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MODIFICAÇÕES CONSTITUCIONAIS
Quase todos os estados soberanos atuais têm suas estruturas
políticas fixadas em Constituições.
Os anseios políticos dos vários povos estão em evolução constante, seja pelo conhecimento dos exemplos dos países vizinhos ou
pelo seu desenvolvimento cultural, determinando a necessidade de
modificações periódicas de suas organizações. Assistimos assim,
de tempos em tempos, às modificações daquelas estruturas, visando
conservar o direito em correspondência constante com a realidade.
Essas alterações se processam, na maioria dos casos, de acordo
com os próprios preceitos constitucionais. Quando resultam de
movimentos extremos é porque o texto constitucional então vigente
não permitia reformas ou as tornavam profundamente difíceis.
A respeito muito bem esclareceu Carlos Ollero ( l ) :
«Historicamente têm coincidido os movimentos revolucionários
e pós-revolucionários com as exigências de rigidez constitucional,
fenómeno facilmente explicável se se tem em conta que depois de
uma comoção política profunda o órgão constituinte procura buscar
os meios de consolidar os resultados obtidos e assegurar os princípios políticos e os esquemas de organização conquistados e com
isto evitar, no possível, os traumatismos mais ou menos revolucionários ou contra-revolucionários. Claro é que, às vezes, é precisamente a elaboração de uma Constituição rígida que, por dificultar
sua modificação, provoca esses movimentos que se tentam prevenir».
Como também esclarece Pontes de Miranda ( 2 ) :
«As Constituições que se fizessem inalteráveis, eternas,
seriam ingénuas e imprudentes. Emendar-se, permitir alterar-se,
nos indivíduos e nos grupos sociais é sinal de sabedoria».
Classificam-se as Constituições, como nos ensina Bryce, em
«rígidas« e flexíveis».
( 1 ) Carlos de Ollero — El dcrecho constitucional de Ia postguerra, página 148.
( 2 ) Pontes de Miranda — Comentários ã Constituição, vol. V, pagina 339.
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Uns autores entendem que:
«O que distingue substancialmente as constituições rígidas das
flexíveis é a maneira de revê-las e reformá-las, isto é, a maior ou
menor facilidade e flexibilidade no seu processo» (3)
Para outra corrente, são flexíveis as que admitem modificações pelo Poder Legislativo de modo ordinário e rígidas aquelas
para cuja modificação torna-se necessária a eleição de nova Assembleia Constituinte. (4) A revisão, quando admitida, pode ser
total ou parcial, segundo preceitua uma reforma de base, com
modificação de estrutura ou simplesmente adições e emendas propriamente ditas, permanecendo sempre a Constituição originária.
São vários os métodos empregados para o seu processamento, desde os mais simples aos de grande complexidade, em que
o constituinte procurou conjugar todos os esforços para dificultar
a reforma ou mesmo o seu amadurecimento provocando o exame
cuidadoso pelos vários corpos institucionais detentores do Poder,
até mesmo pelo povo, diretamente, através de referendum.
Em muitas constituições encontramos expresso o impedimento
de modificação de certos artigos básicos que não podem ser atingidos pelas reformas, visando-se, com isso, a manutenção de suas
estruturas políticas fundamentais.
Nas Constituições de alguns países nada encontramos sobre
reforma e a razão disso está no fato de que neles a Constituição
emanou de um poder único, como expressão de uma vontade soberana, absoluta.
Àssirn sucede na Espanha onde a Constituição vigente, de
17 de julho de 1945, foi outorgada num regime totalitário. O
mesmo no Vaticano, onde a plenitude de poderes pertence ao Papa
que, por sua soberana vontade, outorgou a Constituição vigente,
de 7 de junho de 1929.
As Constituições de Mónaco (5-1-1911), Afganlstão (31-10
de 1931), Arábia Saudita (31-8-1926) do Iran (31-12-1906) e
do Iraque (27-7-1958) foram também outorgadas unicamente por
seus soberanos, sem nenhuma previsão quanto a possíveis reformas.
Não possuem Constituições escritas Andorra, que tem apenas
um Plano Político aprovado em 1866, Yemen e Israel, este último
ern razão de dificuldades intransponíveis encontradas pelo seu
Parlamento (Kneseht) em. conciliar as correntes políticas e religiosas da nova nação do oriente médio.
O caso dos Estados que integram a Comunidade Britânica
é, sob todos os aspectos, especial.
(3) Themisíocles Cavalcanti — Constituição Federal Comentada, vol. IV,
pág. 245.
(4) Luiz Munoz — Comentários às Constituições Hiberoaimericanas.

