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“As regras na decisão coletiva são importantes 

sobretudo para a interdependência das estratégias dos 

diferentes participantes nesse tipo de decisão. Se 

pretendermos bem entender os critérios de tomada de 

decisão, no ambiente das escolhas públicas, é 

fundamental que entendamos os mecanismos de suas 

instituições, quer dizer, de suas regras. Diferentemente 

da escolha individual, uma decisão coletiva, por 

exemplo, no âmbito de um órgão legislativo, ou mesmo 

de toda a sociedade, por ocasião de uma eleição, 

pressupõe um conjunto de regras que definem 

previamente como se obtém a escolha final.” (extraído 

da apostila de aula do Professor Jorge Viana 

Monteiro, no curso de Mestrado Executivo da 

Fundação Getúlio Vargas, em 2000.) 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

 

1. A palavra processo, de origem latina, traz em si a idéia de movimento em determinado 

sentido. Partindo-se de um ponto inicial, pretende-se chegar a um termo final, segundo um 

percurso previamente traçado.  

 

Elementos a serem considerados no processo: o movimento, a forma, o agente, o móvel e a 

intenção.  

 

2. O Professor Alexandre de Moraes apresenta duas acepções para a expressão “processo 

legislativo”. Uma acepção sociológica, segundo a qual processo é “o conjunto de fatores 

reais que impulsionam e direcionam os legisladores a exercitarem suas tarefas.” A segunda 



acepção é a jurídica, consistindo o processo legislativo “no conjunto coordenado de 

disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 

produção das leis e atos normativos que derivam diretamente da própria Constituição.” 

 
 
 
Processo Legislativo (definição constante do site da Câmara dos Deputados): 
 
 
“Conjunto de ações realizadas pelos órgãos do Poder Legislativo, com o objetivo de 

proceder à elaboração das leis, sejam elas constitucionais, complementares e ordinárias, 

bem como as resoluções e decretos legislativos.” 

 

 

Processo Legislativo (definição constante do site da Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo): 

 

“Processo Legislativo é o conjunto de atos realizados pela Assembléia, visando a 

elaboração das leis de forma democrática, ordenados conforme as regras definidas em 

acordo pelas partes, expressas na Constituição e no Regimento Interno.” 

 

 

3. As regras gerais do processo legislativo encontram-se previstas na Constituição Federal 

(art. 59 a 69), nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas. Tais regras estão 

reproduzidas, explicitadas e complementadas nos respectivos Regimentos Internos que não 

podem, no entanto, trazer regras que contrariem as regras constitucionais. 

 

A obediência ao princípio do devido processo legislativo significa que as leis elaboradas por 

qualquer um dos entes que compõem a Federação - União, Estados e Municípios - devem 

sê-lo em consonância com o processo legislativo previamente descrito na Constituição 

Federal, na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica, respectivamente. Não significa, 

entretanto, que o processo legislativo deva ser idêntico nos três níveis. O STF tem decidido 

que as normas constitucionais relacionadas a princípios têm que ser necessariamente 

seguidas pelos demais entes da Federação. É o caso, por exemplo, da competência 

exclusiva atribuída ao Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, quando se trata 

de legislar sobre “servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria”, pois a matéria diz respeito ao princípio da separação dos Poderes. 

 

 



PROCESSO LEGISLATIVO – COMPARAÇÃO DE DISPOSITIVOS 

CONSTITUCIONAIS 

 

CONSTITUIÇÃO  

FEDERAL 

CONSTITUIÇÃO DO  

ESTADO DE S. PAULO 

CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO 

DE MINAS GERAIS 

Art. 59. O processo 

legislativo compreende a 

elaboração de:  

I - emendas à Constituição; 

II - leis complementares;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  

V - medidas provisórias;  

VI - decretos legislativos;  

VII - resoluções. 

Parágrafo único. Lei 

complementar disporá sobre a 

elaboração, redação, alteração 

e consolidação das leis.  

