926.

A  instituição  do  veto  parcial  na  Constituição  Federal  foi  motivada  pela 

necessidade que teve o Presidente Epitácio Pessoa de vetar totalmente a Lei do Orçamento da 

Despesa para 1922 para não sancionar as caudas orçamentárias, então existentes, em seu texto 

(VALLADÃO, 1958, p. 18).

Mário Cassanta (apud SILVAa, 2002, p. 222) expende que o então governador 

de Minas Gerais, Artur Bernardes, logrou êxito em incluir, em 1920, na Constituição mineira, 

o veto parcial para  qualquer projeto de lei, nestes termos:

O veto só poderá ser parcial, quando a parte vetada e a sancionada não forem mutuamente 
dependentes e conexas, de maneira que, com a sua supressão, a parte sancionada continue 
a ser um ato inteligível e completo, correspondendo, em conjunto, à intenção e propósitos 
do Congresso.

Insta observar que essa disposição, que Ferreira Filho (1971, p. 35) relata ser a 

primeira a prever o veto parcial para qualquer projeto de lei no Direito brasileiro17, apresenta 

justa e prudente limitação ao poder de veto.

Artur Bernardes, ao assumir a Presidência da República, imprimiu influência 

decisiva para que, na revisão constitucional de 1926, fosse incluído dispositivo que criasse, 

em âmbito federal, o veto parcial.

O art. 37, § 1°, da Constituição Federal de 1891, com a emenda de 1926, assim 

ficou:

Quando  o  Presidente  da  República  julgar  um  projeto  de  lei,  no  todo  ou  em  parte, 
inconstitucional  ou  contrário  aos  interesses  nacionais,  o  vetará,  total  ou  parcialmente, 
dentro de 10 dias úteis a contar daquele em que o recebeu, devolvendo, nesse prazo e com 
os motivos do veto o projeto, ou a parte vetada, à Câmara onde ele se houver iniciado.

As Constituições Federais seguintes (1934, art. 45; 1937, art. 66, § 1°; 1946, 

art. 70, § 1°; 1967, art. 62, § 1°; Emenda n° 1 de 1969, art. 59, § 1°; 1988, art. 66, § 2°) 

mantiveram o veto parcial, dispondo de forma bem semelhante ao estatuído na Emenda de 

1926. Somente a Emenda n° 17, de 1965, à Constituição de 1946; a Constituição de 1967, 

com texto anterior à Emenda n° 1, de 1969; e a Constituição de 1988 adicionaram limitação 

17 Acrescenta  que  as  demais  Constituições  estaduais  permitiam  o  veto  parcial  apenas  para  leis 
orçamentárias.
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quanto ao seu alcance. As duas primeiras restringiram o veto parcial nos seguintes termos: “O 

veto  parcial  deve  abranger  o  texto  de  artigo,  parágrafo,  inciso,  item,  número  ou  alínea” 

enquanto a Constituição atual dispôs da seguinte forma: “O veto parcial somente abrangerá 

texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea”.

3.7 O veto parcial no Direito Constitucional brasileiro

Conforme já expendido, o veto parcial,  no Direito Constitucional  brasileiro, 

pode ser utilizado em qualquer projeto de lei, tratando de matéria orçamentária ou não. De 

acordo com o § 1° do art. 66 da Carta Política vigente, tanto o veto total quanto o parcial 

podem ser apostos, no prazo de quinze dias úteis, caso o Presidente da República considere o 

projeto  inconstitucional  ou  contrário  ao  interesse  público.  Cumpre  salientar  que  a 

Constituição  atual  só  permite  o  veto  parcial  incidente  sobre  texto  integral  de  artigo,  de 

parágrafo, de inciso ou de alínea (CF, art. 66, § 2°).

Sobreleva  notar,  ainda,  que  a  doutrina  dominante  entende  que  o  Chefe  do 

Executivo pode vetar, total ou parcialmente,  inclusive, projeto de lei de sua iniciativa que 

tenha  sido  aprovado  pelo  Poder  Legislativo  sem  nenhuma  alteração  (PAULO  e 

ALEXANDRINO, 2005, p. 84). Essa mudança de interesse em relação a determinado projeto 

pode ocorrer, por exemplo, devido à demora em sua apreciação pelo Poder Legislativo e pelo 

fato de essa matéria não mais se adequar ao programa de governo adotado pelo Executivo 

(SILVA, 2006a, p. 221-222).

O veto será apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, dentro de 

trinta  dias  a  contar  do  recebimento  pelo  Presidente  do  Senado  Federal,  só  podendo  ser 

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores – separadamente –, em 

escrutínio secreto (CF, art. 66, § 4°). Interessante observar que atualmente vota-se contra ou a 

favor  do veto,  enquanto  que,  nas  Constituições  passadas,  votava-se contra  ou a  favor  do 

projeto.

Dessa forma, o projeto converter-se-á em lei se a maioria dos Deputados e 

Senadores rejeitarem o veto, dispensando-se,  nesse caso,  a  sanção.  Não se atingindo esse 
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quórum qualificado nas duas Casas estará ele mantido e o projeto, ou parte do projeto que foi 

vetado, será arquivado. Importa notar que é factível, no Direito Constitucional brasileiro, a 

rejeição parcial do veto total, ou, até mesmo, a rejeição parcial do veto parcial.

Em sendo o veto rejeitado, a agora lei – uma vez que a rejeição do veto tem o 

condão de transformar o projeto em lei –, será encaminhada ao Presidente da República para 

promulgação e publicação. 

Diferindo completamente do Direito argentino, o veto parcial não suspende a 

entrada em vigor na parte não vetada. Somente a parte vetada é sujeita a reapreciação do 

Congresso  Nacional,  enquanto  a  restante  é  sancionada,  promulgada,  publicada,  passando, 

então, a viger.

Daí decorre que, uma vez derrubado o veto parcial, segue o texto dessa parte 

para promulgação, publicação e entrada em vigor, o qual ocorrerá em data posterior ao do 

texto não vetado, acarrentando, portanto, em duas datas de vigência para a mesma lei: uma da 

parte sancionada e outra da parte cujo veto foi rejeitado.

Nesse sentido, Ferreira Filho (2002, p. 224) assim se manifesta sobre o tema:

A imediata entrada em vigor da parte não vetada, que é possível no Direito brasileiro, 
apresenta vantagens, mas também desvantagens graves. Sem dúvida, é vantajoso que as 
disposições estabelecidas pelo Congresso e aprovadas pelo Presidente possam desde logo 
ser aplicadas. Todavia, se superado o veto, ocorre o  inconveniente tantas vezes sentido 
entre nós de uma mesma lei  ter  vigorado com um texto (o da publicação sem a parte 
vetada, até a publicação do texto com a parte que fora vetada incluída) e passar a vigorar 
com outro texto.  Esse inconveniente  tem até provocado a prática esdrúxula de a parte 
vetada ser publicada com outro número, como se fosse outra lei.  Dessa situação (em vigor 
a parte não vetada, pendente a parte vetada) resulta sempre incerteza sobre o alcance e o 
verdadeiro sentido da lei, o que redunda necessariamente em insegurança jurídica (grifo 
nosso).

3.8 O abuso do poder de veto

O  veto  foi  engendrado  pela  doutrina  clássica  consoante  a  lição  de 
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Monstesquieu,  isto é,  como faculdade de impedir  (faculte d’empêcher).  Portanto,  tem por 

objetivo permitir  que o Chefe do Executivo possa impedir,  ou pelo menos dificultar,  que 

dispositivos inconstitucionais ou inconvenientes para o bem comum se transfaçam em leis. É, 

pois, o veto instrumento de controle da ação parlamentar e dessa forma foi acolhido pelo 

Direito Constitucional brasileiro.

Entrementes, a prática tem demonstrado utilização diversa do poder de vetar 

parcialmente  projetos  de  lei,  transformando-o  em  mecanismo  que  permite  ao  Presidente 

da República  legislar,  o  que  se  configura  em  absurdo,  no  entendimento  de  notáveis 

doutrinadores18, conforme lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho (1971, p. 35):

 A prática constitucional brasileira revela que no período posterior a 1926 os Presidentes 
da República brasileira souberam transformar o veto parcial em instrumento de legislação, 
mudaram o seu caráter de ‘faculté d’empêcher’ para ‘faculté de statuer’.

Com efeito, a situação era mais gravosa na vigência das Constituições 1891 (a 

partir de sua alteração em 1926), 1934, 1946 (no período anterior à Emenda n° 17, de 1965), 

1967 (com texto anterior à Emenda n° 1, de 1969), uma vez que não havia limitação que 

impedisse que o veto pudesse ser aposto a palavras isoladas, frases e orações de dispositivo, 

modificando, dessa feita, o conteúdo da norma.

Outro  agravante  era  que,  até  a  Constituição  de  1967  –  com as  alterações 

promovias  pela  Emenda  n°  1,  de  1969 –,  para  que  se  derrubasse  o  veto,  era  necessário 

alcançar o quórum mínimo de dois terços dos Deputados e Senadores. Assim, se o Presidente 

obtivesse o apoio de um terço mais um dos parlamentares, conseguiria impor suas mudanças 

alcançadas por meio do veto parcial.   Contudo, esse abuso foi  aceito pela jurisprudência, 

inclusive pela Corte Suprema.

Ressalta ainda Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2002, p. 223) que

a gravidade dessa prática era ainda realçada pelo fato de que dava ensejo a uma verdadeira 
legislação  minoritária por  parte  do  Executivo.  De  fato,  sendo  necessária  maioria 
qualificada para a rejeição do veto, o desnaturamento da lei era mantido, desde que uma 
minoria do Congresso, superior, todavia, a um terço, apoiasse o Presidente. O veto parcial 
servia,  destarte,  para  fraudar a vontade do Congresso,  manifestada na aprovação do 
projeto em termos muito diferentes daqueles em que este se tornava lei (grifo nosso).

Exemplo  relevante  desse  tipo  de  arbitrariedade  ocorreu  por  ocasião  da 

18 Acordam nesse sentido Mário Cassanta, Themístocles Cavalcanti, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, José 
Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, entre outros.
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elaboração  da  antiga  Lei  Orgânica  dos  Partidos  Políticos,  Lei  n°  4.740/65.  O Congresso 

Nacional  aprovou  esse  projeto  de  lei  objetivando  introduzir  profunda  reorganização. 

Entretanto,  constava nessa  proposição disposição que beneficiaria  os  partidos existentes  à 

época, permitindo conservar a existência legal desde que preenchessem “ao menos uma das 

seguintes condições” que enumerava, em seu art. 47 (FERREIRA FILHO, 1971, p. 36).

O  Presidente  da  República,  almejando  dificultar  o  que  o  Congresso 

intencionava facilitar, vetou a expressão “ao menos uma das”, transformando, portanto, em 

cumulativas as exigências que o Poder Legislativo queria fossem alternativas.  Dessa forma, o 

art. 47 ficou, assim, dispondo: “Ainda se cancelará o registro do partido que não satisfazer ... 

seguintes condições:”. Mesmo com o agravante de o dispositivo ter ficado com essa redação 

claudicante, o veto não obteve o quórum necessário para ser derrubado, prevalecendo, por 

conseguinte, esse texto.

Outro exemplo clássico, de contornos mais graves, ocorreu no Estado de São 

Paulo, quando projeto de lei financeira, contendo aumento na alíquota do imposto de vendas e 

consignações (então existente), foi aprovado no Congresso com cláusula de vigência prevista 

para noventa dias após a publicação, tendo por finalidade dar tempo aos contribuintes para 

que se preparassem para cumpri-la adequadamente. Porém, o Governador do Estado vetou, 

desse artigo, a expressão “noventa dias”. Dessa feita, a lei foi promulgada e publicada com 

essa truncada redação: “Esta lei entrará em vigor ... a sua publicação”, impondo seus efeitos 

de imediato  para toda a população (SILVA, 2006a, p.  223).  Esse veto posteriormente foi 

mantido e considerado válido pelos Tribunais19.

Com o objetivo de evitar o mau uso do veto parcial, a Constituição de 1988 

dispôs que “o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso 

ou de alínea”.  De igual sorte, foi alterado o quórum necessário para se derrubar o veto de dois 

terços  para  maioria  absoluta  dos  Deputados  e  Senadores.  Cumpre  lembrar,  conforme  já 

exposto, que a Emenda n° 17, de 1965, à Constituição de 1946, e a Constituição de 1967, com 

texto anterior à Emenda n° 1, de 1969, também limitaram o veto parcial a texto integral de 

dispositivo.

Apesar da introdução dessas alterações, é comum o Chefe do Poder Executivo 

utilizar-se do veto parcial de forma a modificar o conteúdo da norma, contrariando a própria 

19 Vide RDA, vol. 87/60.
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finalidade do veto parcial  e dando à lei  contorno e  substância  que o legislador não quis. 

Conforme salienta Michel Temer (2006, p. 144): “o todo lógico da lei pode desfigurar-se 

também pelo veto, por inteiro, do artigo, do inciso, do item ou da alínea. E até com maiores 

possibilidades”. E acrescenta que “se isto ocorrer – tanto em razão do veto de palavra ou de 

artigo – o que se verifica é usurpação de competência pelo Executivo, circunstância vedada 

pelo art. 2° da CF”.

Destarte, o veto parcial, imaginado e proposto com o fito de eliminar abusos 

por parte dos parlamentares, veio a se tornar, no Brasil,  mecanismo a permitir abusos por 

parte do Presidente da República. Deve ele,  portanto, limitar-se a finalidade pela qual foi 

criado, o de eliminar dos projetos de lei aprovados pelo Legislativo as caudas, os pingentes, 

os riders. 

Por fim, pode-se  entender  o  veto  como um convite  do Poder  Executivo ao 

Legislativo no sentido de que este aperfeiçoe a elaboração de normas legais, aprovando-as 

sem o estigma da inconstitucionalidade ou da matéria inconveniente. O que não pode ocorrer, 

entretanto,  é a substituição do Legislativo pelo Executivo na atividade legiferante,  função 

precípua daquele Poder.

3.9. Análise das similitudes entre o veto parcial e a 8promulgação fracionada

O veto parcial e a promulgação fracionada de emenda à Constituição guardam 

algumas semelhanças que merecem ser destacadas. Em primeiro lugar, ambos incidem sobre 

o  processo  legislativo  de  produção  de  normas  jurídicas,  havendo,  também  em ambos,  a 

participação de órgãos distintos em fases distintas. No caso do veto parcial, há a participação 

do Congresso Nacional e do Presidente da República, nessa ordem, na determinação do texto 

do diploma legal, enquanto que na produção de emendas à Constituição ocorre a participação 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, separadamente. 

Os dois também se consumam pelo expurgo de parte(s) da proposição sobre a 

qual  atuam.  O  veto  parcial  elimina  disposições  de  um  projeto  de  lei,  enquanto  que  a 

promulgação fracionada ocorre sobre parte de texto de proposta de emenda à Constituição, 
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tendo o efeito de eliminar, ou deixar para reapreciação posterior, parte da proposição inicial.

De igual forma, ambos devem manter o sentido normativo intacto do restante 

da proposição sobre a qual incidem. Com efeito, ao ser incluído o veto parcial na Constituição 

Mineira de 1920 – que Ferreira Filho (1971, p. 35) relata ser a primeira a prever o veto parcial 

para qualquer projeto de lei no Direito brasileiro – havia a ressalva de que 

o veto só poderá ser parcial, quando a parte vetada e a sancionada não forem mutuamente 
dependentes  e  conexas,  de  maneira  que,  com  a  sua  supressão,  a  parte  sancionada 
continue  a  ser  um  ato  inteligível  e  completo,  correspondendo,  em  conjunto,  à 
intenção e propósitos do Congresso (CASSANTA apud SILVA, 2006a, p. 222) (grifo 
nosso).

Na promulgação fracionada há a mesma ressalva de que o texto aprovado seja 

autônomo  em  relação  àquele  rejeitado,  não  importando  a  supressão  em  modificação 

substancial da norma aprovada e promulgada. Assim, por exemplo, o STF entende que “não 

precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal 

em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, 

não perdeu sentido normativo”20 (grifo nosso). 

Dessa análise comparativa, extraímos importante lição do veto parcial  a ser 

aplicado tanto para promulgação fracionada quanto para pequenas alterações procedidas no 

texto  da proposta  de  emenda por  uma das  Casas:  a  de  que ao  final,  o  texto  aprovado e 

promulgado  deve apresentar-se  de  forma  intelegível  e  completa,  correspondendo,  em seu 

todo, à intenção e propósitos de ambas as Câmaras do Congresso Nacional. Caso isso não 

ocorra,  estará  a  norma  sujeita  ao  controle  de  constitucionalidade  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal.