A Inglaterra não possui constituição escrita, constituindo, contudo, exemplo de amadurecimento político para os demais povos,
regendo-se apenas por um conjunto de convenções constitucionais
e pela tradição. Como regras escritas encontramos a Magna
Carta de 12 de junho de 1215, a Petição dos Direitos de 7 de
junho de 1628, o Bill of Rights de 13 de fevereiro de 1689 e os
Àtos do Parlamento de 18 de agosto de 1911 e 16 de dezembro
de 1949.
Para Jennings (5) há na Comunidade Britânica um processo
político que «requer atenção constante para emendas constitucionais
e a Grã-Bretanha, que nunca resolveu escrever sua própria Constituição, tem a maior manufatura de constituições escritas que
o mundo já viu. São encontradas nos Atos do Parlamento do
Reino Unido, na legislação local e nos Brilish Settlements Acts,
Foreing Jurisdiction Acts e outros. Do exame desses documentos
observa-se que a competência para suas modificações nem sempre
está com os estados e sim com o Parlamento do Reino Unido.
Quando examinamos as demais constituições, procurando encontrar pontos de contato e procedimento semelhante, no que diz
respeito à modificação constitucional, o primeiro aspecto é o da
competência ou da iniciativa para proposição das emendas.
São inúmeros os agentes iniciais das proposições. Estão, às
vezes, isolados, cabendo a um único corpo político a sua iniciativa
e em outros casos essa competência é fixada indistintamente pelos
vários órgãos deliberativos.
O outro ponto fundamental é o da regulamentação à elaboração do projeto de emenda e dos órgãos que nele tomam parte.
Como na questão da competência, os elementos são os mais
variados.
Há constituições que tratam da reforma de um modo geral
e outras que descem a pequenas minúcias do procedimento.
Não pudemos fixar o mecanismo constitucional da reforma
em alguns países. Tivemos conhecimento, através de referências,
da existência das Constituições das Filipinas, de 11-3-47, da Birmânia, de 24-9-47, da Coreia do Norte, de 3-9-48 e do Paquistão,
de 23-3-56, sem que, contudo, pudéssemos examinar seus textos,
com aquele propósito.
Fomos felizes, porém, quanto à maior parte das demais.
Damos a seguir, os dispositivos constitucionais vigentes da
grande maioria dos estados soberanos atuais.
Não pudemos
agrupá-los segundo aqueles critérios das modificações constitu(5)

Jffnnings, Sir Iver — Constitutional Laws of the Commonwealth.
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cíonaís, dada a complexidade e as diferenças que apresentam, Seguimos, tanto quanto possível, a ordem das datas em- que entraram
em vigor.
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA DO NORTE — (17-9-1787)
Das disposições sobre emendas
Ait, V. O Congresso, sempre que dois terços de ambas
as Câmaras julgarem necessário, proporá emendas a esta Constituição, ou, por solicitação dos órgãos legislativos de dois terços
dos Estados, convocará uma convenção para propor emendas que,
em qualquer dos casos, serão válidas para todos os efeitos e fins,
como parte desta Constituição, depois de ratificadas pelos órgãos
legislativos de três quartos de todos os Estados, ou por convenções reunidas em três quartos deles, conforme um ou outro modo
de ratificação seja proposto pelo Congresso, desde que nenhuma
emenda feita antes do ano de mil oitocentos, e oito afete, de
qualquer maneira, a primeira e a quarta cláusulas da seção nove
do artigo primeiro, e nenhum Estado, sem o seu consentimento,
seja privado de voto igual no Senado».
SUÉCIA— (6-6-1809)
«Art. 81. A presente Constituição, como também as outras
leis constitucionais do reino, não poderão ser modificadas nem revogadas senão por decisão do rei e do «Riksdag» (Parlamento)
em duas sessões.
Quando o «Riksdag» anunciar ao rei uma decisão sobre matéria constitucional este, se a decisão se deu a respeito de proposição sua, promulgará imediatamente estas emendas constitucionais,
antes que o «Riksdag» entre em recesso, e a decisão do rei será
comunicada ao «Riksdag» por meio de uma carta aberta que será
'ida em cada Câmara, simultaneamente, por um membro do Conselho de Estado que o rei designará com este fim. Se o «Riksdag»
adota uma proposta de emenda constitucional sua o rei consultará
o Conselho de Estado; se o rei dá sua aprovação, ele a promulgará
em carta aberta da maneira e na época previstas acima. Se o rei
não da sua aprovação, ele deverá, antes que o «Riksdag» entre
em recesso, dar por escrito as razões pelas quais não aprova a
decisão do «Riksdag».
Art. 82. As emendas constitucionais adotadas pelo «Riksdag» e aprovadas pelo rei ou propostas pelo rei e adotadas pelo
«Riksdag», segundo as formas prescritas, terão força de lei constitucional, depois da leitura no «Riksdag» da carta aberta prevista
no artigo precedente».