Artigo 21 - O 
processo legislativo 
compreende a 
elaboração de: 

I - emenda à 
Constituição; 

II - lei complementar; 

III - lei ordinária; 

IV - decreto legislativo; 

V - resolução. 

 

Art. 63 - O processo 
legislativo 
compreende a 
elaboração de: 
I - emenda à 
Constituição; 
II - lei complementar; 
III - lei ordinária; 
IV - lei delegada; ou 
V - resolução. 
Parágrafo   único   -  
Lei  complementar  
disporá   sobre   a 
elaboração, redação, a 
alteração e a 
consolidação das leis. 
 

 

Assim como no processo judiciário, no processo legislativo também ocorre a “formação de 

verdadeira relação jurídica complexa, onde ao direito de um dos agentes corresponde a 

obrigação do outro”, segundo o Dr. Andyara K. Sproesser.  

 

4. Enquanto processo é o movimento para diante, com destino a um fim, o procedimento 

legislativo é o modo como esse movimento ocorre objetivamente, é a forma do movimento. 

Há um procedimento adequado, específico para a produção de cada espécie legislativa.  

 

Considera-se procedimento legislativo padrão aquele destinado à produção da lei ordinária. 

São considerados procedimentos legislativos especiais aqueles previstos para as demais 

espécies legislativas e que possuem diferenças específicas, se comparados com o 

procedimento legislativo padrão.  

 



5. O procedimento legislativo padrão pode ser dividido em quatro fases. São elas: 

 

a) Fase de apresentação, que abrange: 
 

- registro (protocolo) 

- leitura 

- publicação 

- emendas de pauta. 

 

b) Fase de instrução, que engloba: 
 

- audiências públicas (com a participação da sociedade civil) 

- discussão nas Comissões Técnicas (com a presença de Secretários ou outros 

representantes do Poder Executivo) 

- votação de pareceres 

- numeração e publicação dos pareceres aprovados. 

 

 

c) Fase de deliberação, que se processa: 
 

- no Legislativo (discussão e votação) 

- no Executivo (sanção ou veto) 

 

 

d) Fase de positivação que engloba: 
- promulgação (pelo Executivo ou pelo Legislativo, conforme o caso) 

- publicação (pelo Executivo ou pelo Legislativo, conforme o caso) 

 
 
 
 
 
 



6. Fluxo Simplificado do Processo Legislativo no âmbito da União: 
 

 

 

 

 

7. Observe o esquema acima e releia as três definições de Processo Legislativo 

apresentadas anteriormente. Compare-as com a definição do Prof. José Joaquim Gomes 

Canotilho: “um complexo de atos, qualitativa e funcionalmente heterogêneos e autônomos, 

praticados por sujeitos diversos e dirigidos à produção de uma lei do Parlamento.” 

 

II – DESENVOLVIMENTO 

 

A aula de nº 5 do Curso de Processo Legislativo vai abordar a complementação do 

Processo Legislativo, ou seja, as fases “c” e “d” anteriormente mencionadas (deliberação e 

positivação).  

 

1. FASE DE DELIBERAÇÃO 

1.1 Fase de deliberação no Poder Legislativo – a Ordem do Dia 
 

1.1.1 Considerações Gerais 
 

As Sessões Ordinárias, segundo o Regimento Interno, são compostas de quatro partes: 

Pequeno Expediente, Grande Expediente, Ordem do Dia e Explicação Pessoal (art. 99). As 

Sessões Extraordinárias possuem apenas uma parte, a Ordem do Dia (parágrafo único do 

artigo 102).  

 

A Ordem do Dia é justamente a fase em que ocorrem as discussões e votações (artigo 

117). A competência para organizar a Ordem do Dia da Sessão Ordinária é do Presidente, 

mas ele deverá ouvir o Colégio de Líderes (art. 18, item I, alínea “q”). Quanto à organização 

da Ordem do Dia das Sessões Extraordinárias, não existe exigência regimental no sentido 

de se ouvir o Colégio de Líderes. 