De igual sorte, podemos observar, por meio da análise do veto parcial – que 

apresenta maior  riqueza de exemplos,  uma vez que esse instituto se encontra presente no 

mundo jurídico há mais tempo –, que a exclusão ou alteração de uma ou algumas poucas 

palavras podem deturpar o sentido de uma proposição, o que levaria, no caso de apreciação de 

propostas  de  emenda  à  Constituição,  a  termos  dois  textos  com  sentido  divergentes, 

afrontando, destarte, o § 2° do art. 60 da Carta da República, que prescreve a aprovação do 

mesmo texto nas duas Casas do Congresso Nacional. 

20 ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 13/4/2005, DJ de 22/9/2006.
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Além do mais, assim como salienta Michel Temer (2006, p. 236) com relação 

ao veto parcial, “o todo lógico da lei pode desfigurar-se também pelo veto, por inteiro, do 

artigo, do inciso, do item ou da alínea.  E até com maiores possibilidades”.  Também com 

relação a promulgação fracionada, o não acatamento por uma das Casas de artigo, inciso, item 

ou alínea pode deturpar o conteúdo da emenda à Constituição, resultando em alteração à Carta 

Política em desconformidade com o preconizado no § 2° do art. 60, ou seja, termos um texto 

aprovado divergente do conteúdo aprovado e desejado pela Casa que primeiro  analisou a 

proposta.
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4 CONCLUSÃO

Neste trabalho, procedeu-se a um estudo referente às divergências existentes 

entre os textos aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional relativos às propostas de 

emenda a Constituição e a verificação se essas discrepâncias ensejavam violação ao § 2° do 

art. 60 da Carta da República.

Assim, existem limitações formais concernentes aos procedimentos especiais 

impostos  pelo  legislador  constituinte  originário  para  o  início  e  o  trâmite  do  processo  de 

reforma da Constituição,  e  que se  apresentam de forma distinta  dos  estabelecidos para  o 

processo legislativo ordinário, ou seja, para o processo de elaboração das leis.

Esses procedimentos são relativos à iniciativa de apresentação de uma proposta 

de emenda à  Constituição;  à  deliberação para  aprovação de propostas;  à  promulgação da 

emendas; e à vedação de reapreciação de proposta rejeitada ou havida por prejudicada. Dessas 

limitações  formais  impostas  pelo  constituinte  originário,  uma  que  se  avulta  pela  sua 

importância refere-se à rigidez do procedimento legislativo de aprovação de uma emenda à 

Constituição, disposta no § 2° do art. 60 da Carta Política: “a proposta será discutida e votada 

em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, 

em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros”.

Com efeito, além das restrições relativas ao quórum qualificado de aprovação 

de três quintos dos membros de Cada Casa e a exigência de votação em dois turnos distintos, 

tanto na Câmara como no Senado, há a necessidade, exposta na parte inicial do § 2° do art. 

60, que prescreve que a proposta de emenda à Constituição deverá ser discutida e votada em 

cada Casa do Congresso Nacional, ou seja, deverá ter um mesmo texto apreciado e aprovado 

na Câmara e no Senado.

Não obstante, criou-se no âmago do Poder Legislativo federal, o hábito de – 

ocorrendo,  na  votação  pela  segunda  Casa  Legislativa,  aprovação,  sem  modificação 

substancial,  de apenas uma parte da proposta de emenda aprovada na primeira Casa – se 

promulgar apenas a parte aprovada em ambas as Câmaras, sem que se encaminhe a proposta 
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inteira  para  a  apreciação  pela  Casa  iniciadora.  Com o  objetivo  de  viabilizar  tal  artifício, 

utiliza-se como critério que a parte aprovada pelas duas Casas seja autônoma em relação à 

parte não aprovada pela segunda Casa. Desse modo, apenas parte da emenda à Constituição 

recebida  e  aprovada  pela  primeira  Casa  é  promulgada,  excluindo-se  do  texto  a  parte 

suprimida, não aprovada ou substancialmente modificada pela segunda Casa. 

Aqueles  que  defendem  a  promulgação  fracionada  argumentam  que,  em 

dissonância com o processo legislativo ordinário, não há a exigência de retorno obrigatório da 

proposta à Casa iniciadora quando são realizadas alterações na segunda Casa Legislativa; e 

que a Lei Maior determina apenas que a matéria objeto da emenda a ser promulgada tenha 

sido aprovada em dois turnos de votação em cada uma das Casas, pelo quórum qualificado de 

três quintos. Destarte, se não foi comprometida a unidade da matéria, nada impede que se 

promulgue o fragmento da proposta de emenda que tenha sido aprovado pelas duas Casas, 

suprimindo-se a parte que não obteve a exigida aprovação.

Em verdade,  a  doutrina  pouco  discutiu  sobre  a  promulgação  fracionada  de 

emendas  à  Constituição.  As  poucas  menções  encontradas  referem-se,  superficialmente,  à 

forma que se deve obedecer no processo de feitura desses diplomas jurídicos.  De igual forma, 

a  jurisprudência  também  é  recente.  Esse  fato  deve-se  à  mudança  empreendida  pelo 

constituinte  originário  –  por  ocasião  da  feitura  da  Constituição  de  1988  –  ao  disciplinar 

processo  legislativo  distinto  do  existente  na  Carta  anterior  com  relação  às  emendas  à 

Constituição. Não obstante, pelos julgados até hoje proferidos, a jurisprudência do Supremo 

Tribunal já consente com a promulgação fracionada de emendas à Constituição desde que não 

se  prejudique  o  sentido  normativo  do  texto  que  restou  aprovado  pelas  duas  Casas  do 

Congresso Nacional.

A análise da Emenda Constitucional n° 19, de 1998, concernente ao estudo em 

questão, não logrou êxito em demonstrar afronta ao disposto no § 2° do art. 60 da Carta 

Política.  Por  outro  lado,  a  Emenda  n°  45,  de  2004,  apresenta  fartas  situações  relativas  à 

promulgação fracionada, existindo um caso, já confirmado pelo STF, de afronta à limitação 

formal imposta pelo constituinte originário.

Do  estudo  do  veto  parcial  e  análise  das  similitudes  com  a  promulgação 

fracionada, extraímos importante lição daquele  para ser aplicado a este quanto a pequenas 

alterações procedidas no texto da proposta de emenda por uma das Casas: a de que ao final, o 
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texto  aprovado  e  promulgado  deve  apresentar-se  de  forma  intelegível  e  completa, 

correspondendo, em seu todo, à intenção e propósitos de ambas as Câmaras do Congresso 

Nacional. Caso isso não aconteça, estará a norma sujeita ao controle de constitucionalidade 

pela Corte Suprema.

Do mesmo modo, pôde-se constatar,  por meio da análise do veto parcial  – 

instituto mais antigo em nosso ordenamento jurídico –, que a exclusão ou alteração de uma, 

ou algumas poucas palavras, bem como de dispositivos, podem modificar o sentido de uma 

proposição, o que levaria, no caso de apreciação de propostas de emenda à Constituição, a 

termos dois textos com sentido divergentes, afrontando, dessa feita, o § 2° do art. 60 da Lei 

Maior, que determina a aprovação de mesmo texto nas duas Casas do Congresso Nacional. 
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APÊNDICE A – TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TEXTOS APROVADOS NA 

CD E NO SF REFERENTES À EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 19/1998

Emenda à Constituição n°  19/1998

Texto aprovado na Câmara dos Deputados Texto aprovado no Senado Federal e promulgado
Art. 1º Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 

22  da  Constituição  Federal  passam  a  vigorar  com  a 

seguinte redação:

Art. 1º Os incisos XIV e XXII do art. 21 e XXVII do art. 

22  da  Constituição  Federal passam  a  vigorar  com  a 

seguinte redação:
“Art. 21. Compete à União:

............................................................................................

XIV  –  prestar  assistência  financeira  ao  Distrito  Federal 

para a execução de serviços públicos, por meio de fundo 

próprio, bem como manter e organizar sua polícia civil, a 

polícia militar e o corpo de bombeiros militar; 

............................................................................................

XXII  –  executar  os  serviços  de  polícia  marítima, 

aeroportuária e de fronteira;

..........................................................................................."

“Art. 21. Compete à União:

............................................................................................

XIV – organizar e manter a polícia civil, a polícia militar 

e o corpo de bombeiros militar  do Distrito Federal,  bem 

como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para 

a  execução  de  serviços  públicos,  por  meio  de  fundo 

próprio;

............................................................................................

XXII  –  executar  os  serviços  de  polícia  marítima, 

aeroportuária e de fronteira;

..........................................................................................."
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

............................................................................................

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas 

as modalidades,  nas diversas esferas de governo, para a 

administração pública direta, autárquica e fundacional, 

obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas 

públicas  e sociedades de economia mista,  nos termos do 

art. 173, § 1°, III;

..........................................................................................."

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

............................................................................................

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas 

as modalidades, para as administrações públicas diretas, 

autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito 

Federal  e  Municípios,  obedecido  o  disposto  no art.  37, 

XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia 

mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;

..........................................................................................."
Art. 2º O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da 

Constituição  Federal  passam  a  vigorar  com  a  redação 

abaixo,  inserindo-se  no  art.  28  o  seguinte  §  2º  e 

renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º:

Art. 2º O § 2º do art. 27 e os incisos V e VI do art. 29 da 

Constituição  Federal  passam  a  vigorar  com  a  seguinte 

redação, inserindo-se  § 2º no art. 28 e renumerando-se 

para § 1º o atual parágrafo único:
"Art. 27. .............................................................................

............................................................................................ § 

2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei 

"Art. 27. .............................................................................

............................................................................................  § 

2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei 
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Emenda à Constituição n°  19/1998

Texto aprovado na Câmara dos Deputados Texto aprovado no Senado Federal e promulgado
de iniciativa  da Assembléia  Legislativa,  na razão de,  no 

máximo,  setenta  e  cinco por cento  daquele  estabelecido, 

em espécie, para os Deputados Federais, observado o que 

dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I.

..........................................................................................."

de  iniciativa  da  Assembléia  Legislativa,  na  razão  de,  no 

máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em 

espécie,  para  os  Deputados  Federais,  observado  o  que 

dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I.

..........................................................................................."
"Art. 28. ............................................................................. 

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro 

cargo  ou  função  na  administração  pública  direta  ou 

indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público 

e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e 

dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa 

da  Assembléia  Legislativa,  observado  o  que  dispõem os 

arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I."

"Art. 28. ............................................................................. 

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro 

cargo  ou  função  na  administração  pública  direta  ou 

indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público 

e observado o disposto no art. 38, I, IV e V.

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e 

dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa 

da  Assembléia  Legislativa,  observado  o  que  dispõem os 

arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I."
"Art. 29.............................................................................. 

............................................................................................

V - subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários 

Municipais  fixados  por  lei  de  iniciativa  da  Câmara 

Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 

4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da 

Câmara  Municipal,  na  razão  de,  no  máximo,  setenta  e 

cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os 

Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, 

§ 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

..........................................................................................."

"Art. 29.............................................................................. 

............................................................................................

V  -  subsídios  do  Prefeito,  do  Vice-Prefeito  e  dos 

Secretários  Municipais  fixados  por  lei  de  iniciativa  da 

Câmara Municipal,  observado o que dispõem os arts. 37, 

XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VI - subsídio dos Vereadores fixado por lei de iniciativa da 

Câmara Municipal, na razão de, no máximo, setenta e cinco 

por  cento  daquele  estabelecido,  em  espécie,  para  os 

Deputados Estaduais, observado o que dispõem os arts. 39, 

§ 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

..........................................................................................."
Art. 3º O caput , os incisos I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII e XIX e o § 3º do art. 37 da Constituição 

Federal  passam  a  vigorar  com  a  seguinte  redação, 

acrescendo-se também ao mesmo artigo os seguintes  §§ 

7º a 9º:

Art. 3º O caput , os incisos I, II, V, VII, X, XI, XIII, XIV, 

XV, XVI, XVII e XIX e o § 3º do art. 37 da Constituição 

Federal  passam  a  vigorar  com  a  seguinte  redação, 

acrescendo-se ao artigo os §§ 7º a 9º:

"Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta,  de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados,  do Distrito 

Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade, 

qualidade do serviço prestado e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 

"Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados,  do Distrito 

Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de 

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 

eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
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Emenda à Constituição n°  19/1998

Texto aprovado na Câmara dos Deputados Texto aprovado no Senado Federal e promulgado
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação  prévia  em concurso  público  de  provas  ou  de 

provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão 

declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e  exoneração; 

............................................................................................

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo,  e  os  cargos  em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 

lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; 

............................................................................................

VII  -  o  direito  de greve será exercido  nos termos e nos 

limites definidos em lei específica;

............................................................................................

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 

que trata o art.  39, § 4º somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa 

em cada caso, assegurada revisão geral  anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices; 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 

funções  e  empregos  públicos  da  administração  direta, 

autárquica  e  fundacional,  dos  membros  de  qualquer  dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios,  dos  detentores  de  mandato  eletivo  e  dos 

demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 

espécie  remuneratória,  percebidos  cumulativamente  ou 

não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 

natureza,  não  poderão  exceder  o  subsídio  mensal,  em 

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

............................................................................................

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação  prévia  em concurso  público  de  provas  ou  de 

provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão 

declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e  exoneração; 

............................................................................................

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 

servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo,  e  os  cargos  em 

comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em 

lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento; 

............................................................................................

VII  -  o  direito  de greve  será  exercido  nos termos e  nos 

limites definidos em lei específica;

............................................................................................

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de 

que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa 

em cada caso, assegurada revisão geral anual,  sempre na 

mesma data e sem distinção de índices; 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 

funções  e  empregos  públicos  da  administração  direta, 

autárquica  e  fundacional,  dos  membros  de  qualquer  dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios,  dos  detentores  de  mandato  eletivo  e  dos 

demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra 

espécie  remuneratória,  percebidos  cumulativamente  ou 

não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 

natureza,  não  poderão  exceder  o  subsídio  mensal,  em 

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 

............................................................................................

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies  remuneratórias  para  o  efeito de remuneração de 
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Texto aprovado na Câmara dos Deputados Texto aprovado no Senado Federal e promulgado
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público; 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 

público não serão computados nem acumulados para fins 

de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos cargos e empregos 

públicos  são irredutíveis,  ressalvado o disposto  nos arts. 

37, XI e XIV, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

XVI  -  é  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos 

públicos,  exceto,  quando  houver  compatibilidade  de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 

XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b)  a  de  um  cargo  de  professor  com  outro,  técnico  ou 

científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções  e  abrange  autarquias,  fundações,  empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, 

e  sociedades  controladas,  direta  ou  indiretamente,  pelo 

poder público;

............................................................................................

XIX  -  somente  por  lei  específica  poderá  ser  criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar,  neste último caso,  definir as áreas de sua 

atuação;

............................................................................................

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário 

na  administração  pública  direta  e  indireta,  regulando 

especialmente: 

I  -  as  reclamações  relativas  à  prestação  dos  serviços 

públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços 

de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa 

e interna, da qualidade dos serviços; 

II  - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, observado o disposto 

pessoal do serviço público; 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 

público não serão computados nem acumulados para fins 

de concessão de acréscimos ulteriores;

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos 

e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto 

nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, 

II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

XVI  -  é  vedada  a  acumulação  remunerada  de  cargos 

públicos,  exceto,  quando  houver  compatibilidade  de 

horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 

XI: 

a) a de dois cargos de professor; 

b)  a  de  um  cargo  de  professor  com  outro,  técnico  ou 

científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções  e  abrange  autarquias,  fundações,  empresas 

públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, 

e  sociedades  controladas,  direta  ou  indiretamente,  pelo 

poder público;

............................................................................................

XIX  -  somente  por  lei  específica  poderá  ser  criada 

autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de 

sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei 

complementar,  neste último caso,  definir  as áreas de sua 

atuação;

............................................................................................

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário 

na  administração  pública  direta  e  indireta,  regulando 

especialmente: 

I  -  as  reclamações  relativas  à  prestação  dos  serviços 

públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços 

de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa 

e interna, da qualidade dos serviços; 

II  - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, observado o disposto 
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no art. 5º, X e XXXIII;

III  -  a  disciplina  da  representação  contra  o  exercício 

negligente  ou  abusivo  de  cargo,  emprego  ou  função  na 

administração pública.