Lei Orgânica do «Riksdag» (Parlamento) — 22-6-1866
«Art. 64. Os projetos visando a adoção, modificação, interpretação ou revogação de leis constitucionais, podem ser rejeitados
na mesma sessão em que forem apresentados; todavia, eles não
podem ser definitivamente adotados nem aprovados senão como
projetos, os quais serão em seguida adiados para a primeira
sessão que se abrir depois das eleições feitas em todo o reino para
a segunda Câmara e serão, então, submetidos a uma nova deliberação .Se for adotado nesta sessão pelas duas Câmaras, o projeto
será considerado como resolução do «Riksdag»; as Câmaras não
terão, aliás, o direito de opor alguma modificação aos projetos
assim adiados. Qualquer resolução sobre os projetos adiados não
pode ser reenviada a uma outra sessão senão àquela que vier
a ser designada por meio de acordo que se faça a respeito entre
o rei e as duas Câmaras».
NORUEGA — ( l 7-5-1814)
«Art. 112. Se a experiência demonstrar que uma parte qualquer da Constituição do reino da Noruega necessite ser modificada, toda proposição com esta finalidade será submetida à l», 2'-1 e
3* sessões do «Storthing» (Congresso) depois das eleições seguintes, tendo este a competência para decidir se a mudança
deverá ser adotada ou não. Estas modificações não poderão,
todavia, ser incompatíveis com os princípios da Constituição;
elas deverão atingir somente disposições particulares e não poderão
transformar o espírito da Constituição. Uma maioria de 2/3 dos
membros do «Storthing» deverá aprovar as modificações propostas.
Toda modificação à Constituição, adotada pela forma acima
mencionada, deverá conter a assinatura do Presidente e do Secretário do «Storthing» e ser enviada ao rei para promulgação, antes
de fazer parte integrante da Constituição do reino da Noruega».
BÉLGICA — (7-8-1831) (Com modificações até 15-10-1921)
«Art. 131. O poder legislativo tem o direito de declarar
que há necessidade de revisão de dispositivo constitucional determinado.
Depois desta declaração as duas Câmaras são dissolvidas de
pleno direito. Serão convocadas duas novas, de acordo com o
art. 71. (6)
(6) «Art. 71. O rei tem o direito de dissolver as Câmaras, simultânea
ou separadamente. O ato de dissolução conterá a convocação d°s eleitores
dentro de 40 dias e das Câmaras dentro de dois meses».

Estas Câmaras resolverão, de comum acordo com o rei, sobre
os pontos submetidos à revisão. Neste caso as Câmaras só poderão
deliberar com a presença de 2/3 dos membros de cada uma delas
e nenhuma modificação será adotada se não obtiver ao menos
2/3 dos votos».
NOVA ZELÂNDIA — (New Zealand Act, 1852) — (The New
Zealand Constitution (Amendment) Act, 1947)
Pelo último ato compete ao Parlamento da Nova Zelândia
emendar a Constituição.
Não nos foi possível encontrar o método.
CANADÁ — (Brítish North America Act, 1867) (British North
America (n.° 2 ) , 1949)
O primeiro ato não continha autorização expressa para o Parlamento emendar a Constituição. Para emendas, o Governo do
Canadá solicitava ao Governo do Reino Unido que pedisse ao
Parlamento do Reino Unido que aprovasse as emendas necessárias.
Pelo segundo ato, de 1949, o Parlamento Canadense pode emendar a Constituição.
Todavia, como observa Paul Gérin-Lajoie, (7) «de tempo
em tempo controvérsias surgem sobre o processo a ser seguido
ou sobre as condições sob as quais as emendas serão possíveis.
Mesmo hoje em dia, uma vista na literatura constitucional dos
vinte anos passados mostra que este problema não está resolvido».
E continua: «A Constituição do Canadá — à parte alguns
dispositivos que podem ser alterados por processo específico —
só pode ser emendada por um ato do Parlamento do Reino
Unido».
LUXEMBURGO — (17-10-1868)
«Art. 114. O Poder Legislativo tem o direito de declarar
que há necessidade de se proceder à revisão de disposição constitucional designada.
Depois dessa declaração a Câmara é dissolvida de pleno
direito.
Será convocada uma nova, de acordo com o art. 74, (8) da
presente Constituição. Essa Câmara estudará, de comum acordo
(7) Paul Gétin —• Lajoie — Constitutional Amendment in Canada —
University of Toronto Press.
(8) Art. 74. O Grão Duque pode dissolver a Câmara. Proceder-se-á
às novas eleições dentro dos três meses seguintes' à dissolução.