 

Algumas proposições deverão obrigatoriamente ser incluídas na Ordem do Dia, por 

exigência constitucional: os projetos de iniciativa do Poder Executivo com urgência 

constitucional (art. 26 da C.E.) e os vetos (art. 28 da C.E.), se não forem apreciados nos 

prazos de, respectivamente, 45 e 30 dias. Também deverão ser automaticamente incluídos 

na Ordem do Dia os projetos de decreto legislativo resultado da análise dos processos 

oriundos do Tribunal de Contas, sobre contratos considerados irregulares (art. 239 do R.I.). 

O Presidente poderá, além disso, incluir outras proposições, caso assim decida o Colégio 

de Líderes.  

 

A inclusão das proposições na Ordem do Dia não significa, como seria de se supor, tendo 

em vista o caráter de urgência de que se revestem, que elas serão rapidamente votadas. Se 

assim fosse, não chegaria a Ordem do Dia ao número absurdo de itens constatado 

atualmente.  

 

Curiosamente, o artigo 150 estabelece prazos para a inclusão das proposições na Ordem 

do Dia, mas tais prazos não vêm sendo obedecidos, uma vez que existem cerca de 3000 

proposições devidamente instruídas, aguardando a inclusão.  

 

1.1.2 Discussão 
 

Praticamente não existem normas constitucionais acerca da fase de discussão. Há apenas 

a exigência de dois turnos de discussão para a aprovação de emendas constitucionais. 

Assim sendo, as regras para a fase de discussão são aquelas contidas no Regimento 

Interno (art. 180 a 195):  

Artigo 181 – discute-se o conjunto da proposição e não partes dela.  

Artigo 183 – haverá apenas um turno de discussão. 

Artigo 184 – os Deputados que quiserem discutir deverão se inscrever por escrito, de 

próprio punho, especificando se falarão contra ou a favor da proposição; serão chamados 

alternativamente, enquanto for possível. Os autores proposição, os relatores e os autores 

de voto vencido têm preferência no uso da palavra.  

Artigo 185 – o Deputado inscrito poderá ceder seu tempo a outro, no todo ou em parte.  

Artigo 188 – poderão ser concedidos apartes, pelo prazo de 1 minuto e com a permissão do 

orador.  

Artigo 189 – cada Deputado poderá falar apenas uma vez;  

Artigo 190 – são os seguintes os prazos para os debates: 



a) 30 minutos, para discussão de projetos (15 minutos, em caso de proposição em 
regime de urgência); 

b) 15 minutos, para discussão de requerimentos. 
Incidentes possíveis na fase de discussão: 

 

a) adiamento da discussão – ocorre de duas formas: 

 

1. através de requerimento escrito, proposto antes de encerrada a discussão; possível 

para proposições que não estejam em regime de urgência, sendo de 5 dias o prazo máximo 

de adiamento permitido; 

 

2. através da apresentação de emenda de Plenário - apresentada ao se iniciar a 

discussão, a emenda deverá contar com o apoiamento de um quinto, pelo menos, dos 

membros da Assembléia (19 assinaturas – artigo 175, inciso II). A discussão da matéria 

será adiada, para pronunciamento das Comissões sobre as emendas.  

 

A emenda de Plenário não será cabível para as proposições com urgência constitucional, se 

forem incluídas na Ordem do Dia quando já esgotado o prazo de 45 dias, contados de sua 

apresentação. Caso a urgência tenha sido concedida pela Assembléia Legislativa, é 

possível a apresentação de emenda.  