............................................................................................

§ 7º A lei  disporá sobre  os requisitos e  as  restrições ao 

ocupante de cargo ou emprego da administração direta e 

indireta  que  possibilite  o  acesso  a  informações 

privilegiadas. 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 

órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta 

poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre 

seus  administradores  e  o  poder  público,  que  tenha  por 

objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou 

entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 

II  - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas 

e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que 

receberem  recursos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 

Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de 

pessoal ou de custeio em geral."

no art. 5º, X e XXXIII;

III  -  a  disciplina  da  representação  contra  o  exercício 

negligente  ou  abusivo  de  cargo,  emprego  ou  função  na 

administração pública.

............................................................................................

§  7º  A lei  disporá sobre  os  requisitos  e  as  restrições  ao 

ocupante de cargo ou emprego da administração direta e 

indireta  que  possibilite  o  acesso  a  informações 

privilegiadas. 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 

órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá 

ser ampliada mediante contrato,  a  ser firmado entre seus 

administradores e o poder público, que tenha por objeto a 

fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, 

cabendo à lei dispor sobre: 

I - o prazo de duração do contrato; 

II  - os controles e critérios de avaliação de desempenho, 

direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal. 

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas 

e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que 

receberem  recursos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito 

Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de 

pessoal ou de custeio em geral."
Art. 4º O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º O caput do art. 38 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art.  38.  Ao  servidor  público  da  administração  direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 

aplicam-se as seguintes disposições:

..........................................................................................."

"Art.  38.  Ao  servidor  público  da  administração  direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, 

aplicam-se as seguintes disposições:

..........................................................................................."
Art. 5º O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 5º O art. 39 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 

Municípios  instituirão  conselho  de  política  de 

administração  e  remuneração  de  pessoal,  integrado  por 

servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará:

"Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 

Municípios  instituirão  conselho  de  política  de 

administração  e  remuneração  de  pessoal,  integrado  por 

servidores designados pelos respectivos Poderes. 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais 

componentes do sistema remuneratório observará:
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I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 

dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. 

§ 2º A União,  os  Estados e  o Distrito  Federal  manterão 

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento 

dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos 

cursos  um  dos  requisitos  para  a  promoção  na  carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos 

entre os entes federados. 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, 

XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 

natureza do cargo o exigir. 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 

Ministros  de  Estado  e  os  Secretários  Estaduais  e 

Municipais  serão  remunerados  exclusivamente  por 

subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 

qualquer gratificação,  adicional,  abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória,  obedecido, 

em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a 

menor  remuneração  dos  servidores  públicos,  obedecido, 

em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. 

§  6º  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário 

publicarão  anualmente  os  valores  do  subsídio  e  da 

remuneração dos cargos e empregos públicos. 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios  disciplinará  a  aplicação  de  recursos 

orçamentários  provenientes  da  economia  com  despesas 

correntes  em  cada  órgão,  autarquia  e  fundação,  para 

aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e 

produtividade,  treinamento  e  desenvolvimento, 

modernização,  reaparelhamento  e  racionalização  do 

serviço  público,  inclusive  sob  a  forma  de  adicional  ou 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade 

dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura; 

III - as peculiaridades dos cargos. 

§  2º  A União,  os  Estados e  o  Distrito  Federal  manterão 

escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento 

dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos 

cursos  um  dos  requisitos  para  a  promoção  na  carreira, 

facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos 

entre os entes federados. 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, 

XVII,  XVIII,  XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a 

natureza do cargo o exigir. 

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 

Ministros  de  Estado  e  os  Secretários  Estaduais  e 

Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio 

fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de 

representação  ou outra  espécie  remuneratória,  obedecido, 

em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a 

menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em 

qualquer caso, o disposto no art. 37, XI. 

§  6º  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário 

publicarão  anualmente  os  valores  do  subsídio  e  da 

remuneração dos cargos e empregos públicos. 

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios  disciplinará  a  aplicação  de  recursos 

orçamentários  provenientes  da  economia  com  despesas 

correntes  em  cada  órgão,  autarquia  e  fundação,  para 

aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e 

produtividade,  treinamento  e  desenvolvimento, 

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço 

público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de 
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prêmio de produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados 

em carreira  poderá  ser  fixada  nos  termos  do  §  4º  deste 

artigo."

produtividade.

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados 

em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º."

Art. 6º O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 6º O art. 41 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II  -  mediante  processo  administrativo  em  que  lhe  seja 

assegurada ampla defesa; 

III  -  mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de 

desempenho,  na  forma  de  lei  complementar,  assegurada 

ampla defesa. 

§  2º  Invalidada  por  sentença  judicial  a  demissão  do 

servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante 

da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 

em  disponibilidade  com  remuneração  proporcional  ao 

tempo de serviço. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor  estável  ficará  em  disponibilidade,  com 

remuneração  proporcional  ao  tempo  de  serviço,  até  seu 

adequado aproveitamento em outro cargo. 

§  4º  Como condição  para  a  aquisição  da  estabilidade,  é 

obrigatória  a  avaliação  especial  de  desempenho  por 

comissão instituída para essa finalidade."

"Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público.

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II  -  mediante  processo  administrativo  em  que  lhe  seja 

assegurada ampla defesa; 

III  -  mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de 

desempenho,  na  forma  de  lei  complementar,  assegurada 

ampla defesa. 

§  2º  Invalidada  por  sentença  judicial  a  demissão  do 

servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante 

da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem 

direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto 

em  disponibilidade  com  remuneração  proporcional  ao 

tempo de serviço. 

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 

servidor  estável  ficará  em  disponibilidade,  com 

remuneração  proporcional  ao  tempo  de  serviço,  até  seu 

adequado aproveitamento em outro cargo. 

§  4º  Como condição  para  a  aquisição  da  estabilidade,  é 

obrigatória  a  avaliação  especial  de  desempenho  por 

comissão instituída para essa finalidade."
Art. 7º O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso XV: 

Art. 7º O art. 48 da Constituição Federal passa a vigorar 

acrescido do seguinte inciso XV: 
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do 

Presidente  da  República,  não  exigida  esta  para  o 

especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, especialmente sobre: 

............................................................................................

"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional,  com a sanção do 

Presidente  da  República,  não  exigida  esta  para  o 

especificado nos arts.  49,  51 e 52, dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, especialmente sobre: 

............................................................................................
XV  -  fixação  do  subsídio  dos  Ministros  do  Supremo 

Tribunal  Federal,  por  lei  de  iniciativa  conjunta  dos 

Presidentes  da República,  da Câmara  dos Deputados,  do 

XV  -  fixação  do  subsídio  dos  Ministros  do  Supremo 

Tribunal  Federal,  por  lei  de  iniciativa  conjunta  dos 

Presidentes  da República,  da Câmara  dos Deputados,  do 
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Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado 

o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I."

Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado 

o que dispõem os arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 

I."
Art.  8º Os incisos VII e VIII  do art.  49 da Constituição 

Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

Art.  8º  Os incisos VII  e  VIII  do art.  49 da Constituição 

Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.  49.  É  da  competência  exclusiva  do  Congresso 

Nacional: 

............................................................................................

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e 

os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, 

§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente 

da República e dos Ministros de Estado, observado o que 

dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I;

..........................................................................................."

"Art.  49.  É  da  competência  exclusiva  do  Congresso 

Nacional: 

............................................................................................

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e 

os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, 

§ 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente 

da República e dos Ministros de Estado, observado o que 

dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 

2º, I;

..........................................................................................."
Art. 9º O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 9º O inciso IV do art. 51 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.  51.  Compete  privativamente  à  Câmara  dos 

Deputados: 

............................................................................................ 

"Art.  51.  Compete  privativamente  à  Câmara  dos 

Deputados: 

............................................................................................ 
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e 

funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação 

da  respectiva  remuneração,  observados  os  parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

.........................................................................................."

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e 

funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação 

da  respectiva  remuneração,  observados  os  parâmetros 

estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

.........................................................................................."
Art. 10. O inciso XIII do art. 52 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 10. O inciso XIII do art. 52 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.  52.  Compete  privativamente  ao  Senado  Federal: 

............................................................................................

"Art.  52.  Compete  privativamente  ao  Senado  Federal: 

............................................................................................
XIII  -  dispor  sobre  sua  organização,  funcionamento, 

polícia,  criação,  transformação  ou  extinção  dos  cargos, 

empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 

para  fixação  da  respectiva  remuneração,  observados  os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 

..........................................................................................."

XIII  -  dispor  sobre  sua  organização,  funcionamento, 

polícia,  criação,  transformação  ou  extinção  dos  cargos, 

empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei 

para  fixação  da  respectiva  remuneração,  observados  os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 

..........................................................................................."
Art. 11. O § 7º do art. 57 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 11. O § 7º do art. 57 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art.  57.  ............................................................................ "Art.  57.  ............................................................................ 
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............................................................................................

§  7º  Na  sessão  legislativa  extraordinária,  o  Congresso 

Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi 

convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória 

em valor superior ao do subsídio mensal."

............................................................................................

§  7º  Na  sessão  legislativa  extraordinária,  o  Congresso 

Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi 

convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória 

em valor superior ao do subsídio mensal."
Art.  12.  O  parágrafo  único  do  art.  70  da  Constituição 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.  12.  O  parágrafo  único  do  art.  70  da  Constituição 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 70. ............................................................................. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária."

"Art. 70. ............................................................................. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, 

gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária."
Art. 13. O § 3º do art. 73 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 73. ............................................................................

............................................................................................

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão 

as  mesmas  garantias,  prerrogativas,  impedimentos  e 

subsídio dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça 

e somente poderão aposentar-se com as vantagens do 

cargo quando tiverem exercido efetivamente por mais 

cinco anos.

............................................................................................
Art. 14. O inciso V e VI do art. 93, o inciso III do art. 95 e 

a alínea  b do inciso II do art. 96 da Constituição Federal 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 13.  O inciso V do art. 93, o inciso III do art. 95 e a 

alínea  b do  inciso  II  do  art.  96  da  Constituição  Federal 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.  93.  ........................................................................... 

............................................................................................ 

V  -  o  subsídio  dos  Ministros  dos  Tribunais  Superiores 

corresponderá  a  noventa  e  cinco  por  cento  do  subsídio 

mensal  fixado  para  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal 

Federal  e  os  subsídios  dos  demais  magistrados  serão 

fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, 

conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária 

nacional,  não podendo a diferença entre uma e outra ser 

superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder  a noventa e cinco por cento do subsídio mensal 

dos  Ministros  dos  Tribunais  Superiores,  obedecido,  em 

"Art.  93.  ........................................................................... 

............................................................................................ 

V  -  o  subsídio  dos  Ministros  dos  Tribunais  Superiores 

corresponderá  a  noventa  e  cinco  por  cento  do  subsídio 

mensal  fixado  para  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal 

Federal  e  os  subsídios  dos  demais  magistrados  serão 

fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, 

conforme as respectivas  categorias  da estrutura judiciária 

nacional,  não podendo a diferença entre uma e outra  ser 

superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem 

exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos 

Ministros  dos  Tribunais  Superiores,  obedecido,  em 
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qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; 

VI  –  a  aposentadoria  com  proventos  integrais  é 

compulsória por invalidez e aos setenta anos de idade, e 

facultativa aos trinta e cinco anos de serviço público, sendo 

no mínimo cinco anos de exercício efetivo na judicatura;

..........................................................................................."

qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º; 

..........................................................................................."
"Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

............................................................................................

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos 

arts. 37, X e XI, 39, 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

..........................................................................................."

"Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: 

............................................................................................

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos 

arts. 37, X e XI, 39, 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

..........................................................................................."
"Art. 96. Compete privativamente: 

............................................................................................

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e  aos  Tribunais  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo 

respectivo, observado o disposto no art. 169: 

............................................................................................ 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos 

seus  serviços  auxiliares  e  dos  juízos  que  lhes  forem 

vinculados,  bem  como  a  fixação  do  subsídio  de  seus 

membros,  dos  juizes,  inclusive  dos  tribunais  inferiores, 

onde  houver,  ressalvado  o  disposto  no  art.  48,  XV; 

..........................................................................................." 

"Art. 96. Compete privativamente: 

............................................................................................

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e  aos  Tribunais  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo 

respectivo, observado o disposto no art. 169: 

............................................................................................ 

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos 

seus  serviços  auxiliares  e  dos  juízos  que  lhes  forem 

vinculados,  bem  como  a  fixação  do  subsídio  de  seus 

membros e dos juizes,  inclusive dos tribunais inferiores, 

onde  houver,  ressalvado  o  disposto  no  art.  48,  XV; 

..........................................................................................." 
Art. 15. O § 2º do art. 127 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 14. O § 2º do art. 127 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art.  127.  .......................................................................... 

............................................................................................

§  2º  Ao  Ministério  Público  é  assegurada  autonomia 

funcional e administrativa, podendo, observado o disposto 

no  art.  169,  propor  ao  Poder  Legislativo  a  criação  e 

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os 

por  concurso  público  de  provas  e de  provas  e  títulos,  a 

política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá 

sobre sua organização e funcionamento. 

..........................................................................................."

"Art.  127.  .......................................................................... 

............................................................................................

§  2º  Ao  Ministério  Público  é  assegurada  autonomia 

funcional e administrativa, podendo, observado o disposto 

no  art.  169,  propor  ao  Poder  Legislativo  a  criação  e 

extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os 

por concurso público de provas  ou de provas e títulos, a 

política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá 

sobre sua organização e funcionamento. 

..........................................................................................."

Art.  16. A alínea  c do inciso  I  do  § 5º  do art.  128  da 

Constituição  Federal  passa  a  vigorar  com  a  seguinte 

Art.  15. A alínea  c do  inciso  I  do  §  5º  do  art.  128  da 

Constituição  Federal  passa  a  vigorar  com  a  seguinte 
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redação: redação: 
"Art.  128.  ........................................................................... 

............................................................................................ 

§ 5º  Leis  complementares  da União e dos Estados,  cuja 

iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 

estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 

cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus 

membros: 

I - as seguintes garantias: 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, 

§ 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 

153, III, 153, § 2º, I; 

.......................................................................................... " 

"Art.  128.  ........................................................................... 

............................................................................................ 

§  5º  Leis  complementares  da  União  e  dos  Estados,  cuja 

iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, 

estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de 

cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus 

membros: 

I - as seguintes garantias: 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 

4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI,  150, II, 

153, III, 153, § 2º, I; 

.......................................................................................... " 
Art.  17. A  Seção  II  do  Capítulo  IV  do  Título  IV  da 

Constituição  Federal  passa  a  denominar-se  "DA 

ADVOCACIA PÚBLICA". 

Art.  16. A  Seção  II  do  Capítulo  IV  do  Título  IV  da 

Constituição  Federal  passa  a  denominar-se  "DA 

ADVOCACIA PÚBLICA". 
Art. 18. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art.  132.  Os  Procuradores  dos  Estados  e  do  Distrito 

Federal,  organizados  em  carreira,  na  qual  o  ingresso 

dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 

as  suas  fases,  exercerão  a  representação  judicial  e  a 

consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. 

Parágrafo único.  Aos procuradores  referidos  no  caput é 

assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, 

mediante  avaliação  de  desempenho  perante  os  órgãos 

próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias."

"Art.  132.  Os  Procuradores  dos  Estados  e  do  Distrito 

Federal,  organizados  em  carreira,  na  qual  o  ingresso 

dependerá de concurso público de provas e títulos, com a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas 

as  suas  fases,  exercerão  a  representação  judicial  e  a 

consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. 

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é 

assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, 

mediante  avaliação  de  desempenho  perante  os  órgãos 

próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias."
Art. 19. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação:

Art. 18. O art. 135 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação:
"Art.  135.  Os  servidores  integrantes  das  carreiras 

disciplinadas  nas  Seções  II  e  III  deste  Capítulo  serão 

remunerados na forma do art. 39, § 4º."

"Art.  135.  Os  servidores  integrantes  das  carreiras 

disciplinadas  nas  Seções  II  e  III  deste  Capítulo  serão 

remunerados na forma do art. 39, § 4º."
Art. 20. O § 1º e seu inciso III e os §§ 2º e 3º do art. 144 da 

Constituição  Federal  passam  a  vigorar  com  a  seguinte 

redação, inserindo-se no artigo § 9º: 

Art. 19. O § 1º e seu inciso III e os §§ 2º e 3º do art. 144 da 

Constituição  Federal  passam  a  vigorar  com  a  seguinte 

redação, inserindo-se no artigo § 9º: 
"Art.  144.  ........................................................................... 

