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DIRETORIA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFORMAçAO PREVIA

INFORMAçAO PREVIA N 2 68/99

1 - OBJETO
Proposta do Emenda a Constituicão n 9 1/99, do autoria do 1/3 dos membros da

Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Doputado Sebastião Navarro

Vieira, que dá nova rodação ao art. 69 da Constituicão do Estado.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" do 24/2/99.

2- PONTOS DE ATENcAO
2.1 - 0 art. 69 da Constituicao Estadual faculta ao Governador do Estado solicitar

urgência para apreciacao de projeto de sua iniciativa. Se a Assembléla Legislativa não so

manifestar em ate 45 dias sobre o projeto, será ole incluldo na ordem do dia, sobrestando-

se a deiiberacao quanto aos demais assuntos, para quo se ultime a votacao.

0 prazo do parágrafo anterior não corre em perlodo de recesso da Assembléia nem se

aplica a projeto que dependa de "quorum" especial para aprovacão de lei organica,

ostatutária ou equivalente a cOdigo.

2.2 - Por moio da Proposta do Emenda a Constituição n 2 1/99, objetiva-so condicionar a

aplicaçao do regime de urgéncia a prévia aprovacão do Plenário desta Casa Legislativa,

além do estender a vedacão desse instituto também aos projetos do piano plurianual do

acão governamental, do diretrizes orcamentárias, dos orçamentos anuais o do créditos

adicionais.

A matéria em exame tramitou anteriormonte neste parlamonto, ocasiào em que recobeu

substitutivo quo Iho deu a atual redacão, tendo sido, ontretanto, arquivada em razão do

oncorramonto da legislatura.
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Tal observacao se impoe, urna vez que foi por meio do substitutivo que se propôs

estabelecer a apreciação prelirninar pelo Plenário desta Casa do pedido de urgencia do

Chefe do Poder Executivo.

Por outro lado, também se impOe observar que, naquela epoca, o Regimento Interno

nao continha a norma prescrita no seu art. 272, notadarnente nos seus § 1 2 e 2, os quais

estabelecem que sO poderão tramitar simuttaneamente, em regime de urgêncià, 4

proposiçoes, sendo 2 por solicitaçao do Governador do Estado e 2 a requerimento de

Deputado, salvo por deliberacao de 2/3 dos membros do Colegio de LIderes, quando admitir-

se-a a tramitacao de mais de 1 projeto, por solicitaçao do Governador do Estado, e de mais

1 proposicao, a requerimento de Deputado.

2.3 - 0 regime de urgencia e uma peculiaridade do processo legislativo prevista no art.

64, § l, da Constituicao Federal.

Procedendo a urn breve histOrico, verifica-se que o instituto do regime de urgência no

processo legislativo brasileiro tern suas raIzes no Ato Institucional n 2 1, de 1964, aparecendo,

portanto, sob a egide do regime militar instaurado em marco daquele ano. A razão de ser de

tal regra baseava-se na necessidade de se dar maior celeridade ao processo de elaboracao

de leis, devido, em parte, as delongas do procedirnento tradicional, e também de se

impedirern manobras meramente protelatOrias e engavetamentos que prejudicavarn e

retardavarn a tramitaçao de projetos de grande importância e, não raro, de major urgencia,

conforme nos dá notIcia o constitucionalista Manoel Goncalves Ferreira Filho, em sua obri
"Comentários a Constituiçao Brasileira de 1988" (v. 2, P. 06, Editora Saraiva).

Dessa forma, uma vez que se solicitasse a tramitaçao da matéria em regime de

urgencia, perdia a razão de ser a obstruçao, porquanto não se evitaria a aprovaçao do

projeto, transcorrido o prazo fatal.

Somente apos a Ernenda Constitucional n P 22, de 1982, a Constituicao de 1967, a
regra do regime de urgencia passou a ser o que é hoje.

Crjado em pleno regime militar de exceçao das liberdades democráticas, tal instjtuto

serviu como mecanismo para o Executivo ver aprovados seus projetos nos exatos termos em

que os apresentava, urna vez que este levava seus partidários a obstruir a votacao dos

projetos sujeitos ao prazo, a firn de obstar a aprovaçao de emendas apresentadas. Por outro



3

lado, em vez de ser usado moderadamente, o regime de urgência passou a constituir regra

geral, dependendo do Chefe do Executivo.

Finaimente, impãe-se ressaitar que o regime em questão deve ter por objetivo o

interesse pübiico, devendo ser aplicado em situacöes que exigern tomada de soluçao corn

maior rapidez, para se atenderem as necessidades pübiicas.

2.4 - No âmbito infraconstitucional federal, o regime de urgencia está disciplinado nos

Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Ressaite-se que, nos dois Diplomas Legais citados, a solicitacão de urgéncia para

projetos de iniciativa do Presidente da Repüblica não está subrnetida a deliberação do

Plenário.

0 Regimento Interno desta Casa Legislativa, por meio do art. 204, estabeleceu

procedimento especial para apreciacão dos projetos de lei relativos a piano piurianual, ao

piano mineiro de desenvoivimento integrado, as diretrizes orçamentárias, ao orçamento

anual e a crédito adicional, destacando-se a fixacao do prazo de 60 dias para receberem

parecer e a sua votacao em turno ünico.

Acrescente-se a isso o disposto no art. 13, § 2, o qual determina que a "sessão

legislativa ordinária não será interrompida sem a aprovacao da Lei de Diretrizes

Orçamentarias nem encerrada sern a aprovacão do projeto da Lei do Orçamento Anual", e

no art. 272, § 3, o qual nao permite o requerimento de regime de urgéncia para os projetos

de que trata o art. 204.
A interpretacào sistemática dos dispositivos concernentes aos projetos retrocitados leva

a crer que o procedimento sumário nao se aplica aqueles projetos.