com o Grão Duque, os pontos a serem revistos. Nesse caso, a
Câmara só poderá deliberar com a presença de 3/4, ao menos,
de seus membros e nenhuma modificação será adotada se não
reunir, ao menos, 2/3 dos sufrágios.
Art. 115. Nenhuma modificação à Constituição poderá ser
feita durante período de regência».
SUISSA — (29-5-1874)
«Art. 118. A Constituição Federal pode ser revista a todo
tempo, total ou parcialmente.
Art. 119. A revisão total tem lugar nas formas estabelecidas pela legislação federal.
Art. 120. Desde que uma sessão da Assembleia Federal
decrete a revisão total da Constituição federal e que outra sessão
não a consinta, ou desde que 50.000 cidadãos suíssos têm direito
de votar pedindo a revisão total, a questão de saber se a Constituição Federal deve ser revista é, num e noutro caso, submetida
à votação do povo suísso, através de «sim» ou «não».
Se, num ou noutro caso, a maioria dos cidadãos suissos que
toma parte na votação se pronuncia pela afirmativa, os dois Conselhos serão renovados para trabalhar na revisão.
Art. 121. À revisão parcial pode ter lugar, seja pela iniciativa popular, seja pelas formas estabelecidas pela legislação
federal.
A iniciativa popular consiste em uma petição apresentada por
50.000 cidadãos suíssos que tenham o direito de voto, reclamando
a adoção de um novo artigo constitucional ou a revogação ou a
modificação de artigos determinados da Constituição em vigor.
Se, por iniciativa popular, várias disposições diferentes são
indicadas para serem revistas ou para serem introduzidas na Constituição federal, cada uma delas deve constituir o objeto de uma
petição de iniciativa distinta.
À petição de iniciativa pode ter a forma de uma proposição
concebida em termos gerais ou de um projeto redigido com todas
as partes.
D-esde que a petição de iniciativa estiver feita em termos
gerais, as câmaras federais, se elas a aprovam, procederão à revisão
parcial no sentido indicado e submeterão o projeto à aprovação ou
à rejeição do povo e dos cantões. Se, ao contrário, elas não
a aprovam, a questão da revisão parcial será submetida à votação
do povo; se a maioria dos cidadãos suíssos que tomem parte na
votação se pronuncia pela afirmativa, a Assembleia federal procederá à revisão, de acordo com a decisão popular.
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Desde que a petição tenha a forma de um projeto redigido de
todas as partes e que a Assembleia federal lhe dê sua aprovação,
o projeto será submetido à adoção ou rejeição do povo e dos
cantões. Se a Assembleia federal não estiver de acordo, ela pode
elaborar um projeto distinto ou recomendar ao povo a rejeição
do projeto proposto e submeter à votação seu contra-projeto, ou
sua proposta de rejeição, ao mesmo tempo que o projeto oriundo da
iniciativa popular.
Art. 122. Uma lei federal determinará as formalidades a
observar para as petições de iniciativa popular e as votações
relativas à revisão da Constituição federal.
Art. 123. A Constituição federal revista ou a parte revista
da Constituição entra em vigor desde que tenha sido aceita pela
maioria dos cidadãos suíssos que tomaram parte na votação e pela
maioria dos Estados.
Para estabelecer a maioria dos Estados o voto de um meiocantão é computado como um meio-voto.
O resultado de votação popular em cada cantão é considerado
como o voto do Estado».