............................................................................................

§  1º  A  polícia  federal,  instituída  por  lei  como  órgão 

permanente,  organizado  e  mantido  pela  União  e 

"Art.  144.  ........................................................................... 

............................................................................................

§  1º  A  polícia  federal,  instituída  por  lei  como  órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
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estruturado em carreira, destina-se a: 

............................................................................................

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e 

de fronteiras; 

............................................................................................

§  2º  A  polícia  rodoviária  federal,  órgão  permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais. 

§  3º  A  polícia  ferroviária  federal,  órgão  permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais.

............................................................................................ 

§  9º  A  remuneração  dos  servidores  policiais  integrantes 

dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma 

do art. 39, § 4º."

em carreira, destina-se a: 

............................................................................................

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e 

de fronteiras; 

............................................................................................

§  2º  A  polícia  rodoviária  federal,  órgão  permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

rodovias federais. 

§  3º  A  polícia  ferroviária  federal,  órgão  permanente, 

organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 

destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais.

............................................................................................ 

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos 

órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 

4º do art. 39."
Art. 21. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa 

a vigorar acrescido de inciso X: 

Art. 20. O caput do art. 167 da Constituição Federal passa 

a vigorar acrescido de inciso X, com a seguinte redação:
"Art. 167. São vedados: 

............................................................................................

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de 

empréstimos,  inclusive  por  antecipação  de  receita,  pelos 

Governos  Federal  e  Estaduais  e  suas  instituições 

financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, 

inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.

..........................................................................................."

"Art. 167. São vedados: 

............................................................................................

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de 

empréstimos,  inclusive  por  antecipação  de  receita,  pelos 

Governos  Federal  e  Estaduais  e  suas  instituições 

financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, 

inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.

..........................................................................................."
Art. 22. O art. 169 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 21. O art. 169 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  não 

poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  em  lei 

complementar. 

"Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, 

dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  não 

poderá  exceder  os  limites  estabelecidos  em  lei 

complementar. 
§  1º  A concessão  de qualquer  vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 

alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão 

ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 

entidades  da  administração  direta  ou  indireta,  inclusive 

§ 1º  A concessão  de qualquer  vantagem ou aumento de 

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 

alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão 

ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 

entidades  da  administração  direta  ou  indireta,  inclusive 
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fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  poder  público,  só 

poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender  às  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos 

acréscimos dela decorrentes; 

II  -  se  houver autorização específica  na lei  de diretrizes 

orçamentárias,  ressalvadas  as  empresas  públicas  e  as 

sociedades de economia mista.

fundações  instituídas  e  mantidas  pelo  poder  público,  só 

poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para 

atender  às  projeções  de  despesa  de  pessoal  e  aos 

acréscimos dela decorrentes; 

II  -  se  houver  autorização  específica  na  lei  de  diretrizes 

orçamentárias,  ressalvadas  as  empresas  públicas  e  as 

sociedades de economia mista.
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar 

referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali 

previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses 

de  verbas  federais  ou  estaduais  aos  Estados,  ao  Distrito 

Federal e aos Municípios que não observarem os referidos 

limites. 

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar 

referida neste  artigo para a  adaptação aos parâmetros  ali 

previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses 

de  verbas  federais  ou  estaduais  aos  Estados,  ao  Distrito 

Federal e aos Municípios que não observarem os referidos 

limites. 
§  3º  Para  o  cumprimento  dos  limites  estabelecidos  com 

base  neste  artigo,  durante  o  prazo  fixado  na  lei 

complementar ali referida, a União, os Estados, o Distrito 

Federal  e  os  Municípios  adotarão  as  seguintes 

providências: 

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas 

com cargos em comissão e funções de confiança; 

II  –  exoneração  dos  servidores  não  estáveis,  assim 

considerados  aqueles  admitidos  na  administração 

direta, autárquica e fundacional sem concurso público 

de provas ou de provas e títulos após o dia de outubro 

de 1983.

§ 3º  Para  o  cumprimento  dos  limites  estabelecidos  com 

base  neste  artigo,  durante  o  prazo  fixado  na  lei 

complementar  referida no  caput,  a União, os Estados, o 

Distrito  Federal  e  os  Municípios  adotarão  as  seguintes 

providências: 

I  -  redução em pelo menos vinte por cento das despesas 

com cargos em comissão e funções de confiança; 

II - exoneração dos servidores não estáveis.

(restante do texto incluído no art. 33 desta Emenda)

§  4º  Se  as  medidas  adotadas  com  base  no  parágrafo 

anterior  não  forem  suficientes  para  assegurar  o 

cumprimento  da  determinação  da  lei  complementar 

referida  neste  artigo,  o  servidor  estável  poderá  perder  o 

cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos 

Poderes  especifique  a  atividade  funcional,  o  órgão  ou 

unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior 

não  forem  suficientes  para  assegurar  o  cumprimento  da 

determinação da lei complementar referida neste artigo, o 

servidor  estável  poderá  perder  o  cargo,  desde  que  ato 

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a 

atividade  funcional,  o  órgão  ou  unidade  administrativa 

objeto da redução de pessoal. 
§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo 

anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 

remuneração por ano de serviço. 

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo 

anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de 

remuneração por ano de serviço. 
§  6º  O cargo objeto  da  redução prevista  nos  parágrafos 

anteriores  será  considerado  extinto,  vedada  a  criação  de 

cargo,  emprego  ou  função  com  atribuições  iguais  ou 

§  6º  O  cargo  objeto  da  redução  prevista  nos  parágrafos 

anteriores  será  considerado  extinto,  vedada  a  criação  de 

cargo,  emprego  ou  função  com  atribuições  iguais  ou 
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assemelhadas pelo prazo de quatro anos. assemelhadas pelo prazo de quatro anos. 
§ 7º Lei  federal  disporá sobre as normas gerais a  serem 

obedecidas na efetivação da demissão de servidor prevista 

no § 4º."

§ 7º Lei  federal  disporá  sobre as  normas gerais  a  serem 

obedecidas na efetivação do disposto no § 4º."

Art. 23. O § 1º do art. 173 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 22. O § 1º do art. 173 da Constituição Federal passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 173............................................................................. 

§  1º  A  lei  estabelecerá  o  estatuto  jurídico  da  empresa 

pública,  da  sociedade  de  economia  mista  e  de  suas 

subsidiárias  que  explorem  atividade  econômica  de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre: 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e 

pela sociedade; 

II  -  a  sujeição  ao  regime jurídico  próprio  das  empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários; 

III  - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações,  observados  os  princípios  da  administração 

pública; 

IV -  a  constituição  e o funcionamento dos conselhos de 

administração  e  fiscal,  com a  participação  de  acionistas 

minoritários; 

V  -  os  mandatos,  a  avaliação  de  desempenho  e  a 

responsabilidade dos administradores.

..........................................................................................."

"Art. 173............................................................................. 

§  1º  A  lei  estabelecerá  o  estatuto  jurídico  da  empresa 

pública,  da  sociedade  de  economia  mista  e  de  suas 

subsidiárias  que  explorem  atividade  econômica  de 

produção ou comercialização de bens ou de prestação de 

serviços, dispondo sobre: 

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e 

pela sociedade; 

II  -  a  sujeição  ao  regime  jurídico  próprio  das  empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, 

comerciais, trabalhistas e tributários; 

III  - licitação e contratação de obras, serviços, compras e 

alienações,  observados  os  princípios  da  administração 

pública; 

IV -  a  constituição  e  o  funcionamento  dos conselhos  de 

administração  e  fiscal,  com  a  participação  de  acionistas 

minoritários; 

V  -  os  mandatos,  a  avaliação  de  desempenho  e  a 

responsabilidade dos administradores.

..........................................................................................."
Art. 24. O inciso V do art.  206 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

............................................................................................ 

V – valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira para o magistério público, 

com piso  salarial  profissional  e  ingresso  exclusivamente 

por  concurso  público  de  provas  e  títulos; 

..........................................................................................."

Art.  23. O inciso V do art.  206 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

............................................................................................ 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na 

forma da lei, planos de carreira para o magistério público, 

com piso  salarial  profissional  e  ingresso  exclusivamente 

por  concurso  público  de  provas  e  títulos; 

..........................................................................................."
Art. 25. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação:

Art. 24. O art. 241 da Constituição Federal passa a vigorar 

com a seguinte redação:
"Art.  241.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os "Art.  241.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 
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Municípios  disciplinarão  por  meio  de  lei  os  consórcios 

públicos  e  os  convênios  de  cooperação  entre  os  entes 

federados,  autorizando  a  gestão  associada  de  serviços 

públicos,  bem  como  a  transferência  total  ou  parcial  de 

encargos,  serviços,  pessoal  e  bens  essenciais  à 

continuidade dos serviços transferidos."

Municípios  disciplinarão  por  meio  de  lei  os  consórcios 

públicos  e  os  convênios  de  cooperação  entre  os  entes 

federados,  autorizando  a  gestão  associada  de  serviços 

públicos,  bem  como  a  transferência  total  ou  parcial  de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 

dos serviços transferidos."
Art. 26. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso 

XIV do art. 21 da Constituição Federal, compete à União 

manter  os  atuais  compromissos  financeiros  com  a 

prestação de serviços públicos do Distrito Federal. 

Art.  27. No  prazo  de  dois  anos  da  promulgação  desta 

emenda, as entidades da administração indireta terão seus 

estatutos  revistos  quanto  à  respectiva  natureza  jurídica, 

tendo  em  conta  a  finalidade  e  as  competências 

efetivamente executadas. 

Art.  28. O Congresso Nacional,  dentro de cento e vinte 

dias da promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa 

do usuário de serviços públicos. 

Art.  29. É  assegurado  o  prazo  de  dois  anos  de  efetivo 

exercício  para  aquisição  da  estabilidade  aos  atuais 

servidores  em  estágio  probatório,  sem  prejuízo  da 

avaliação a que se refere  o art. 41, § 4º da Constituição 

Federal. 

Art.  30. Os  subsídios,  vencimentos,  remuneração, 

proventos da aposentadoria e pensões e  quaisquer outras 

espécies  remuneratórias  adequar-se-ão,  a  partir  da 

promulgação  desta  emenda,  aos  limites  decorrentes  da 

Constituição  Federal,  não  se  admitindo  a  percepção  de 

excesso a qualquer título. 

Art. 31. O projeto de lei complementar a que se refere o 

art.  163  da  Constituição  Federal  será  apresentado  pelo 

Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo 

de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda. 

Art. 32. Os servidores públicos federais da administração 

direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes 

da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do 

Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-

Art. 25. Até a instituição do fundo a que se refere o inciso 

XIV do art. 21 da Constituição Federal, compete à União 

manter os atuais compromissos financeiros com a prestação 

de serviços públicos do Distrito Federal. 

Art.  26. No  prazo  de  dois  anos  da  promulgação  desta 

Emenda, as entidades da administração indireta terão seus 

estatutos  revistos  quanto  à  respectiva  natureza  jurídica, 

tendo em conta a finalidade e as competências efetivamente 

executadas. 

Art.  27. O Congresso Nacional,  dentro  de cento  e  vinte 

dias da promulgação desta Emenda, elaborará lei de defesa 

do usuário de serviços públicos. 

Art.  28.  É  assegurado  o  prazo  de  dois  anos  de  efetivo 

exercício  para  aquisição  da  estabilidade  aos  atuais 

servidores em estágio probatório, sem prejuízo da avaliação 

a que se refere o § 4º do art. 41 da Constituição Federal. 

Art.  29. Os  subsídios,  vencimentos,  remuneração, 

proventos da aposentadoria  e pensões  e  quaisquer outras 

espécies  remuneratórias  adequar-se-ão,  a  partir  da 

promulgação  desta  Emenda,  aos  limites  decorrentes  da 

Constituição  Federal,  não  se  admitindo  a  percepção  de 

excesso a qualquer título. 

Art. 30. O projeto de lei complementar a que se refere o 

art.  163  da  Constituição  Federal  será  apresentado  pelo 

Poder Executivo ao Congresso Nacional no prazo máximo 

de cento e oitenta dias da promulgação desta Emenda. 

Art. 31. Os servidores públicos federais da administração 

direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes 

da carreira policial  militar dos ex-Territórios Federais  do 

Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-

se no exercício regular de suas funções prestando serviços 
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se no exercício regular de suas funções prestando serviços 

àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados 

em  Estados;  os  policiais  militares  que  tenham  sido 

admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, 

ainda,  os  servidores  civis  nesses  Estados  com  vínculo 

funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro 

em  extinção  da  administração  federal,  assegurados  os 

direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o 

pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias. 

§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão 

prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de 

cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares 

a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias 

Militares, observadas as atribuições de função compatíveis 

com seu grau hierárquico. 

§ 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos 

respectivos  Estados,  na  condição  de  cedidos,  até  seu 

aproveitamento em órgão da administração federal. 

àqueles ex-Territórios na data em que foram transformados 

em  Estados;  os  policiais  militares  que  tenham  sido 

admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, 

ainda,  os  servidores  civis  nesses  Estados  com  vínculo 

funcional  já  reconhecido pela  União,  constituirão quadro 

em  extinção  da  administração  federal,  assegurados  os 

direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o 

pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias. 

§ 1º Os servidores da carreira policial militar continuarão 

prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de 

cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares 

a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias 

Militares, observadas as atribuições de função compatíveis 

com seu grau hierárquico. 

§ 2º Os servidores civis continuarão prestando serviços aos 

respectivos  Estados,  na  condição  de  cedidos,  até  seu 

aproveitamento em órgão da administração federal. 

Art. 33. As leis previstas no inciso III, § 1º do art. 41 e no 

§  7º  do  art.  169  da  Constituição  Federal  estabelecerão 

critérios e garantias especiais para a demissão do servidor 

público estável que, em decorrência das atribuições de seu 

cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. 

Parágrafo  único. Na  hipótese  de  insuficiência  de 

desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante 

processo  administrativo  em  que  lhe  seja assegurado  o 

contraditório e a ampla defesa."

Art.  32.  A  Constituição  Federal  passa  a  vigorar 

acrescida do seguinte artigo: 

"Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 

e  no §  7º  do  art.  169 estabelecerão  critérios  e  garantias 

especiais  para  a  perda  do  cargo  pelo  servidor  público 

estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo 

efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. 

Parágrafo  único.  Na  hipótese  de  insuficiência  de 

desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante 

processo administrativo em que lhe  sejam assegurados  o 

contraditório e a ampla defesa."
(texto constava da parte final do inciso II do § 3º do art.  

169 da CF referente ao texto aprovado pela Câmara dos  

Deputados)

Art. 33. Consideram-se servidores não estáveis, para os 

fins do art. 169, § 3º, II, da Constituição Federal aqueles 

admitidos  na  administração  direta,  autárquica  e 

fundacional  sem  concurso  público  de  provas  ou  de 

provas e títulos após o dia 5 de outubro de 1983.
Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

de sua promulgação. 

Art. 34. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data 

de sua promulgação. 
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AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 

SENADO FEDERAL,  nos termos do § 3º do art. 60 da 

Constituição  Federal,  promulgam a  seguinte  Emenda  ao 

texto constitucional:

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 

SENADO FEDERAL,  nos termos do § 3º do art.  60 da 

Constituição  Federal,  promulgam  a  seguinte  Emenda  ao 

texto constitucional:        
Art.  1º O  artigo  5°  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts.  5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129, 134 e 168  da Constituição Federal passam a vigorar 

com a seguinte redação:
 “Art. 5°..............................................................................

............................................................................................

LXXVIII  –  a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação.

............................................................................................

§ 3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos votos do respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 

(NR)

(texto igual ao proposto pela Câmara para constar no § 6°  

do art. 109)

 “Art. 5°..............................................................................

............................................................................................

LXXVIII  –  a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação.

............................................................................................

§ 3° Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 

em dois turnos, por três quintos dos votos do respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

§ 4° O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.” 

(NR) 
Art. 2º O inciso X do art. 29 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29. ............................................................................

............................................................................................

X  –  julgamento  do  Prefeito,  enquanto  no  exercício  do 

cargo, perante o Tribunal de Justiça;

................................................................................."(NR)
Art. 3° O inciso III do art. 36 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º,  36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 
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129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
 “Art. 36. ............................................................................

............................................................................................

III  –  de provimento,  pelo Supremo Tribunal  Federal,  de 

representação  do  Procurador-Geral  da  República,  na 

hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução da 

lei federal. 