 

b) requerimentos de verificação de presença – as solicitações podem ser feitas 

oralmente, pelo Líder ou Vice-Líder e têm, quase sempre, caráter obstrutivo. Quando não se 

consegue a presença de 24 Deputados em Plenário, a sessão deverá ser levantada, pois o 

artigo 10 da Constituição Estadual determina que as sessões devam ter a presença de, pelo 

menos, um quarto dos membros da Assembléia (quorum para abertura dos trabalhos).  

c) - encerramento da discussão (artigo 194) - ocorre quando não há mais oradores 

inscritos ou quando, transcorrido o prazo estabelecido regimentalmente, o Plenário aprova 

requerimento nesse sentido, assinado por um terço dos membros da Assembléia (32 

Deputados). O prazo mínimo de discussão após o qual se pode propor requerimento de 

encerramento é:  

1. 6 horas, para proposições em regime de urgência; 

2. 9 horas, para proposições em regime de prioridade; 

3. 12 horas, para proposições em regime de tramitação ordinária. 

 

A discussão não poderá ser encerrada se houver pedido de adiamento que não possa ser 

votado por falta de quorum (artigo 195).  



 

 

 

1.1.3 Votação 
 

Logo após o encerramento da discussão, inicia-se a votação (art. 198), cujo termo inicial é a 

declaração do Presidente de que a matéria está em votação.  

 

Pode ocorrer, no período entre o encerramento da discussão e o início da votação, a 

apresentação de emenda aglutinativa (artigo 175, inciso IV e § 1º). Nesse caso, votação 

poderá ser adiada por um dia, para publicação da emenda, a não ser que haja anuência 

dos Líderes para que a votação se processe no mesmo dia.   

 

 

Encaminhamento de votação – é a prerrogativa concedida a cada Bancada, através de 

um dos seus membros, indicado pelo Líder, de usar da palavra pelo prazo máximo de 10 

minutos, para transmitir aos demais membros da Bancada a orientação a ser seguida no 

processo de votação (artigo 210, 211, 212).  

 

Na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, o voto é público (§ 2º do artigo 10 da 

C.E.) 

 

O “quorum” necessário à apreciação das proposições é determinado constitucionalmente. 

A regra geral é aquela contida no § 1º do artigo 10 da C.E.: “Salvo disposição constitucional 

em contrário, as deliberações da Assembléia Legislativa e de suas Comissões serão 

tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.” 

 

 

 

 

 

 

 



Casos em que a Constituição exige “quorum” qualificado: 

QUORUM QUALIFICADO MATÉRIA 

dois terços (63) 1. suspensão de imunidades, durante o  

estado de sítio; 

2. admissão de acusação contra o  

Governador, nas infrações penais comuns  

ou nos crimes de responsabilidade; 

três quintos (57) proposta de emenda à Constituição; 

maioria absoluta (48) 

 

1. projeto de lei complementar; 

2. projeto vetado; 

3. eleição dos membros da Mesa, em 

 primeiro escrutínio; 

4. prisão de Deputado em flagrante  

de crime inafiançável; 

5. sustação do andamento de ação contra  

Deputado; 

6. perda de mandato ( a votação é nominal); 

7. autorização para realização de  

operações de crédito que excedam o  

montante das despesas de capital,  

autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais, com 

fim preciso; 

8.constituição de CPI,quando já  

estiverem funcionando concomitantemente  

mais de 5; 

9. reunião da Assembléia em local diverso  

de sua sede; 

10. convocação extraordinária da Assembléia; 

 



 

Os partidos que estiverem em processo de obstrução, deverão comunicá-lo à Mesa, 

durante a Sessão (artigo 117, § 4º). Tal comunicação é importante para efeito de contagem 

dos votos. Os votos dos parlamentares pertencentes aos partidos em processo de 

obstrução não serão considerados para efeito de “quorum”, muito embora seus 

parlamentares permaneçam em Plenário durante a votação. Já os Deputados que votarem 

“abstenção” ou “em branco”, terão seus votos computados para aquela a finalidade (artigo 

199).  

 

O processo de votação não pode ser interrompido pelo término do prazo destinado à 

sessão, dando-se por prorrogado esse prazo até que se conclua a votação (art. 198, § 1º).  

 

É permitida a apresentação de declaração escrita de voto, para ser publicada na ata dos 

trabalhos, não sendo, no entanto, permitida sua leitura em Plenário (artigo 200). 