— II

UNIÃO SUL AFRICANA — (South África Act, 1909) (20-9-1909)
Competência para emendas à Constituição.
Inúmeras seções não podem ser emendadas. Para as que
são passíveis de emendas, só depois de 10 anos poderão estas
ser apresentadas, e em alguns casos. A emenda deve passar por
ambas as Casas do Parlamento, em reunião conjunta, em três
discussões, e ser aprovada, pelo menos, por 2/3 do número
total de membros das duas Casas.
As disposições estão no art. 152.
MÉXICO —• (1-5-1913)
«Art. 135. A presente Constituição pode ser adicionada ou
reformada. Para que as adições ou reformas cheguem a ser parte
áa mesma, se requer que o Congresso da União, pelo voto
das duas terças partes dos indivíduos presentes, aprove as reformas
ou adições e que estas sejam aprovadas pela maioria das legislaturas dos Estados.
O Congresso da União fará o cômputo dos votos das legislaturas e a declaração de haver sido aprovadas as adições e reformas.

COLÔMBIA — (5-8-1886)
«Art. 209. A Constituição só poderá ser reformada por ato
legislativo discutido, primeiramente, e aprovado pelo Congresso,
na forma ordinária; e, de igual modo, considerado na reunião
anual subsequente, e aprovado nesta pelas duas Câmaras, em
segunda e terceira discussões, pela maioria absoluta dos membros
que compõem cada uma delas».
AUSTRÁLIA — (Commonwealth of Austrália Constitution Act,
1900). (9-7-1900)
Pelo art. 128 se verifica que as emendas devem passar por
maioria absoluta em cada Casa do Parlamento. Pelo menos 2
meses e no máximo seis meses depois de sua aprovação pelas duas
Casas a proposta será submetida em cada Estado aos eleitores
qualificados para votar nas eleições para a Câmara dos Representantes .
Quando houver divergências entre a proposta de uma Casa e
a outra, o Governador Geral submeterá o assunto aos eleitores
de cada Estado na forma anterior.
A proposta aprovada será apresentada ao Governador Geral
para o Assentimento da Rainha.

FINLÂNDIA — (17-7-1919)
«95 — A presente Constituição (Forma do Governo) é em
todas as suas partes uma lei fundamental irrevogável. Ela não
pode ser modificada, interpretada com autenticidade ou revogada,
e as emendas não podem ser propostas senão de acordo corn o
processo prescrito para as leis fundamentais em geral».
Lei Orgânica da Câmara dos Deputados (13-1-1928)
«94 — A presente lei orgânica da Câmara, que revoga a lei
orgânica da Dieta de 20-7-1906 e as leis de 31-12-1917, 29-5-1918,
22-10-1918 e 17-4-1919, que a haviam emendado, tem em todas
as suas partes força de lei constitucional; ela não poderá ser
emendada, interpretada ou revogada senão de acordo com as
regras estabelecidas em geral para toda lei constitucional».
Não conseguimos encontrar as regras para tramitação das
proposições de leis constitucionais.
LlECHTENSTEIN

(5-10-1921)