IV – revogado. 

.................................................................................” (NR)

“Art. 36. .............................................................................

............................................................................................

III  –  de  provimento,  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  de 

representação  do  Procurador-Geral  da  República,  na 

hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução da 

lei federal. (NR)

IV – revogado.

.................................................................................” (NR)
Art. 4° O inciso II do art. 52 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36,  52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
Art. 52.................................................................................

............................................................................................

II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do 

Conselho  Nacional  do Ministério  Público,  o  Procurador-

Geral  da  República  e  o  Advogado-Geral  da  União  nos 

crimes de responsabilidade; 

..........................................................................................”

Art. 52.................................................................................

............................................................................................

II – processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do 

Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  o  Procurador-

Geral  da  República  e  o  Advogado-Geral  da  União  nos 

crimes de responsabilidade;

.....................................................................................”
Art.  5°  O  art.  92  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52,  92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 92. .............................................................................

............................................................................................

IA – o Conselho Nacional de Justiça;

............................................................................................

Parágrafo  único.  O  Supremo  Tribunal  Federal,  o 

Conselho  Nacional  de  Justiça  e  os  Tribunais  Superiores 

têm  sede  na  Capital  Federal  e  jurisdição  em  todo  o 

território nacional.” (NR)

“Art. 92. .............................................................................

............................................................................................

I-A – o Conselho Nacional de Justiça;

............................................................................................

§ 1°. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 

Justiça  e  os  Tribunais  Superiores  têm  sede  na  Capital 

Federal.

§  2°  O  Supremo  Tribunal  Federal  e  os  Tribunais 

Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.” 

(NR)
Art.  6°  O  art.  93  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92,  93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 93. .............................................................................

I – ingresso na carreira,  cujo cargo inicial será o de juiz 

substituto, mediante concurso público de provas e títulos, 

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 

todas  as  fases,  exigindo-se  do  bacharel  em  direito,  no 

mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, 

nas nomeações, à ordem de classificação;

II – .....................................................................................

............................................................................................

c)  aferição  do  merecimento  conforme  o  desempenho  e 

pelos  critérios  objetivos  de  produtividade  e  presteza  no 

exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento 

em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá 

recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois 

terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 

assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-

se a indicação;

e)  não  será  promovido  o  juiz  que,  injustificadamente, 

retiver  autos  em  seu  poder  além  do  prazo  legal,  não 

podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou 

decisão;

III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 

antigüidade  e  merecimento,  alternadamente,  apurados  na 

última entrância;

IV –  previsão  de  cursos  oficiais  de  preparação, 

aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo 

etapa  obrigatória  do  processo  de  vitaliciamento  a 

participação  em curso  oficial  ou  reconhecido  por  escola 

nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;

............................................................................................

VII  – o juiz  titular  residirá na respectiva comarca, salvo 

autorização do tribunal, sob pena de perda do cargo;

VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 

do  magistrado,  por  interesse  público,  fundar-se-á  em 

decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal 

“Art. 93. .............................................................................

I – ingresso na carreira,  cujo cargo inicial será o de juiz 

substituto, mediante concurso público de provas e títulos, 

com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em 

todas  as  fases,  exigindo-se  do  bacharel  em  direito,  no 

mínimo,  três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, 

nas nomeações, à ordem de classificação;

II – .....................................................................................

............................................................................................

c)  aferição  do  merecimento  conforme  o  desempenho  e 

pelos  critérios  objetivos  de  produtividade  e  presteza  no 

exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento 

em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;

d) na apuração de antigüidade, o tribunal somente poderá 

recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois 

terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e 

assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-

se a indicação;

e)  não  será  promovido  o  juiz  que,  injustificadamente, 

retiver  autos  em  seu  poder  além  do  prazo  legal,  não 

podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou 

decisão;

III – o acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por 

antigüidade  e  merecimento,  alternadamente,  apurados  na 

última ou única entrância;

IV –  previsão  de  cursos  oficiais  de  preparação, 

aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo 

etapa  obrigatória  do  processo  de  vitaliciamento  a 

participação  em curso  oficial  ou  reconhecido  por  escola 

nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;

............................................................................................

VII  – o juiz  titular  residirá na respectiva  comarca,  salvo 

autorização do tribunal;

VIII – o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria 

do  magistrado,  por  interesse  público,  fundar-se-á  em 

decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#93VIII.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art93vii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art93iv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art93iii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#93VIII.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art93vii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art93iv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art93iii.
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ou  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  assegurada  ampla 

defesa;

VIIIA – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados 

de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao 

disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II;

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as  decisões,  sob 

pena  de  nulidade,  podendo  a  lei  limitar  a  presença,  em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 

direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique 

o interesse público à informação;

X –  as  decisões  administrativas  dos  tribunais  serão 

motivadas  e  em  sessão  pública,  sendo  as  disciplinares 

tomadas pela maioria absoluta de seus membros;

XI – nos tribunais com número superior  a vinte  e cinco 

julgadores,  poderá  ser  constituído órgão especial,  com o 

mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, 

para  o  exercício  das  atribuições  administrativas  e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, 

provendo-se metade das vagas por antigüidade e a outra 

metade por eleição pelo tribunal pleno;

XII –  a  atividade  jurisdicional  será  ininterrupta,  sendo 

vedado férias coletivas ou recesso nos juízos e tribunais de 

2° grau,  funcionando,  nos  dias  em  que  não  houver 

expediente forense normal, juízes em plantão permanente. 

Nos  tribunais  Superiores,  haverá  Órgão  Especial  de 

Férias para julgar matérias urgentes;

XIII –  o  número de juízes  na  unidade jurisdicional  será 

proporcional  à  efetiva  demanda  judicial  e  à  respectiva 

população;

XIV –  delegação aos servidores da prática de atos de 

administração e atos de mero expediente sem caráter 

decisório."(NR)

(o mesmo texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados 

constando do § 3° do art. 98 da CF)

ou  do  Conselho  Nacional  de  Justiça,  assegurada  ampla 

defesa;

VIIIA – a remoção a pedido ou a permuta de magistrados 

de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao 

disposto nas alíneas a , b , c e e do inciso II;

IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário 

serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as  decisões,  sob 

pena  de  nulidade,  podendo  a  lei  limitar  a  presença,  em 

determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, 

ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 

direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique 

o interesse público à informação;

X –  as  decisões  administrativas  dos  tribunais  serão 

motivadas  e  em  sessão  pública,  sendo  as  disciplinares 

tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;

XI – nos tribunais  com número superior  a vinte  e  cinco 

julgadores,  poderá  ser  constituído  órgão especial,  com o 

mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, 

para  o  exercício  das  atribuições  administrativas  e 

jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, 

provendo-se metade das vagas por  antigüidade e a  outra 

metade por eleição pelo tribunal pleno;

XII –  a  atividade  jurisdicional  será  ininterrupta,  sendo 

vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo 

grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente 

forense normal, juízes em plantão permanente;

XIII –  o  número de  juízes  na  unidade  jurisdicional  será 

proporcional  à  efetiva  demanda  judicial  e  à  respectiva 

população;

XIV – os servidores receberão delegação para a prática 

de atos de administração e atos de mero expediente sem 

caráter decisório;

XV  –  a  distribuição  de  processos  será  imediata,  em 

todos os graus de jurisdição."(NR)

Art.  7°  O  art.  94  da  Constituição  Federal  passa  a 
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vigorar com a seguinte redação:
“Art.  94.  Um  quinto  dos  lugares  dos  Tribunais 

Regionais  Federais,  dos  tribunais  dos  Estados,  e  do 

Distrito  Federal  e  Territórios  será  composto  de 

membros do Ministério Público, com mais de dez anos 

de efetivo exercício,  e  de advogados de notório saber 

jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos 

de  efetiva  atividade  profissional,  indicados  em  lista 

tríplice pelo respectivo órgão de representação de classe 

ou instituição.” (NR)
Art.  8°  O  art.  95  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93,  95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 95. .............................................................................

I  –  vitaliciedade,  que,  no  primeiro  grau,  só  será 

adquirida  após  três  anos  de  exercício,  observado  o 

disposto no art. 93, IV, dependendo a perda do cargo, 

nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz 

estiver  vinculado  e,  nos  demais  casos,  de  sentença 

judicial  transitada  em  julgado  ou  de  decisão  do 

Conselho Nacional de Justiça;

............................................................................................

III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto 

nos arts. 37, X e XI, 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, 

I,  e  a  suspensão  no  caso  de  descumprimento 

injustificado dos prazos processuais, na forma da lei.

§ 1° Aos juízes é vedado:

............................................................................................

IV  –  receber,  a  qualquer  título  ou  pretexto,  auxílios  ou 

contribuições  de  pessoas  físicas,  entidades  públicas  ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 

afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do 

cargo por aposentadoria ou exoneração;

§  2°  O juiz  perderá também o  cargo  por  decisão  do 

Conselho Nacional de justiça, tomada pelo voto de três 

quintos de seus membros, nos casos de:

"Art. 95. .............................................................................

............................................................................................

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

............................................................................................

IV  –  receber,  a  qualquer  título  ou  pretexto,  auxílios  ou 

contribuições  de  pessoas  físicas,  entidades  públicas  ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

V – exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se 

afastou,  antes  de decorridos três anos do afastamento do 

cargo por aposentadoria ou exoneração." (NR)
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I – infração ao disposto no parágrafo anterior;

II  –  negligência  e  desídia  reiteradas no cumprimento 

dos  deveres  do  cargo,  arbitrariedade  ou  abuso  de 

poder;

III – procedimento incompatível com o decoro de suas 

funções.

§ 3° A União e os Estados respondem pelos danos que 

os  respectivos  juízes  causarem  no  exercício  de  suas 

funções jurisdicionais, assegurado o direito de regresso 

nos casos de dolo." (NR)
Art.  9°  O  art.  96  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 96. ............................................................................

............................................................................................

III – aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais 

e  do  Distrito  Federal  e  Territórios,  bem  como  os 

membros  do  Ministério  Público,  nos  crimes  comuns, 

enquanto no exercício do cargo, e de responsabilidade, 

ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.” (NR)
Art.  10.  O  art.  98  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95,  98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 98. .............................................................................

I  –  juizados  especiais,  providos  por  juízes  togados, 

competentes  para  a  conciliação,  o  julgamento  e  a 

execução de causas cíveis de pequeno valor ou menor 

complexidade  e  infrações  penais  de  menor  potencial 

ofensivo,  mediante  os  procedimentos  oral  e 

sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, 

a transação e o julgamento de recursos por turmas de 

juízes  de  primeiro  grau,  cuja  indicação,  por  período 

fixo,  observará  os  critérios  de  merecimento  e 

antigüidade, alternadamente;

............................................................................................

§ 1°  Lei  federal  disporá  sobre  a  criação  de  juizados 

especiais na Justiça Federal.

§  2º As  custas  e  emolumentos  serão  destinados 

"Art. 98. .............................................................................

............................................................................................

§ 1º (antigo parágrafo único) .............................................

§     2º   As  custas  e  emolumentos  serão  destinados 
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exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades 

específicas da Justiça.

§ 3° A distribuição de processos será imediata, em todos 

os graus de jurisdição.

§  4°  Ressalvadas  as  entidades  de  direito  público,  os 

interessados  em  resolver  seus  conflitos  de  interesse 

poderão  valer-se  de  juízo  arbitral,  na  forma da  lei.” 

(NR)

exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades 

específicas da Justiça." (NR)

(o  mesmo  texto  foi  aprovado  pelo  Senado  Federal  no  

inciso XV do art. 93)

Art.  11.  O  art.  99  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98,  99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 99. .............................................................................

............................................................................................

§  3º Se os  órgãos  referidos  no  parágrafo  anterior não 

encaminharem  as  respectivas  propostas  orçamentárias 

dentro  do  prazo  estabelecido  na  lei  de  diretrizes 

orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de 

consolidação  da  proposta  orçamentária  anual,  os  valores 

aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo 

com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo 

forem  encaminhadas  em  desacordo  com  os  limites 

estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá 

aos  ajustes  necessários  para  fins  de  consolidação  da 

proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a  execução orçamentária  do exercício,  não 

poderá haver  a  realização de despesas  ou a assunção de 

obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 

de  diretrizes  orçamentárias,  exceto  se  previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 

ou especiais." (NR)

"Art. 99. .............................................................................

............................................................................................

§ 3º Se os órgãos referidos no  § 2º não encaminharem as 

respectivas  propostas  orçamentárias  dentro  do  prazo 

estabelecido  na  lei  de  diretrizes  orçamentárias,  o  Poder 

Executivo  considerará,  para  fins  de  consolidação  da 

proposta orçamentária  anual,  os valores aprovados na lei 

orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites 

estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo 

forem  encaminhadas  em  desacordo  com  os  limites 

estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá 

aos  ajustes  necessários  para  fins  de  consolidação  da 

proposta orçamentária anual.

§  5º Durante  a  execução  orçamentária  do  exercício,  não 

poderá  haver  a  realização de despesas  ou a  assunção de 

obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 

de  diretrizes  orçamentárias,  exceto  se  previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 

ou especiais." (NR)
Art.  12.  O  art.  102  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99,  102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 102. ........................................................................... "Art. 102. ...........................................................................
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I – .......................................................................................

............................................................................................

b) nas infrações penais comuns, enquanto no exercício 

do cargo, o Presidente da República, o Vice-Presidente, 

os  membros  do  Congresso  Nacional,  os  membros  do 

Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional 

do  Ministério  Público,  seus  próprios  Ministros  e  o 

Procurador-Geral da República;

c) nas infrações penais comuns, enquanto no exercício 

do cargo, e nos crimes de responsabilidade, os membros 

dos  Tribunais  Superiores  e  os  chefes  de  missão 

diplomática de caráter permanente;

d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas 

referidas  nas  alíneas  anteriores;  o  mandato  de 

segurança e o hábeas data contra atos do Presidente da 

República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal,  do Procurador-Geral da República e 

do próprio Supremo Tribunal Federal;

............................................................................................

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a 

União  e  o  distrito  Federal,  ou  entre  uns  e  outros, 

inclusive as respectivas autarquias;

............................................................................................

h) revogado.

............................................................................................

q)  o  mandado  de  injunção,  quando  a  elaboração  da 

norma regulamentadora  for  atribuição  do  Presidente 

da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas 

Casas Legislativas, de um dos Tribunais Superiores, ou 

do próprio Supremo Tribunal Federal;

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra 

o Conselho Nacional do Ministério Público;

............................................................................................

III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas, 

decididas  em única  ou  última instância,  por  tribunal 

quando a decisão recorrida;

I – .......................................................................................

............................................................................................

h) (Revogada)

............................................................................................

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra 

o Conselho Nacional do Ministério Público;

............................................................................................

III – ....................................................................................
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............................................................................................

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

............................................................................................

§  2º As  decisões  definitivas  de  mérito  proferidas  pelo 

Supremo  Tribunal  Federal,  nas  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de 

constitucionalidade  produzirão  eficácia  contra  todos  e 

efeito  vinculante,  relativamente  aos  demais  órgãos  do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal.

§ 3º As medidas cautelares concedidas nas ações diretas 

de inconstitucionalidade terão eficácia por até cento e 

vinte dias, exceto se confirmadas pela maioria absoluta 

dos membros do tribunal.

§ 4° No  recurso  extraordinário, o  recorrente  deverá 

demonstrar  a  repercussão  geral  das  questões 

constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim 

de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente 

podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 

membros." (NR)

............................................................................................

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

............................................................................................

§  2º As  decisões  definitivas  de  mérito,  proferidas  pelo 

Supremo  Tribunal  Federal,  nas  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade  e  nas  ações  declaratórias  de 

constitucionalidade  produzirão  eficácia  contra  todos  e 

efeito  vinculante,  relativamente  aos  demais  órgãos  do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, 

nas esferas federal, estadual e municipal.

§  3º No  recurso  extraordinário  o  recorrente  deverá 

demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais 

discutidas  no  caso,  nos  termos  da  lei,  a  fim  de  que  o 

Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo 

recusá-lo  pela  manifestação  de  dois  terços  de  seus 

membros." (NR)
Art.  13.  O  art.  103  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102,  103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art.  103. Podem  propor  a  ação  direta  de 

inconstitucionalidade  e  a  ação  declaratória  de 

constitucionalidade:

............................................................................................

IV –  a  Mesa  de  Assembléia  Legislativa  ou  da  Câmara 

Legislativa do Distrito Federal;

V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

............................................................................................