 

 

 

Processos de votação ostensiva: simbólico e nominal 

 

 

Via de regra, o processo de votação adotado é o simbólico, que consiste no convite feito 

pelo Presidente, ao anunciar a votação, para que os Deputados favoráveis à matéria em 

votação permaneçam como estão, proclamando, a seguir, o resultado da votação – 

aprovado ou rejeitado (artigo 202).  

 

 

Qualquer Líder pode, entretanto, requerer que a votação se processe nominalmente, 

devendo o Plenário acatar o pedido (artigo 204). Pelo processo nominal, os votos serão 

registrados no sistema eletrônico de votos (artigo 203). O processo escolhido para a matéria 

principal deverá ser mantido durante a votação das matérias acessórias - substitutivo, 

emendas ou subemendas (artigo 201, parágrafo único). 

 

 

Não se pode confundir processo de votação nominal com requerimento de verificação 

de votação. O primeiro é escolhido antes que se inicie a votação, enquanto que o segundo 



é apresentado por Líder de Partido, logo após o anúncio do resultado da votação simbólica 

e antes que se passe a outro assunto (artigo 202, §§ 1º e 2º e artigos 213 e 214). Se 

escolhido o processo de votação nominal, não caberá o posterior pedido de verificação de 

votação.  

Enquanto o Presidente não anunciar o resultado final, é possível a retificação do voto.  

Quando o quorum não é suficiente para haver a deliberação, ou seja, quando não estão 

presentes 48 Deputados, ou quando não se atinge o quorum qualificado exigido 

constitucionalmente, a votação fica adiada.  

Em geral, as proposições são votadas englobadamente (artigo 208). Pode ocorrer, 

entretanto, que haja emendas com pareceres divergentes ou que se queira votar 

destacadamente algumas partes do texto. Nesse caso, propõe-se, antes de iniciada a 

votação, um requerimento de método de votação (roteiro de votação). Este requerimento 

deverá ser aprovado pelo Plenário (artigo 209 e §§).  

A ordem dos itens constantes de um requerimento de método de votação terá como base 

as regras da preferência (artigos 219 e 220). 

Para pensar: terminada a votação de um projeto de lei complementar, havendo um dos 

partidos se declarado em obstrução, o placar eletrônico anuncia o seguinte resultado:  

 

 

 

Pergunta-se: O projeto de lei complementar foi aprovado?  

Resposta: Não, porque o quorum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria 

absoluta, conforme artigo 23 da Constituição Estadual, ou seja, 48 Deputados deveriam ter 

votado sim.  

 

O que acontece com o projeto de lei rejeitado pelo Plenário? Será arquivado, não podendo 

a mesma matéria ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, a não ser por 

proposta da maioria absoluta dos membros da Assembléia Legislativa (art. 29 da C.E.).  

 

 

Sim – 47 

Não - 01 

Abstenção - 03 

Presidente 

TOTAL - 52 



1.1.4 Redação final e autógrafo 
 

 

O projeto que tenha sido aprovado com qualquer alteração, decorrente de substitutivos, 

emendas ou destaques, deverá ser encaminhado à Comissão de Redação, para que lhe 

seja dada a redação final.  

 

Para algumas matérias específicas, a redação final caberá a outras Comissões. À 

Comissão de Finanças e Orçamento caberá a redação final dos seguintes projetos: PPA, 

LDO, LO (§7º do art. 246). À Comissão de Assuntos Municipais, a redação final dos projetos 

que tratam da divisão territorial e administrativa do Estado (art. 243, § 2º). No caso dos 

projetos de resolução que tratem de matéria de economia interna, inclusive reforma do 

Regimento, a redação final caberá à Mesa (art. 215, § 2º).  

 

Os prazos para a elaboração da redação final variam conforme o regime de tramitação: 1 

dia, nos casos de urgência, 5 dias, nos casos de prioridade e 10 dias, nos casos de 

tramitação ordinária (art. 217).  