«Art . 1 1 1 . As disposições da presente Constituição são obrigatórias a partir de sua promulgação como lei fundamental do
país.
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As modificações ou interpretações desta lei fundamental, que
poderão ser propostas pelo Governo, pela Dieta ou por iniciativa
popular, requerem para sua aprovação a unanimidade dos membros
presentes da Dieta e uma maioria de 3/4 em. duas sessões consecutivas da Dieta».
TURQUIA — (20-4-1924)
«Art. 102. A revisão da presente Constituição está submetida às seguintes condições:
A proposta de revisão deve ser assinada por 1/3 ao menos
dos membros que compõem a Assembleia.
As modificações só serão admitidas pela maioria de 2/3 dos
membros que compõem a Assembleia.
Não pode ser apresentado projeto tendente a mudar, de qualquer modo, o artigo 1.°, prevendo que a forma do Estado é a
República.
CHILE — (18-9-1925)
«Art. 108. A reforma das disposições constitucionais estará
submetida à tramitação de um projeto de lei, salvo as exceções
que a seguir se indicam:
O projeto de reforma necessitará, para ser aprovado em cada
Câmara, o voto da maioria dos deputados e senadores em
exercício no momento.
As duas Câmaras, reunidas em sessão pública, com assistência da maioria do total de seus membros, sessenta dias depois
de aprovado um projeto, na forma assinalada no inciso anterior,
tomarão conhecimento dele e o votarão, jsem maior debate.
O projeto aprovado pela maioria do Congresso pleno, será
enviado ao Presidente da República.
Se no dia marcado não se reunir a maioria do total dos
membros do Congresso, a sessão se verificará a seguir, com os
deputados e senadores que comparecerem».
«Art. 109. O projeto só poderá ser emendado, pelo Presidente da República, para propor modificações ou correções às
reformas feitas pelo Congresso pleno.
Se as modificações que o Presidente da República propuser
forem aprovadas por ambas as Câmaras, o projeto será devolvido
ao Presidente para sua promulgação.
Se as duas Câmaras rejeitarem todas ou algumas das observações (emendas) do Presidente da República e insistirem, pelos
2/3 de seus membros presentes, na totalidade ou parte do projeto
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aprovado por elas, se devolverá ao Presidente para sua promulgação ou para que, se este julgar conveniente, consulte a nação,
dentro do prazo de 30 dias, sobre os pontos em desacordo por
rneio de um plebiscito. O projeto que se aprove no plebiscito
será promulgado como reforma constitucional».
«Art. 110. Uma vez promulgado o projeto, suas disposições
formarão parte da Constituição e se terão como incorporadas
nela».
LÍBANO -- (23-5-1926)
«Art. 76. (Lei constitucional de 17 de outubro de 1927,
art. 4 1 ) : A Constituição pode ser revista por iniciativa do Presidente da República. Neste caso, o Governo encaminhará à Assembleia um projeto de lei constitucional».
«Art. 77. (ídem, art. 42) : A Constituição pode igualmente
ser revista por iniciativa da Câmara dos Deputados. Este direito se
exerce da seguinte maneira:
A Câmara pode, no curso de uma sessão ordinária e por
proposta de 10 de seus membros, pelo menos, enunciar, pela
maioria de 2/3 dos membros que a compõem legalmente, o voto
de que a Constituição seja revista. Os artigos e as questões
visadas no voto devem ser enumeradas e precisas.
O Presidente da Câmara transmite o voto ao Governo solicitando um projeto de lei constitucional.
Se o Governo aprova o voto da Assembleia, deve preparar
o projeto de lei relativo e enviá-lo à Assembleia, no prazo de
4 meses; se o Governo não estiver de acordo com a Assembleia,
enviará o voto de volta para que ela delibere a respeito novamente. Se a Assembleia mantém seu voto, pela maioria de 3/4
dos membros que a compõem legalmente, é lícito ao Presidente da
República aquiescer ao desejo da Assembleia ou decretar a sua
dissolução e proceder a novas eleições, no prazo de 3 meses.
Se a nova Assembleia insiste na necessidade da revisão, o
Governo está obrigado a aquiescer ao voto da Assembleia e a
apresentar o projeto de lei no prazo de 4 meses».
ÁUSTRIA — (7-12-1929)
«Art. 44. I . ) As leis constitucionais ou as disposições
constitucionais contidas nas leis ordinárias não podem ser votadas
senão com a presença da metade, ao menos, dos membros e com
a maioria de 2/3 dos votos dados; nelas devem estar expressamente declaradas sua espécie: «lei constitucional», «disposição constitucional» .
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2) Toda reforma da Constituição federal deve, depois de
terminada a tramitação do art. 42 (9) e antes de sua promulgação
pelo Presidente da Confederação, ser submetida ao referendum de
toda a Nação. Do mesmo modo quanto às modificações parciais,
desde que o terço dos membros do Conselho Nacional ou do
Conselho Federal o solicitem.
Art. 45. 1.°) As decisões, nas referenda, serão tomadas
pela maioria absoluta dos votos válidos expressos.
2.°) O resultado do referendum deve ser publicado oficialmente .
Art. 46. L") O processo de referendum e da iniciativa
popular são regulados por lei federal.
2.° O direito de voto pertence a todo cidadão que for eleitor
ao Conselho Nacional.
3.°) O referendum é determinado pelo Presidente da Confederação .
TAILÂNDIA -- (10-12-1932)
Seção 111 — Esta Constituição só pode ser emendada de
acordo com as seguintes condições:
( l ) A proposta de emenda deve partir do Conselho de
Ministros ou dos membros da Assembleia de Representantes do
Povo pelo menos de 1/4 do seu número total.
(9) Art. 42 -- 1.') Todo texto de lei votado pelo Conselho nacional
deve ser transmitido sem demora pelo seu Presidente ao Chanceler federal,
que o deve levar imediatamente ao conhecimento do Conselho federal.
2.°) Salvo disposição constitucional em contrário, um texto de lei não
pode ser promulgado e publicado quando o Conselho federal tenha formulado
contra ele um veto (Einspruch) motivado.
3.°) O veto deve ser comunicado por escrito ao Conselho nacional,
para a intervenção do chanceler federal, nas oito semanas seguintes à transmissão
do texto de lei ao Conselho federal.
4.') Se o Conselho Nacional reiterar sua resolução, com a presença da
metade ao menos de seus membros, o texto votado deve ser promulgado e
publicado. Desde que o Conselho federal decida não formular veto, ou não
formule veto por motivo de demora, nos termos da alínea 3, o texto de lei
deve ser promulgado e publicado.
5.") O Conselho federal não pode vetar as resoluções do Conselho
Nacional no que diz respeito às leis sobre o regulamento do Conselho Nacional
e sobre sua dissolução, às leis sobre aprovação do Orçamento, de regulamentação das contas do orçamento, emissão ou conversão de empréstimos federais,
ou relativas a um ato de disposição de bens da Confederação. Estes textos de
lei devem ser promulgados e publicados sem demora.
Pela Lei Constitucional Federal de 7-12-1929, os arts. 42 e 44 foram
modificados. O «Conselho Federal» foi substituído pelo «Conselho do país e
das profissões».