§  1°  O  Procurador-Geral  da  República  deverá  ser 

prévia e obrigatoriamente ouvido nas ações diretas de 

inconstitucionalidade.

............................................................................................§ 

"Art.  103. Podem  propor  a  ação  direta  de 

inconstitucionalidade  e  a  ação  declaratória  de 

constitucionalidade:

............................................................................................

IV –  a  Mesa  de  Assembléia  Legislativa  ou  da  Câmara 

Legislativa do Distrito Federal;

V – o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

............................................................................................
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3° Revogado.

§ 4º Revogado." (NR) § 4º (Revogado)." (NR)
Art.  14.  A Seção II  do  Capítulo  III  do  Título  IV da 

Constituição  Federal  passa  a  vigorar  acrescida  do 

seguinte art. 103A:

Art.  2º  A  Constituição  Federal  passa  a  vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-

A:
"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício 

ou por provocação,  mediante  decisão de dois  terços dos 

seus  membros,  após  reiteradas  decisões  sobre  matéria, 

aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos 

do  Poder  Judiciário  e  à  administração  pública  direta  e 

indireta,  nas  esferas  federal,  estadual  e  municipal,  bem 

como proceder à sua revisão ou cancelamento,  na forma 

estabelecida em lei. 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação 

e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 

controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e 

a  administração  pública  que  acarrete  grave  insegurança 

jurídica  e  relevante  multiplicação  de  processos  sobre 

questão idêntica. 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a 

aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 

provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 

inconstitucionalidade.

§  3º  Do  ato  administrativo  ou  decisão  judicial  que 

contrariar  a  súmula  aplicável  ou  que  indevidamente  a 

aplicar,  caberá  reclamação ao Supremo Tribunal  Federal 

que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará  a  decisão  judicial  reclamada,  e  determinará  que 

outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, 

conforme o caso."

"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício 

ou por  provocação,  mediante  decisão de  dois  terços  dos 

seus  membros,  após  reiteradas  decisões  sobre  matéria 

constitucional,  aprovar  súmula  que,  a  partir  de  sua 

publicação na imprensa oficial,  terá efeito vinculante em 

relação  aos  demais  órgãos  do  Poder  Judiciário  e  à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação 

e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja 

controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e 

a  administração  pública  que  acarrete  grave  insegurança 

jurídica  e  relevante  multiplicação  de  processos  sobre 

questão idêntica. 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a 

aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser 

provocada por aqueles que podem propor a ação direta de 

inconstitucionalidade.

§  3º  Do  ato  administrativo  ou  decisão  judicial  que 

contrariar  a  súmula  aplicável  ou  que  indevidamente  a 

aplicar,  caberá  reclamação  ao  Supremo Tribunal  Federal 

que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará  a  decisão  judicial  reclamada,  e  determinará  que 

outra seja  proferida com ou sem a aplicação  da súmula, 

conforme o caso."
Art.  15.  A Seção II  do  Capítulo  III  do  Título  IV da 

Constituição  Federal  passa  a  vigorar  acrescida  do 

seguinte Seção IIA:

Art.  2º  A  Constituição  Federal  passa  a  vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-

A:
"Seção IIA

DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 

quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de 

"Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 

quinze membros com mais de trinta e cinco e menos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art103b
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sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, 

admitida uma recondução, sendo: 

I  – um Ministro  do Supremo Tribunal  Federal,  indicado 

pelo respectivo tribunal;

II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado 

pelo respectivo tribunal; 

III  –  um  Ministro  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho, 

indicado pelo respectivo tribunal; 

IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado 

pelo Supremo Tribunal Federal; 

V  –  um  juiz  estadual,  indicado  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal; 

VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 

Superior Tribunal de Justiça; 

VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça; 

VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior 

do Trabalho;

X – um membro do Ministério Público da União, indicado 

pelo Procurador-Geral da República; 

XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido 

pelo  Procurador-Geral  da  República  dentre  os  nomes 

indicados  pelo  órgão  competente  de  cada  instituição 

estadual;

XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 

pelo Senado Federal. 

§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, que votará em caso de empate, ficando 

excluído da distribuição de processos naquele tribunal. 

§  2º  Os  membros  do  Conselho  serão  nomeados  pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 

maioria absoluta do Senado Federal.

sessenta e seis anos de idade, com mandato de dois anos, 

admitida uma recondução, sendo: 

I  –  um Ministro  do Supremo Tribunal  Federal,  indicado 

pelo respectivo tribunal;

II – um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado 

pelo respectivo tribunal; 

III  –  um  Ministro  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho, 

indicado pelo respectivo tribunal; 

IV – um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado 

pelo Supremo Tribunal Federal; 

V  –  um  juiz  estadual,  indicado  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal; 

VI – um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo 

Superior Tribunal de Justiça; 

VII – um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de 

Justiça; 

VIII – um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho; 

IX – um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior 

do Trabalho;

X – um membro do Ministério Público da União, indicado 

pelo Procurador-Geral da República; 

XI – um membro do Ministério Público estadual, escolhido 

pelo  Procurador-Geral  da  República  dentre  os  nomes 

indicados  pelo  órgão  competente  de  cada  instituição 

estadual;

XII – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII – dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 

pelo Senado Federal. 

§ 1º O Conselho será presidido pelo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, que votará em caso de empate, ficando 

excluído da distribuição de processos naquele tribunal. 

§  2º  Os  membros  do  Conselho  serão  nomeados  pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 

maioria absoluta do Senado Federal.
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§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas 

neste  artigo,  caberá  a  escolha  ao  Supremo  Tribunal 

Federal.

§  4º  Compete  ao  Conselho  o  controle  da  atuação 

administrativa  e  financeira  do  Poder  Judiciário  e  do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-

lhe,  além de outras  atribuições que lhe forem conferidas 

pelo Estatuto da Magistratura: 

I  –  zelar  pela  autonomia  do  Poder  Judiciário  e  pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir 

atos  regulamentares,  no  âmbito  de  sua  competência,  ou 

recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 

ou  mediante  provocação,  a  legalidade  dos  atos 

administrativos  praticados  por  membros  ou  órgãos  do 

Poder  Judiciário,  podendo  desconstituí-los,  revê-los  ou 

fixar prazo para que se adotem as providências necessárias 

ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência 

do Tribunal de Contas da União;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros 

ou  órgãos  do  Poder  Judiciário,  inclusive  contra  seus 

serviços  auxiliares,  serventias  e  órgãos  prestadores  de 

serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 

poder  público  ou  oficializados,  sem  prejuízo  da 

competência  disciplinar  e  correicional  dos  tribunais, 

podendo  avocar  processos  disciplinares  em  curso, 

determinar a  disponibilidade  ou  a  aposentadoria  com 

subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço 

e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla 

defesa;

IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime 

contra a administração pública ou de abuso de autoridade; 

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 

menos de um ano;

VI  –  elaborar  semestralmente  relatório  estatístico  sobre 

processos  e  sentenças  prolatadas,  por  unidade  da 

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas 

neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.

§  4º  Compete  ao  Conselho  o  controle  da  atuação 

administrativa  e  financeira  do  Poder  Judiciário  e  do 

cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-

lhe,  além de outras  atribuições que lhe forem conferidas 

pelo Estatuto da Magistratura: 

I  –  zelar  pela  autonomia  do  Poder  Judiciário  e  pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir 

atos  regulamentares,  no  âmbito  de  sua  competência,  ou 

recomendar providências;

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 

ou  mediante  provocação,  a  legalidade  dos  atos 

administrativos  praticados  por  membros  ou  órgãos  do 

Poder  Judiciário,  podendo  desconstituí-los,  revê-los  ou 

fixar prazo para que se adotem as providências necessárias 

ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência 

do Tribunal de Contas da União;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros 

ou  órgãos  do  Poder  Judiciário,  inclusive  contra  seus 

serviços  auxiliares,  serventias  e  órgãos  prestadores  de 

serviços notariais e de registro que atuem por delegação do 

poder  público  ou  oficializados,  sem  prejuízo  da 

competência  disciplinar  e  correicional  dos  tribunais, 

podendo  avocar  processos  disciplinares  em  curso  e 

determinar  a  remoção,  a  disponibilidade  ou  a 

aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao 

tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, 

assegurada ampla defesa;

IV – representar ao Ministério Público, no caso de crime 

contra a administração pública ou de abuso de autoridade; 

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há 

menos de um ano;

VI  –  elaborar  semestralmente  relatório  estatístico  sobre 

processos  e  sentenças  prolatadas,  por  unidade  da 

Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;
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Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII  –  elaborar  relatório anual,  propondo as  providências 

que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário 

no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 

mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a 

ser  remetida  ao  Congresso  Nacional,  por  ocasião  da 

abertura da sessão legislativa.

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a 

função  de  Ministro-Corregedor  e  ficará  excluído  da 

distribuição  de  processos  no  Tribunal,  competindo-lhe, 

além  das  atribuições  que  lhe  forem  conferidas  pelo 

Estatuto da Magistratura, as seguintes:

I  –  receber  as  reclamações  e  denúncias,  de  qualquer 

interessado,  relativas  aos  magistrados  e  aos  serviços 

judiciários;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 

de correição geral;

III  –  requisitar  e  designar  magistrados,  delegando-lhes 

atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, 

inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

§  6º  Junto  ao Conselho  oficiarão  o Procurador-Geral  da 

República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil.

§  7º  A  União,  inclusive  no  Distrito  Federal  e  nos 

Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para 

receber  reclamações e  denúncias de qualquer interessado 

contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra 

seus  serviços  auxiliares,  representando  diretamente  ao 

Conselho Nacional de Justiça.”

VII  –  elaborar  relatório  anual,  propondo as  providências 

que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário 

no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar 

mensagem do Presidente  do Supremo Tribunal Federal  a 

ser  remetida  ao  Congresso  Nacional,  por  ocasião  da 

abertura da sessão legislativa.

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a 

função  de  Ministro-Corregedor  e  ficará  excluído  da 

distribuição  de  processos  no  Tribunal,  competindo-lhe, 

além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto 

da Magistratura, as seguintes:

I  –  receber  as  reclamações  e  denúncias,  de  qualquer 

interessado,  relativas  aos  magistrados  e  aos  serviços 

judiciários;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 

de correição geral;

III  –  requisitar  e  designar  magistrados,  delegando-lhes 

atribuições,  e requisitar servidores de juízos ou tribunais, 

inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

§  6º  Junto  ao  Conselho  oficiarão  o  Procurador-Geral  da 

República e o Presidente do Conselho Federal  da Ordem 

dos Advogados do Brasil.

§  7º  A  União,  inclusive  no  Distrito  Federal  e  nos 

Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para 

receber  reclamações e  denúncias  de qualquer interessado 

contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra 

seus  serviços  auxiliares,  representando  diretamente  ao 

Conselho Nacional de Justiça.”

Art. 16. O parágrafo único do art. 104 da Constituição 

Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 104. ...........................................................................

Parágrafo  único.  Os  Ministros  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça  serão  nomeados  pelo  Presidente  da  República, 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

"Art. 104. ...........................................................................

Parágrafo  único.  Os  Ministros  do  Superior  Tribunal  de 

Justiça  serão  nomeados  pelo  Presidente  da  República, 

dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art104
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sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 

do Senado Federal, sendo:

................................................................................." (NR)

sessenta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta 

do Senado Federal, sendo:

................................................................................." (NR)
Art.  17.  O  art.  105  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 105. ...........................................................................

I -........................................................................................

a) nos crimes comuns, enquanto no exercício do cargo, os 

Governadores dos Estados e do Distrito Federal,  e, nestes, 

enquanto no exercício do cargo, e nos de responsabilidade, 

os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do 

Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, 

I, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados 

e do Distrito Federal, os membros do Tribunal de Contas 

da  União,  os  membros  dos  Tribunais  de  Contas  dos 

Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais 

Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, 

os  membros  dos Conselhos  ou  Tribunais  de  Contas  dos 

Municípios  e  os  do  Ministério  Público  da  União  que 

oficiem perante tribunais;

b) os mandados de segurança e os  habeas data contra 

ato  de  Ministro  de  Estado,  dos  Comandantes  da 

Marinha, do Exército e da Aeronáutica, do Tribunal de 

Contas da União ou do próprio Tribunal;

............................................................................................

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão 

de exequatur às cartas rogatórias;

............................................................................................

III – ....................................................................................

............................................................................................

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de 

lei federal;

............................................................................................

Parágrafo  único. Funcionarão junto ao Superior  Tribunal 

"Art. 105. ...........................................................................

I -........................................................................................

............................................................................................

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão 

de exequatur às cartas rogatórias;

............................................................................................

III – ....................................................................................

............................................................................................

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de 

lei federal;

............................................................................................

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art105iiib.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art105p.
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de Justiça:

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados,  cabendo-lhe,  dentre  outras  funções, 

regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção 

na carreira;

II – o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na 

forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da 

Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão 

central  do  sistema  e  com  poderes  correicionais,  cujas 

decisões terão caráter vinculante." (NR)

Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de 

Justiça:

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados,  cabendo-lhe,  dentre  outras  funções, 

regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção 

na carreira;

II – o Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na 

forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da 

Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão 

central  do  sistema  e  com  poderes  correicionais,  cujas 

decisões terão caráter vinculante." (NR)
Art.  18.  O  art.  107  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar  acrescido  dos  §§  2°  e  3°,  passando  o  atual 

parágrafo único a § 1°:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 107. ...........................................................................

............................................................................................

§ 1º .....................................................................................

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça 

itinerante, com a realização de audiências e demais funções 

da  atividade  jurisdicional,  nos  limites  territoriais  da 

respectiva  jurisdição,  servindo-se  de  equipamentos 

públicos e comunitários.

§  3º  Os Tribunais  Regionais  Federais  poderão funcionar 

descentralizadamente,  constituindo  Câmaras  regionais,  a 

fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo." (NR)

"Art. 107. ...........................................................................

............................................................................................

§ 1º (antigo parágrafo único)

§ 2º Os Tribunais Regionais  Federais instalarão a justiça 

itinerante, com a realização de audiências e demais funções 

da  atividade  jurisdicional,  nos  limites  territoriais  da 

respectiva  jurisdição,  servindo-se  de  equipamentos 

públicos e comunitários.

§  3º  Os Tribunais  Regionais  Federais  poderão  funcionar 

descentralizadamente,  constituindo  Câmaras  regionais,  a 

fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo." (NR)
Art.  19.  A  alínea  a do  inciso  I  do  art.  108  da 

Constituição  Federal  passa  a  vigorar  com a  seguinte 

redação:
“Art. 118. ..........................................................................

I – .......................................................................................

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos 

os  da  Justiça  Militar  e  da  Justiça  do  Trabalho,  nos 

crimes  comuns,  enquanto no exercício  do cargo,  e de 

responsabilidade, e os membros do Ministério Público 

da  União,  ressalvada  a  competência  da  Justiça 

Eleitoral;
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................................................................................” (NR)
Art.  20.  O  art.  109  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 109. ...........................................................................

............................................................................................

VA – as causas relativas a direitos humanos a que se refere 

o § 5º deste artigo;

............................................................................................

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, 

o  Procurador-Geral  da  República,  com  a  finalidade  de 

assegurar  o  cumprimento  de  obrigações  decorrentes  de 

tratados  internacionais  de  direitos  humanos  dos  quais  o 

Brasil  seja  parte,  poderá  suscitar,  perante  o  Superior 

Tribunal  de  Justiça,  em  qualquer  fase  do  inquérito  ou 

processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal.

§ 6° O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal 

Internacional  a  cuja  criação  tenha  manifestado 

adesão." (NR)

"Art. 109. ...........................................................................

............................................................................................

V-A –  as  causas  relativas  a  direitos  humanos  a  que  se 

refere o § 5º deste artigo;

............................................................................................

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o 

Procurador-Geral  da  República,  com  a  finalidade  de 

assegurar  o  cumprimento  de  obrigações  decorrentes  de 

tratados  internacionais  de  direitos  humanos  dos  quais  o 

Brasil  seja  parte,  poderá  suscitar,  perante  o  Superior 

Tribunal  de  Justiça,  em  qualquer  fase  do  inquérito  ou 

processo, incidente de deslocamento de competência para a 

Justiça Federal." (NR)

(texto incluído no § 4° do art. 5° da CF, por proposta do  

Senado Federal)
Art. 9º São revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h 

do inciso I do art. 102; o § 4º do art. 103; e os §§ 1º a 3º 

do art. 111.
“Art. 111. ...........................................................................