 

É possível apresentar emendas à redação final apenas para evitar incorreção de linguagem, 

incoerência notória, contradição evidente ou absurdo manifesto (art. 218).  

 

Se, após a aprovação da redação final e antes da expedição do Autógrafo, for constatada 

alguma inexatidão no texto, a Mesa pode proceder à correção, dando conhecimento ao 

Plenário, que tem a prerrogativa de impugnar a alteração. Caso o faça, reabre-se a 

discussão para decisão final do Plenário (art. 218, § 3º).  

 

O texto a ser encaminhado ao Poder Executivo denomina-se Autógrafo. É numerado e 

publicado no Diário do Poder Legislativo, sendo assinado pelo Presidente da Assembléia.  

 

 

1.2 Fase de deliberação no Poder Executivo 
 

A data da publicação do Autógrafo é o termo inicial do prazo de 15 dias úteis que o Chefe 

do Poder Executivo tem para se posicionar com relação à matéria aprovada pela 

Assembléia Legislativa.  

 



 

1.2.1 Sanção (“caput” e §§ 1º e 4º do artigo 28 da Constituição do Estado) 
 

Tendo o Poder Legislativo declarado sua vontade, através do Autógrafo, cabe, agora, ao 

Poder Executivo declarar também a sua para que, fundidas as duas vontades, a lei, como 

ato jurídico complexo que é, possa se aperfeiçoar. A sanção é, pois, a manifestação da 

vontade do Poder Executivo, no sentido de que aquele texto aprovado pelo Poder 

Legislativo tem condições de se incorporar ao ordenamento jurídico do Estado. A sanção 

incide sobre o projeto de lei e poderá ser expressa, se o Governador promulga a lei (caput 

do art. 28 da C.E.) ou tácita, se o Governador não se manifesta no prazo de 15 dias úteis (§ 

4º do art. 28 da C.E.). A sanção não necessita motivação e poderá ter abrangência total ou 

parcial. À sanção parcial corresponderá, conseqüentemente, o veto parcial.  

 

1.2.2  Veto ( §§ 1º a 8º do artigo 28 da C.E.)  

 

Pode ocorrer, entretanto, que a vontade do Chefe do Poder Executivo não vá ao encontro 

da vontade do Poder Legislativo, mas sim vá de encontro a essa vontade, manifestada no 

Autógrafo que lhe foi enviado. Nesse caso, a Constituição lhe dá a prerrogativa de 

posicionar-se contrariamente, através do veto, que se caracteriza por ser uma função 

legislativa subsidiariamente exercida pelo Poder Executivo. 

Por constituir-se em interferência do Poder Executivo no exercício da função legislativa, 

própria de outro Poder, o veto se submete a algumas restrições: deve ser explicitamente 

manifestado no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento do Autógrafo e deve ser 

motivado. Decidindo-se pelo veto, o Governador terá, completados os 15 dias úteis, 

quarenta e oito horas para comunicar ao Presidente da Assembléia os motivos do veto. Se 

o veto acontecer durante o recesso parlamentar, as razões de veto serão publicadas no 

Diário do Poder Executivo.  

O veto poderá recair sobre toda a proposição (veto total) ou apenas sobre parte dela (artigo, 

parágrafo, inciso, item ou alínea, por inteiro). Não se admite, portanto, veto a palavras ou 

expressões avulsas, justamente pelo risco que corre a vontade do legislador de ser 

totalmente distorcida.  

Dois motivos podem justificar o veto: a inconstitucionalidade e a contrariedade ao interesse 

público. 

Veto por inconstitucionalidade: o Poder Executivo rechaça ataque direto contra seus 

direitos constitucionais ou contra qualquer outra regra estabelecida na Constituição. É o 

direito de autodefesa do Executivo.  

Veto por inoportunidade (contrariedade ao interesse público): o mérito do projeto é 

analisado em relação ao interesse geral e considerado incompatível pelo Executivo. Com o 

veto por inoportunidade, o Executivo torna-se legislador ativo, levando vantagem devido ao 

maior conhecimento técnico de que dispõe. 