2.5 - Corn a Proposta de Ernenda a Constituicão n 2 1/99, objetiva-se, pois, inserir no

texto constitucional o tratamento já dispensado pelo Regimento Interno aos projetos do piano

piurianual de ação governamental, de diretrizes orçamentarias, dos orçamentos anuais e de

créditos adicionais.
Quanto a solicitação de urgencia do Governador ser submetida a apreciacão do

Plenário, deve-se repensar a regra inscrita no art. 272, § l, do Regimento, uma vez que ela

já lirnita o nümero de proposiçôes em regime de urgência, em detrimento de outras matérias

de interesse pbIico relevante e urgente.
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2.6 - A Constituicão Federal, ao cuidar do processo legislativo, não inseriu, em seu

texto, normas de preordenaçao sobre o tema, de aplicaçao compulsOria aos Estados-

membros.

0 constitucionalista José Afonso da Silva ressalta que "o constituinte estadual, hoje,

tern rnais autonomia para organizar o processo legislativo, porque a Constituicao de 1988

nao impôs aos Estados a obrigação de observar o processo legislativo federal nela

estruturado. Mas é evidente que os princIpios básicos do processo legislativo, sem os quais

este inexiste, terão que coincidir nas esferas federal, estadual e municipal, e as regras sobre

iniciativa legislativa concorrente e exciusiva, sobre emendas e suas limitaçaes, sobre

processo de formaçao de leis orçamentárias. Cumpre, no entanto, notar que a Constituição

de 1988 tendeu a prestigiar a atuacão parlamentar no processo legislativo" (in Curso de

Direito Constitucional Positivo". 16 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p.608).

2.7 - 0 Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência no sentido de que as regras

básicas do processo legislativo, previstas na Constituição da Repiblica, devem ser

respeitadas pelos Estados-membros, por estar relacionada corn o tradicional princIpio da

separacão de Poderes.

Ao apreciar a Ação Direta de lnconstitucionalidade n P 276-AL, tendo como relator o

eminente Ministro Sepülveda Pertence, a referida Corte manteve o seguinte posicionamento
sobre a matéria:

"EMENTA I. Processo legislativo: modelo federal: iniciativa legislativa reservada:

aplicabilidade, em termos, ao poder constituinte dos Estados-membros.

1. As regras básicas do processo legislativo federal são de absorção compulsOria

pelos Estados-membros em tudo aquilo que diga respeito - como corre as que enumeram

casos de iniciativa legislativa reservada - ao princIpio fundamental de independência e
harmonia dos poderes, como delineado na Constituiçao da Repüblica.

2. Essa orientação - malgrado circunscrita em princIpio ao regime dos poderes

constituIdos do Estado-membro - é de aplicar-se em termos ao poder constituinte local,

quando seu trato na Constituiçao Estadual traduza fraude ou obstrução antecipada ao jogo,

na legislacão ordinária, das regras básicas do processo legislativo, a partir da area de
iniciativa reservada do executivo ou do judiciário. .
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Pois bern, consoante o entendimento do orgao de cüpula do Judiciário brasileiro, as

regras básicas atinentes ao processo de feitura da lei, consagradas na Lei Major, entre as

quais se incluem as normas que versem sobre iniciativa legislativa, constituem parâmetro

básico norteador do processo legislativo estadual. De acordo corn tal entendimento, é fácil

concluir que as matérias reservadas a iniciativa do Presidente da ReptbIica, constantes no

art. 61, § l, II, da Carta Federal, devem enquadrar-se, no âmbito estadual e corn as devidas

adaptaçoes, na competência privativa do Governador do Estado.

2.8 - Entretanto, nern todas as matérias relativas ao processo legislativo funcionam

como diretrizes gerais vinculadoras do poder constituinte derivado dos Estados-rnembros.

Mintcias ou detalhes sobre a tramitacao de projetos de lei, tais como a atribuiçao do regime

de urgencia, não passa de mera peculiaridade do processo legislativo passIvel de disciplina

jurIdica pelos respectivos Diplomas Regimentais das Casas parlamentares.

0 simples fato de a Constituiçao Nacional, no § 1 2 do art. 64, assegurar ao Chefe de

Estado a prerrogativa de "solicitar urgência para a apreciaçao de projetos de sua iniciativa"

não significa que determinacao idêntica deva constar no texto das Cartas Estaduais, pois, a

prevalecer essa tese, os textos constitucionais regionais não passariam de meras

reproduçaes da Carta Magna. Ademais, os parãmetros básicos já consagrados no Estatuto

Fundamental nâo necessitam de ser repetidos pelo constituinte derivado, uma vez que já

possuern forca jurIdica suficiente para vincular os destinatários do comando normativo.

Portanto, parece claro que o regime de urgOncia constitul mera particularidade do

processo legislativo, não estando o Estado-membro na obrigacão de seguir as rninücias

previstas na Lei Major. Alias, urn dos aspectos rnarcantes do Estado Federal brasileiro é a

autonomia assegurada aos entes politicos que o integrarn, os quais dispôem da faculdade

para adotar os institutos que rnais se coadunem corn as peculiaridades locais ou regionais,

respeitadas as diretrizes gerais do texto magno.

Assirn, a proposição sob cornento e plenarnente compatIvel corn o posicionarnento da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de processo de construçao da

norma, visto que, corno já foi dito, detaihes desse procedimento não podern ser

consideradas norrnas de preordenacão, hipótese em que não vinculam as coletividades

reg i onais.



3- TRAM ITAçAO

A proposicao tramita em dois turnos e foi encaminhada a Comissão Especial, para

receber parecer.

Data da elaboração: 8/4/99.
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