............................................................................................

§ 1° (Revogado) 

§ 2° (Revogado) 

§ 3° (Revogado)
Art.  21.  O  art.  112  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art.  2º  A  Constituição  Federal  passa  a  vigorar 

acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-

A:
"Art. 122.  O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á 

de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com 

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, 

nomeados  pelo  Presidente  da  República  após  aprovação 

pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 

efetiva  atividade  profissional  e  membros  do  Ministério 

"Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á 

de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com 

mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, 

nomeados  pelo  Presidente  da  República  após  aprovação 

pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo: 

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 

efetiva  atividade  profissional  e  membros  do  Ministério 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art111a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art109?5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art109v.a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art109?5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui?ao.htm#art109v.a
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Público  do  Trabalho  com  mais  de  dez  anos  de  efetivo 

exercício, observado o disposto no art. 94; 

II – os  demais  dentre  juízes  dos  Tribunais  Regionais  do 

Trabalho, oriundos da magistratura da carreira,  indicados 

pelo próprio Tribunal Superior. 

§  1º  A  lei  disporá  sobre  a  competência  do  Tribunal 

Superior do Trabalho.

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados  do  Trabalho,  cabendo-lhe,  dentre  outras 

funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 

promoção na carreira;

II – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-

lhe exercer,  na forma da lei, a supervisão administrativa, 

orçamentária,  financeira  e  patrimonial  da  Justiça  do 

Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central 

do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante."

Público  do  Trabalho  com  mais  de  dez  anos  de  efetivo 

exercício, observado o disposto no art. 94; 

II – os  demais  dentre  juízes  dos  Tribunais  Regionais  do 

Trabalho,  oriundos da magistratura da carreira,  indicados 

pelo próprio Tribunal Superior. 

§  1º  A  lei  disporá  sobre  a  competência  do  Tribunal 

Superior do Trabalho.

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho: 

I – a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados  do  Trabalho,  cabendo-lhe,  dentre  outras 

funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e 

promoção na carreira;

II – o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-

lhe exercer,  na forma da lei,  a supervisão administrativa, 

orçamentária,  financeira  e  patrimonial  da  Justiça  do 

Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central 

do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante."
Art.  22.  O  art.  113  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 113. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-

se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, 

na  respectiva  região  e  nomeados  pelo  Presidente  da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 

sessenta e cinco anos, sendo:

I – um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 

efetiva  atividade  profissional  e  membros  do  Ministério 

Público  do  Trabalho  com  mais  de  dez  anos  de  efetivo 

exercício, observado o disposto no art. 94;

II – os demais, mediante promoção de juízes do trabalho 

com mais de cinco anos de exercício, por antigüidade  e 

merecimento, alternadamente.

§  1º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  instalarão  a 

justiça itinerante, com a realização de audiências e demais 

funções de atividade jurisdicional,  nos limites  territoriais 

da  respectiva  jurisdição,  servindo-se  de  equipamentos 

“Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-

se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, 

na  respectiva  região, e  nomeados  pelo  Presidente  da 

República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de 

sessenta e cinco anos, sendo:

I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de 

efetiva  atividade  profissional  e  membros  do  Ministério 

Público  do  Trabalho  com  mais  de  dez  anos  de  efetivo 

exercício, observado o disposto no art. 94; 

II  - os demais, mediante promoção de juízes do trabalho 

por antigüidade e merecimento, alternadamente. 

§  1º  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  instalarão  a 

justiça itinerante, com a realização de audiências e demais 

funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da 

respectiva  jurisdição,  servindo-se  de  equipamentos 
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públicos e comunitários.

§  2°  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  poderão 

funcionar  descentralizadamente,  constituindo  Câmaras 

regionais,  a  fim  de  assegurar  o  pleno  acesso  do 

jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.”

públicos e comunitários. 

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 

descentralizadamente,  constituindo  Câmaras  regionais,  a 

fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo.”
Art.  23.  O  art.  114  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  114.  A  lei  criará  varas  da  Justiça  do  Trabalho, 

podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 

atribuí-la  aos  juízes  de  direito,  com  recurso  para  o 

respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

§ 1° Revogado.

§ 2° Revogado.

§ 3° Revogado.” (NR)

"Art.  112.  A  lei  criará  varas  da  Justiça  do  Trabalho, 

podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, 

atribuí-la  aos  juízes  de  direito,  com  recurso  para  o 

respectivo Tribunal Regional do Trabalho." (NR)

Art.  24.  O  art.  115  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  115. Compete  à  Justiça  do  Trabalho  processar  e 

julgar: 

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 

entes de direito público externo e da administração pública 

direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios; 

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 

entre  sindicatos  e  trabalhadores,  e  entre  sindicatos  e 

empregadores; 

IV - os mandados de segurança,  habeas corpus e  habeas 

data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à 

sua jurisdição; 

V  -  os  conflitos  de  competência  entre  órgãos  com 

jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, 

o; 

VI  -  as  ações  de  indenização  por  dano  moral  ou 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

“Art.  114.  Compete  à  Justiça  do  Trabalho  processar  e 

julgar: 

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 

entes de direito público externo e da administração pública 

direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios; 

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, 

entre  sindicatos  e  trabalhadores,  e  entre  sindicatos  e 

empregadores; 

IV -  os mandados de segurança,  habeas  corpus e  habeas 

data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à 

sua jurisdição; 

V  -  os  conflitos  de  competência  entre  órgãos  com 

jurisdição  trabalhista,  ressalvado  o  disposto  no  art.  102, 

I, o; 

VI  -  as  ações  de  indenização  por  dano  moral  ou 

patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
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VII  -  as  ações  relativas  às  penalidades  administrativas 

impostas  aos  empregadores  pelos  órgãos  de  fiscalização 

das relações de trabalho; 

(Texto aprovado pela Câmara dos Deputados como § 3°  

do art. 115 da CF)

VIII – na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da 

relação de trabalho.

§  1º  Frustrada  a  negociação  coletiva,  as  partes  poderão 

eleger árbitros. 

§  2º  Recusando-se  qualquer  das  partes  à  negociação 

coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum 

acordo,  ajuizar  dissídio  coletivo  de  natureza  econômica, 

podendo  a  Justiça  do  Trabalho  decidir  o  conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º   Compete  ainda  à Justiça  do  Trabalho  julgar  a 

reclamação  para  preservação  de  sua  competência  e 

garantia da autoridade de suas decisões e executar, de 

ofício, as contribuições previstas no art. 195, I, a, e II, e 

seus  acréscimos  legais,  decorrentes  das sentenças  que 

proferir.

§  4º Em  caso  de  greve  em  atividade  essencial,  com 

possibilidade  de  lesão do interesse  público,  o  Ministério 

Público  do  Trabalho  poderá  ajuizar  dissídio  coletivo, 

competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.”

VII  -  as  ações  relativas  às  penalidades  administrativas 

impostas  aos  empregadores  pelos  órgãos  de  fiscalização 

das relações de trabalho; 

VIII -  a  execução,  de ofício,  das contribuições  sociais 

previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, 

decorrentes das sentenças que proferir; 

IX  -  outras  controvérsias  decorrentes  da  relação  de 

trabalho, na forma da lei. 

§  1º  Frustrada  a  negociação  coletiva,  as  partes  poderão 

eleger árbitros. 

§  2º  Recusando-se  qualquer  das  partes  à  negociação 

coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum 

acordo,  ajuizar  dissídio  coletivo  de  natureza  econômica, 

podendo  a  Justiça  do  Trabalho  decidir  o  conflito, 

respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 

trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

(texto  aprovado  pelo  Senado  Federal  constando  como 

inciso VIII do caput do art. 115 da CF)

§  3º Em  caso  de  greve  em  atividade  essencial,  com 

possibilidade  de  lesão  do interesse  público,  o  Ministério 

Público  do  Trabalho  poderá  ajuizar  dissídio  coletivo, 

competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.”
Art.  25.  O  art.  116  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 116.  A lei criará órgãos de conciliação, mediação 

e arbitragem, sem caráter jurisdicional e sem ônus para 

os cofres públicos, com representação de trabalhadores 

e empregadores, que terão competência para conhecer 

de conflitos individuais de trabalho e tentar conciliá-los, 

no prazo legal. 

Parágrafo único. A propositura de dissídio perante os 

órgãos previstos no caput interromperá a contagem do 

prazo prescricional do art. 7º, XXIX.” (NR)
Art.  26.  O  art.  119  da  Constituição  Federal  passa  a 
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 119. ..........................................................................

............................................................................................

II – por nomeação do Presidente da República, de dois 

juízes  dentre  advogados  de  notável  saber  jurídico  e 

reputação ilibada, indicados em lista tríplice, para cada 

vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil. (NR)

..........................................................................................”
Art.  27.  O  art.  120  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 120. ..........................................................................

§ 1º .....................................................................................

a) de um juiz dentre os desembargadores do Tribunal 

de Justiça;

b) de dois juízes dentre os juízes de direito escolhidos 

pelo Tribunal de Justiça.

II  –  de  dois  juízes  dentre  os  do  Tribunal  Regional 

Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito 

Federal, ou, não havendo, de juízes federais, escolhidos, 

em  qualquer  caso,  pelo  Tribunal  Regional  Federal 

respectivo;

III – por nomeação, pelo Presidente da República, de 

dois juízes dentre advogados de notável saber jurídico e 

reputação ilibada, indicados em lista tríplice, para cada 

vaga, pela Ordem dos Advogados do Brasil.

§ 2° O Tribunal Regional Eleitoral será presidido pelo 

Desembargador.”
Art.  28.  O  caput do art.  121 da Constituição Federal 

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 121. A lei disporá sobre a organização da Justiça 

Eleitoral e a competência dos seus órgãos.

..........................................................................................”
Art.  29.  O  art.  123  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 

nove Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da 

República, depois de aprovada a indicação pela maioria 

absoluta do Senado Federal, sendo dois dentre oficiais-

generais  da Marinha,  dois  dentre  oficiais-generais  do 



106

Emenda à Constituição n°  45/2004

Texto aprovado na Câmara dos Deputados Texto aprovado no Senado Federal e promulgado

Exército, dois dentre oficiais-generais da Aeronáutica, 

todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 

três dentre civis. 

Parágrafo  único.  Os  Ministros  civis  serão  escolhidos 

pelo  Presidente  da  República  dentre  brasileiros  com 

mais de trinta e cinco anos e menos de sessenta e cinco 

anos, sendo: 

I –  um dentre advogados de notório saber jurídico e 

conduta  ilibada,  com  mais  de  dez  anos  de  efetiva 

atividade profissional; 

II  –  dois,  por  escolha  paritária,  dentre  juízes  e 

membros do Ministério Público da Justiça Militar.
Art.  30.  O  art.  125  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 125 ...........................................................................

............................................................................................

§  3º  A  lei  estadual  poderá  criar,  mediante  proposta  do 

Tribunal de Justiça, a Justiça militar estadual, constituída, 

em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos 

de Justiça e,  em segundo grau,  pelo próprio Tribunal de 

Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em 

que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes, 

cujos cargos de juiz  serão preenchidos  pelos critérios 

adotados no Tribunal de Justiça.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar 

os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em 

lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, 

cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do 

posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. 

§  5º  Compete  aos  juízes  de  direito  do  juízo  militar 

processar  e  julgar,  singularmente,  os  crimes  militares 

cometidos  contra  civis  e  as  ações  judiciais  contra  atos 

disciplinares  militares,  cabendo  ao  Conselho  de  Justiça, 

sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os 

“Art. 125 ...........................................................................

............................................................................................

§  3º  A  lei  estadual  poderá  criar,  mediante  proposta  do 

Tribunal de Justiça, a Justiça militar estadual, constituída, 

em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos 

de Justiça  e,  em segundo grau,  pelo próprio Tribunal de 

Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em 

que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. 

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar 

os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em 

lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, 

ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, 

cabendo ao tribunal  competente decidir  sobre a perda do 

posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§  5º  Compete  aos  juízes  de  direito  do  juízo  militar 

processar  e  julgar,  singularmente,  os  crimes  militares 

cometidos  contra  civis  e  as  ações  judiciais  contra  atos 

disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob 

a  presidência  de  juiz  de  direito,  processar  e  julgar  os 

demais crimes militares. 
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demais crimes militares. 

§  6º  O  Tribunal  de  Justiça  poderá  funcionar 

descentralizadamente,  constituindo  Câmaras  regionais,  a 

fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo. 

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com 

a realização de audiências e demais funções da atividade 

jurisdicional,  nos  limites  territoriais  da  respectiva 

jurisdição,  servindo-se  de  equipamentos  públicos  e 

comunitários. 

§  8°  Os  Estados  criarão  ouvidorias  de  justiça, 

competentes para receber reclamações e denúncias de 

qualquer  interessado  contra  membros  ou  órgãos  do 

Poder  Judiciário,  ou  contra  seus  serviços  auxiliares, 

representando  diretamente  ao  Conselho  Nacional  de 

Justiça.”

§  6º  O  Tribunal  de  Justiça  poderá  funcionar 

descentralizadamente,  constituindo  Câmaras  regionais,  a 

fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça 

em todas as fases do processo. 

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com 

a realização de audiências e demais funções da atividade 

jurisdicional,  nos  limites  territoriais  da  respectiva 

jurisdição,  servindo-se  de  equipamentos  públicos  e 

comunitários.”

Art. 31. O caput art. 126 da Constituição Federal passa 

a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de 

Justiça  proporá  a  criação  de  varas  especializadas,  com 

competência exclusiva para questões agrárias

.........................................................................................”.

“Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de 

Justiça  proporá  a  criação  de  varas  especializadas,  com 

competência exclusiva para questões agrárias.

.........................................................................................”.
Art.  32.  O  art.  127  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar acrescido dos seguintes §§ 4° a 6°:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
Art. 127...............................................................................

............................................................................................

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva 

proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei 

de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 

para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, 

os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados 

de  acordo  com  os  limites  estipulados  na  forma  do 

parágrafo anterior. 

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for 

Art. 127...............................................................................

............................................................................................

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva 

proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei 

de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, 

para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, 

os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados 

de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º. 

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for 

encaminhada em desacordo com os limites estipulados na 
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encaminhada em desacordo com os limites estipulados na 

forma do § 3º,  o Poder  Executivo  procederá  aos ajustes 

necessários  para  fins  de  consolidação  da  proposta 

orçamentária anual. 

§ 6º  Durante a  execução orçamentária  do exercício,  não 

poderá haver  a  realização de despesas  ou a assunção de 

obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 

de  diretrizes  orçamentárias,  exceto  se  previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 

ou especiais.”

forma do § 3º,  o  Poder  Executivo  procederá  aos ajustes 

necessários  para  fins  de  consolidação  da  proposta 

orçamentária anual. 

§  6º  Durante  a  execução  orçamentária  do  exercício,  não 

poderá  haver  a  realização de despesas  ou a  assunção de 

obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei 

de  diretrizes  orçamentárias,  exceto  se  previamente 

autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares 

ou especiais.”

Art.  33.  O  art.  128  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
Art. 128. .............................................................................

............................................................................................

§  1º  O  Ministério  Público  da  União  tem  por  chefe  o 

Procurador-Geral da República,  nomeado pelo Presidente 

da  República,  dentre  integrantes  da  carreira,  maiores  de 

trinta  e  cinco anos,  após a  aprovação de seu  nome pela 

maioria  absoluta  dos  membros  do  Senado  Federal,  para 

mandato de dois anos, permitida uma recondução. 

............................................................................................

§ 5° .....................................................................................

I - .......................................................................................

a) vitaliciedade, após três anos de exercício, não podendo 

perder o cargo senão por sentença transitada em julgado ou 

por decisão do Conselho Nacional do Ministério Público;

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 

mediante  decisão  do  órgão  colegiado  competente  do 

Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, assegurada ampla defesa; 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, 

§ 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 

153,  III,  153,  §  2º,  I,  e  a  suspensão  no  caso  de 

descumprimento  injustificado  dos  prazos  processuais, 

na forma da lei; 

Art. 128. .............................................................................

............................................................................................

b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, 

mediante  decisão  do  órgão  colegiado  competente  do 

Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus 

membros, assegurada ampla defesa; 

c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 

4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI,  150, II, 

153, III, 153, § 2º, I; 
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e) exercer atividade político-partidária;

f)  receber,  a  qualquer  título  ou  pretexto,  auxílios  ou 

contribuições  de  pessoas  físicas,  entidades  públicas  ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;

g) exercer a advocacia no âmbito da respectiva área de 

atuação, antes de decorridos três anos do afastamento 

do cargo por aposentadoria ou exoneração.