1.2.2.1 A tramitação do Veto no Poder Legislativo 

 

Fase de instrução 

Devolvida a proposição ao Poder Legislativo, para que novamente, analise a matéria, agora 

sob o enfoque do veto governamental, reinicia-se o processo legislativo desde a fase de 

instrução. Publicada a mensagem do Governador com os motivos do veto, as proposições 

vetadas são encaminhadas às Comissões, para instrução. Se o motivo do veto for apenas 

inconstitucionalidade, falará a Comissão de Constituição e Justiça e, se apenas mérito, 

falará a Comissão pertinente. Se o motivo for duplo, falarão as duas Comissões. Cada 

Comissão tem o prazo regimental de 5 dias para se manifestar (artigo 232, § 1º).  

Publicados os pareceres, as proposições vetadas serão incluídas na Ordem do Dia para 

discussão e votação. A Assembléia Legislativa tem apenas 30 dias, contados do envio da 

mensagem de veto, para deliberar sobre a matéria. Transcorrido esse prazo, sem 

deliberação, o projeto vetado passará, necessariamente, a constar da Ordem do Dia, onde 

permanecerá até que se ultime sua votação.  

 

Fase de deliberação  

O que será submetido à deliberação do Plenário é novamente o projeto e não, o veto, muito 

embora haja autores que defendam outra interpretação, com base no texto da Constituição 

Federal. Haverá um único turno de discussão e votação. Como o regime de tramitação do 

veto é o de urgência, o prazo para discussão é de 6 horas, no mínimo, antes que se possa 

requerer o encerramento da discussão. Pode-se considerar encerrada a discussão antes de 

esgotado esse prazo, entretanto, caso não haja oradores inscritos.  

O quorum necessário para aprovar o projeto e, conseqüentemente, rejeitar o veto, é maioria 

absoluta.  O quorum para a manutenção do veto será, entretanto, maioria simples.  

Não existe restrição para a apreciação do veto pela Assembléia, como aquela contida no § 

2º do artigo 28 (“O veto parcial deverá abranger, por inteiro, o artigo, o parágrafo, o inciso, o 

item ou alínea.”). Dessa forma, a Assembléia poderá derrubar parcialmente um veto total 

ou, mesmo sendo parcial o veto, poderá rejeitar palavras ou expressões, aprovando o 

restante do texto vetado.  

 

2. FASE DA POSITIVAÇÃO 

 

- O que é  positivação? 

Positivar significa incluir o texto aprovado no ordenamento jurídico, atribuindo-se-lhe 

eficácia jurídica. Isso se dá através da promulgação e da publicação da lei.  

 



“A promulgação é o ato pelo qual a autoridade competente, em princípio o Chefe do Poder 

Executivo, comunica aos cidadãos a criação de uma nova lei”, diz Clèmerson Merlin Cléve.  

Não se trata, segundo o mesmo autor, de um direito ou um poder, mas de uma imposição 

constitucional. Sancionado o projeto, fica o Executivo obrigado a promulgar a respectiva lei 

e ordenar sua publicação. 

Nos casos de sanção tácita, a promulgação será obrigatoriamente feita pelo Presidente da 

Assembléia (art. 28, § 4º) e, no caso de veto rejeitado, poderá ser efetuada pelo Presidente 

ou pelo Primeiro Vice-Presidente da Assembléia Legislativa (art. 28, § 8º da C.E.), caso o 

Governador não o faça dentro de 48 horas, contados a partir do envio, para promulgação, 

do Autógrafo do projeto cujo veto foi rejeitado. Saliente-se que não há que se falar em 

sanção no caso do texto cujo veto foi rejeitado.  

Sanção e promulgação são dois momentos distintos do processo legislativo. “Sanção 

incide sobre o projeto que, a partir dela e por ela, se transforma em lei propriamente”, diz o 

Dr. Andyara K. Sproesser. Prossegue: “A promulgação, como ato imediatamente seguinte, 

incide, ao contrário, sobre a lei, que passou a existir com a sanção. Essa é distinção 

essencial que se deve fazer entre os dois atos. Outra distinção é decorrente da finalidade 

de cada ato. A sanção, como se viu, consiste na anuência ou concordância do Executivo ao 

que foi aprovado pelo Legislativo. Já a promulgação consiste no ato pelo qual a autoridade 

competente (de regra, o Executivo), atesta a existência da lei como comando dirigido a toda 

a sociedade, e proclama a sua executoriedade, valendo dizer que dá como certa a 

existência da lei e determina aos órgãos estatais em geral que a cumpram e a façam 

cumprir.” 

 

2.1 Vigor e eficácia da lei  
 

Dizer que a lei “entra em vigor” significa, primeiramente, que ela é incorporada ao 

ordenamento jurídico. Mas significa, também, que ela está apta a produzir efeitos jurídicos 

(ter eficácia).   

A própria lei, em geral, traz previsão quanto à data em que entrará em vigor: na data de sua 

publicação (vigência concomitante), em data posterior à publicação (vigência diferida) ou 

em data anterior à publicação (vigência retroativa).  

Caso a lei não traga previsão sobre o termo inicial de sua eficácia, segue-se a regra contida 

na Lei de Introdução ao Código Civil, que determina: “Art. 1o - Salvo disposição contrária, a 

lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.”  

Exemplos de cláusulas de eficácia: 

Eficácia concomitante –  

“LEI COMPLEMENTAR Nº 1024, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007 

Dispõe sobre a criação e extinção de postos nos Quadros de Oficiais da Polícia Militar 

do Estado de São Paulo, na forma que especifica, e dá outras providências. 

(...) 



Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogado o artigo 6º da Lei Complementar nº 697, de 24 de novembro de 1992.” 

 

 

 

Eficácia retroativa -   

“LEI COMPLEMENTAR Nº 1033, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

Altera as Disposições Transitórias da Lei 
Complementar nº 988, de 9 de janeiro de 2006, que 
organiza a Defensoria Pública do Estado e institui o 
regime jurídico da carreira de Defensor Público do 
Estado. 

 

(...) 

Artigo 5º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2007.” 

 

 

Eficácia diferida -   

 

 

“LEI COMPLEMENTAR Nº 1029, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2007 

 

Prorroga o prazo para a concessão da Gratificação 
Área Educação. 

(...) 

“Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008.” 

 

 

 

 

 

 



III - CONCLUSÃO 

Deixo, para reflexão, as palavras de Márcia Maria Corrêa de Azevedo, contidas na obra 

Prática do processo legislativo: jogo parlamentar: fluxos de poder e idéias no 

congresso: exemplos e momentos comentados, sobre o papel do parlamentar na 

elaboração legislativa: 

“Há muito o que se refletir sobre o papel do parlamentar na elaboração legislativa: 

1º) há a consciência da legitimidade de sua participação, conquistada por um processo 

eleitoral lícito; 

2º) há a internalização de seu papel de “Representante” do povo que o elegeu, ouvindo e 

defendendo os interesses de seus representados; 

 

3º) há a correspondência de suas ações com a plataforma de seu partido político, 

valorizando-o e fortalecendo-o: 

4º) há o conhecimento e o respeito pelas normas e processos de sua Casa Legislativa, para 

efetivar um desempenho adequado; 

5º) há a percepção e a humildade de que os assuntos a serem debatidos requerem 

conhecimento técnico e especializado; 

6º) mais, há a consciência de que seu papel é deliberar sobre as proposições legislativas – 

ouvida a sociedade, e não necessariamente o de redigir as futuras leis; 

7º) por último, há a noção de que a elaboração legislativa é apenas a primeira parte de um 

longo processo em que envolve a necessária aplicabilidade da lei e sua posterior execução 

e fiscalização.” (páginas 121/122) 
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