§  6º Os  membros  do  Ministério  Público  perderão 

também o cargo por decisão do Conselho Nacional do 

Ministério Público, tomada pelo voto de três quintos de 

seus membros, nos casos de:

I – infração ao disposto no inciso II do § 5°;

II  –  negligência  e  desídia  reiteradas no cumprimento 

dos  deveres  do  cargo,  arbitrariedade  ou  abuso  de 

poder;

III – procedimento incompatível com o decoro de suas 

funções.”

e) exercer atividade político-partidária;

f)  receber,  a  qualquer  título  ou  pretexto,  auxílios  ou 

contribuições  de  pessoas  físicas,  entidades  públicas  ou 

privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. 

§  6º  Aplica-se  aos  membros  do  Ministério  Público  o 

disposto no art. 95, parágrafo único, V. 

Art.  34.  O  art.  129  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com as seguintes alterações:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 129. ...........................................................................

............................................................................................

§  2º  As  funções  do  Ministério  Público  só  podem  ser 

exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 

comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe 

da instituição, sob pena de perda do cargo.

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos, assegurada 

a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua 

realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 

três  anos  de  atividade  jurídica  e  observando-se,  nas 

nomeações, a ordem de classificação.

§  4º  Aplica-se  ao  Ministério  Público,  no  que  couber,  o 

disposto no art. 93.

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será 

imediata.” (NR)

"Art. 129. ...........................................................................

............................................................................................

§  2º  As  funções  do  Ministério  Público  só  podem  ser 

exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na 

comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe 

da instituição.

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á 

mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil  em sua 

realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, 

três  anos  de  atividade  jurídica  e  observando-se,  nas 

nomeações, a ordem de classificação.

§  4º  Aplica-se  ao  Ministério  Público,  no  que  couber,  o 

disposto no art. 93.

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será 

imediata.” (NR)
Art.  35.  A  Constituição  Federal  passa  a  vigorar Art.  2º  A  Constituição  Federal  passa  a  vigorar 
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acrescida do seguinte artigo 130A: acrescida dos seguintes arts. 103-A, 103-B, 111-A e 130-

A:
“Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público 

compõe-se de treze membros nomeados pelo Presidente da 

República,  depois  de  aprovada  a  escolha  pela  maioria 

absoluta  do  Senado  Federal,  para  um  mandato  de  dois 

anos, admitida uma recondução, sendo: 

I – o Procurador-Geral da República, que o preside;

II  –  três membros  do  Ministério  Público  da  União, 

assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; 

III – três membros do Ministério Público dos Estados;

IV  –  dois  juízes,  indicados  um  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

V – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 

pelo Senado Federal.

§  1º  Os  membros  do  Conselho  oriundos  do  Ministério 

Público  serão  indicados  pelos  respectivos  Ministérios 

Públicos, na forma da lei. 

§ 2º Não poderá ser nomeado para cargo no Conselho 

Nacional  do  Ministério  Público  aquele  que,  nos  três 

anos  anteriores,  tenha  exercido  mandato  eletivo  ou 

ocupado  cargo  de  Ministro  de  Estado,  Secretário  de 

Estado,  Procurador-Geral  da  República,  Procurador-

Geral de Justiça, Advogado-Geral da União, Presidente 

dos  Conselhos  da  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  e 

seus respectivos Conselheiros.

§ 3° Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público 

o  controle  da  atuação  administrativa  e  financeira  do 

Ministério  Público  e  do  cumprimento  dos  deveres 

funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I  –  zelar  pela  autonomia  funcional  e  administrativa  do 

Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, 

no  âmbito  de  sua  competência,  ou  recomendar 

providências;

“Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público 

compõe-se  de  quatorze membros  nomeados  pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 

maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 

dois anos, admitida uma recondução, sendo: 

I – o Procurador-Geral da República, que o preside;

II  –  quatro membros  do  Ministério  Público  da  União, 

assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; 

III – três membros do Ministério Público dos Estados;

IV  –  dois  juízes,  indicados  um  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça;

V – dois advogados, indicados pelo Conselho Federal  da 

Ordem dos Advogados do Brasil;

VI – dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação 

ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro 

pelo Senado Federal.

§  1º  Os  membros  do  Conselho  oriundos  do  Ministério 

Público  serão  indicados  pelos  respectivos  Ministérios 

Públicos, na forma da lei. 

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público 

o  controle  da  atuação  administrativa  e  financeira  do 

Ministério  Público  e  do  cumprimento  dos  deveres 

funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I  –  zelar  pela  autonomia  funcional  e  administrativa  do 

Ministério Público, podendo expedir  atos regulamentares, 

no  âmbito  de  sua  competência,  ou  recomendar 

providências;
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II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 

ou  mediante  provocação,  a  legalidade  dos  atos 

administrativos  praticados  por  membros  ou  órgãos  do 

Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados,  podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 

sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros 

ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da 

competência  disciplinar  e  correicional  da  instituição, 

podendo  avocar  processos  disciplinares  em  curso, 

determinar  a perda do cargo, a remoção,  determinar  a 

disponibilidade  ou  a  aposentadoria  com  subsídios  ou 

proventos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço  e  aplicar 

outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV – determinar a instauração das ações cabíveis,  no 

caso  de  crime contra  a  administração  pública  ou  de 

abuso de autoridade;

V – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de membros do Ministério Público da União 

ou dos Estados julgados há menos de um ano;

VI –  elaborar  relatório  anual,  propondo  as  providências 

que  julgar  necessárias  sobre  a  situação  do  Ministério 

Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve 

integrar a mensagem prevista no art. 84, XI.

§  4º O  Conselho  escolherá,  em  votação  secreta,  um 

Corregedor  nacional,  dentre  os  membros  do  Ministério 

Público que o integram, vedada a recondução, competindo-

lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, 

as seguintes:

I  –  receber  reclamações  e  denúncias,  de  qualquer 

interessado, relativas aos membros do Ministério Público e 

dos seus serviços auxiliares;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 

correição geral;

III – requisitar e designar membros do Ministério Público, 

II – zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 

ou  mediante  provocação,  a  legalidade  dos  atos 

administrativos  praticados  por  membros  ou  órgãos  do 

Ministério  Público  da  União  e  dos  Estados,  podendo 

desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 

sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III – receber e conhecer das reclamações contra membros 

ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da 

competência  disciplinar  e  correicional  da  instituição, 

podendo  avocar  processos  disciplinares  em  curso, 

determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria 

com  subsídios  ou  proventos  proporcionais  ao  tempo  de 

serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada 

ampla defesa;

IV – rever, de ofício ou mediante provocação, os processos 

disciplinares de membros do Ministério Público da União 

ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V – elaborar relatório anual, propondo as providências que 

julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no 

País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a 

mensagem prevista no art. 84, XI.

§  3º O  Conselho  escolherá,  em  votação  secreta,  um 

Corregedor  nacional,  dentre  os  membros  do  Ministério 

Público que o integram, vedada a recondução, competindo-

lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, 

as seguintes:

I  –  receber  reclamações  e  denúncias,  de  qualquer 

interessado, relativas aos membros do Ministério Público e 

dos seus serviços auxiliares;

II – exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e 

correição geral;
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delegando-lhes  atribuições,  e  requisitar  servidores  de 

órgãos do Ministério Público.

§ 5º Junto ao Conselho oficiará o Presidente do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

§  5º  Leis  da União  e dos  Estados criarão  ouvidorias  do 

Ministério Público, competentes para receber reclamações 

e  denúncias  de  qualquer  interessado  contra  membros  ou 

órgãos  do  Ministério  Público,  inclusive  contra  seus 

serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 

Nacional do Ministério Público.”

III – requisitar e designar membros do Ministério Público, 

delegando-lhes  atribuições,  e  requisitar  servidores  de 

órgãos do Ministério Público.

§  4º O  Presidente  do  Conselho  Federal  da  Ordem  dos 

Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.

§  5º  Leis  da  União  e  dos  Estados  criarão  ouvidorias  do 

Ministério Público, competentes para receber reclamações 

e  denúncias  de  qualquer  interessado  contra  membros  ou 

órgãos  do  Ministério  Público,  inclusive  contra  seus 

serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho 

Nacional do Ministério Público.”
Art.  36.  O  art.  132  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar  acrescido  do  seguinte  §  2°,  passando  o  atual 

parágrafo único a § 1°:
“Art. 132. ..........................................................................

§ 1° .....................................................................................

§ 2° Às Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal 

são asseguradas autonomia funcional e administrativa, 

e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos 

limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e 

subordinação ao disposto no art. 99, § 2°”
Art.  37.  O  art.  133  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 133. O advogado é indispensável à administração 

da  justiça,  sendo  inviolável  por  seus  atos  e 

manifestações no exercício da profissão,  nos limites do 

estatuto do advogado.” (NR)
Art.  38.  O  art.  134  da  Constituição  Federal  passa  a 

vigorar  acrescido  do  seguinte  §  2°,  passando  o  atual 

parágrafo único a § 1°:

Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 

104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134 e  168  da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 134. ...........................................................................

§ 1º ....................................... .............................................

§  2º  Às  Defensorias  Públicas  Estaduais  são  asseguradas 

autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 

proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 

lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 

no art. 99, § 2º.” (NR)

“Art. 134. ...........................................................................

§ 1º ....................................... .............................................

§  2º  Às  Defensorias  Públicas  Estaduais  são  asseguradas 

autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 

proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 

lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 

no art. 99, § 2º.” (NR)
Art.  39.  O  art.  168  da  Constituição  Federal  passa  a Art. 1º Os arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 
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vigorar com a seguinte redação: 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 

129,  134  e  168 da  Constituição  Federal  passam  a 

vigorar com a seguinte redação:
“Art.  168.  Os  recursos  correspondentes  às  dotações 

orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário,  do  Ministério  Público,  das  Procuradorias 

Estaduais e do Distrito Federal e da Defensoria Pública, 

ser-lhes-ão  entregues  até  o  dia  20  de  cada  mês,  em 

duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere 

o art. 165, § 9º.” (NR)

“Art.  168.  Os  recursos  correspondentes  às  dotações 

orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e 

especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

ser-lhes-ão  entregues  até  o  dia  20  de  cada  mês,  em 

duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere 

o art. 165, § 9º.” (NR)

Art. 40. A lei criará o Fundo de Garantia das Execuções 

Trabalhistas,  integrado  pelas  multas  decorrentes  de 

condenações  trabalhistas  e  administrativas  oriundas  da 

fiscalização do trabalho, além de outras receitas.

Art.  3º A lei  criará  o Fundo de Garantia das Execuções 

Trabalhistas,  integrado  pelas  multas  decorrentes  de 

condenações  trabalhistas  e  administrativas  oriundas  da 

fiscalização do trabalho, além de outras receitas.
Art.  41. Ficam  extintos  os  tribunais  de  Alçada,  onde 

houver, passando os seus membros a integrar os Tribunais 

de  Justiça  dos  respectivos  Estados,  respeitadas  a 

antigüidade e classe de origem.

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado 

da promulgação desta Emenda, os Tribunais de Justiça, por 

ato administrativo, promoverão a integração dos membros 

dos  tribunais  extintos  em  seus  quadros,  fixando-lhes  a 

competência  e  remetendo,  em  igual  prazo,  ao  Poder 

Legislativo,  proposta  de  alteração  da  organização  e  da 

divisão judiciária correspondentes, assegurados os direitos 

dos  inativos  e  pensionistas  e  o  aproveitamento  dos 

servidores no Poder Judiciário estadual.

Art. 4º Ficam extintos os tribunais de Alçada, onde houver, 

passando  os  seus  membros  a  integrar  os  Tribunais  de 

Justiça dos respectivos Estados, respeitadas a antigüidade e 

classe de origem.

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado 

da promulgação desta Emenda, os Tribunais de Justiça, por 

ato administrativo, promoverão a integração dos membros 

dos  tribunais  extintos  em  seus  quadros,  fixando-lhes  a 

competência  e  remetendo,  em  igual  prazo,  ao  Poder 

Legislativo,  proposta  de  alteração  da  organização  e  da 

divisão judiciária correspondentes, assegurados os direitos 

dos  inativos  e  pensionistas  e  o  aproveitamento  dos 

servidores no Poder Judiciário estadual.
Art.  42. O  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  o  Conselho 

Nacional do Ministério Público serão instalados no prazo 

de  cento  e  oitenta  dias  a  contar  da  promulgação  desta 

Emenda, devendo a indicação ou escolha de seus membros 

ser efetuada até trinta dias antes do termo final.

§ 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para 

os Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público 

dentro  do  prazo  fixado no caput  deste  artigo,  caberá  ao 

Supremo Tribunal Federal realizá-las. 

Art.  5º O  Conselho  Nacional  de  Justiça  e  o  Conselho 

Nacional do Ministério Público serão instalados no prazo 

de  cento  e  oitenta  dias  a  contar  da  promulgação  desta 

Emenda, devendo a indicação ou escolha de seus membros 

ser efetuada até trinta dias antes do termo final.

§ 1º Não efetuadas as indicações e escolha dos nomes para 

os Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público 

dentro  do  prazo  fixado  no  caput  deste  artigo,  caberá, 

respectivamente, ao  Supremo  Tribunal  Federal  e  ao 

Ministério Público da União realizá-las. 
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§ 2º Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, 

o  Conselho  Nacional  de  Justiça,  mediante  resolução, 

disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições 

do Ministro-Corregedor.

§ 2º Até que entre em vigor o Estatuto da Magistratura, o 

Conselho  Nacional  de  Justiça,  mediante  resolução, 

disciplinará seu funcionamento e definirá as atribuições do 

Ministro-Corregedor.
Art. 43. Ficam transformadas em varas da Justiça do 

Trabalho as atuais Juntas de Conciliação e Julgamento.
Art. 44. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho será 

instalado  no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias,  cabendo  ao 

Tribunal  Superior  do  Trabalho  regulamentar  seu 

funcionamento por resolução, enquanto não promulgada a 

lei a que se refere o art. 112, § 2º, II.

Art. 6º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho será 

instalado  no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias,  cabendo  ao 

Tribunal  Superior  do  Trabalho  regulamentar  seu 

funcionamento por resolução, enquanto não promulgada a 

lei a que se refere o art. 111-A, § 2º, II.
Art. 45. Mantidos os já existentes, a lei somente criará 

novos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  quando 

demonstrada  a  efetiva  necessidade  do  órgão, 

considerando-se o número de habitantes e de processos 

trabalhistas.
Art.  46.  A  composição  do  Superior  Tribunal  Militar 

será adaptada à medida que ocorrerem as vagas, sendo 

extintos  os  cargos  de  Ministro  até  que  se  chegue  ao 

número paritário entre as Forças e seja reduzido para 

três o número de cargos de Ministro ocupados por civis, 

conforme estabelecido por esta Emenda.
Art.  47. O Congresso  Nacional  instalará,  imediatamente 

após  a  promulgação  desta  Emenda  Constitucional, 

comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e 

oitenta  dias,  os  projetos  de  lei  necessários  à 

regulamentação  da  matéria  nela  tratada,  bem  como 

promover  alterações  na  legislação  federal  objetivando 

tornar  mais  amplo  o  acesso  à  Justiça  e  mais  célere  a 

prestação jurisdicional.

Art.  7º O  Congresso  Nacional  instalará,  imediatamente 

após  a  promulgação  desta  Emenda  Constitucional, 

comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e 

oitenta  dias,  os  projetos  de  lei  necessários  à 

regulamentação  da  matéria  nela  tratada,  bem  como 

promover  alterações  na  legislação  federal  objetivando 

tornar  mais  amplo  o  acesso  à  Justiça  e  mais  célere  a 

prestação jurisdicional.
Art. 48. As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal 

somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação 

por  dois  terços  de  seus  integrantes  e  publicação  na 

imprensa oficial.

Art.  8º As atuais  súmulas  do Supremo Tribunal  Federal 

somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação 

por  dois  terços  de  seus  integrantes  e  publicação  na 

imprensa oficial.
Art. 49. Ficam revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h 

do inciso I do art. 102; os §§  3° e 4º do art. 103; os §§ 1º a 

3º do art. 111 e os §§ 1° a 3° do art. 114.

Art. 9º São revogados o inciso IV do art. 36; a alínea h do 

inciso I do art. 102; o § 4º do art. 103; e os §§ 1º a 3º do art. 

111.
Art. 10. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na 

data de sua publicação.
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