(2) Esta moção para emenda deverá ser considerada em
3 turnos.
(3) A votação, em primeiro turno, será considerada para
aceitação em princípio da emenda, e feita por chamada nominal.
Para sua aprovação são exigidos 2/3, no mínimo, do número total
dos membros.
(4J A votação em segundo turno será feita, considerando-se
seção por seção da emenda, e para sua aprovação é exigida maioria
de votos.
(5) Concluído o segundo turno haverá um espaço de 15
dias, antes que a Assembleia dos Representantes do Povo proceda
ao terceiro turno.
(6) A votação no terceiro e último turno será feita nominalmente e para aprovação das emendas são exigidos 2/3, no
mínimo, do total dos membros.
(7) Quando a resolução tiver sido votada sob as condições
acima mencionadas será submetida ao Rei, aplicando-se, então,
jitutatis mutandis as previsões das Seções 71 e 82 (10)
PERU — (9-4-1933)
«236. Toda reforma constitucional deve ser aprovada pelas
Câmaras em outra legislatura ordinária. A aprovação e a ratificação requerem maioria dos votos do número legal de membros de
cada uma das Câmaras.
A iniciativa corresponde aos deputados e aos senadores, e ao
Presidente da República com aprovação do Conselho de Ministros.
NOTA: Os ministros de Estado reunidos formam o Conselho de Ministros (art. 157)».
PORTUGAL

;i 1-4-1933)
«Art. 134. À Constituição será revista cada 10 anos e para
este ^efeito a Assembleia nacional, cujo mandato será coincidente
com a época da revisão, será investida de poderes constituintes.
(10) Seção 71 — Quando a Assembleia dos Representantes do Povo
completar a elaboração de um Projeto, o Presidente do Conselho de Minisrro
o submeterá ao Rei. para assinatura e depois de sua publicação no Jornal do
Governo será considerado como lei.
Seção 72 — Qualquer projeto com o qual o Rei não concorde e o devolva
à Assembleia dos Representantes do Povo ou não o devolva .dentro de 60 dias,
deverá ser reconsiderado pela Assembleia. Se a Assembleia aprovar uma resolução reafirmando o projeto, em sua forma original, pelo voto de mais da
metade do número total de seus membros, o Presidente do Conselho de
Ministros submeterá novamente o projeto ao Rei. Se o Rei não o assinar ou
devolvê-lo dentro de 30 dias, o Projeto será publicado no Jornal do Governo
transfonmando-se em lei, como se o Rei o tivesse assinado.
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§ l." A revisão pode ser antecipada de cinco anos se for
aprovada por 2/3 dos membros da Assembleia Nacional efetivamente em função, e neste caso, o novo período de 10 anos será
contado a partir da data da lei de revisão.
§ 2.° Não podem ser objeto de deliberação as proposições
ou projetos que não determinem exatamente as emendas pretendidas.
Art. 135. Independentemente das prescrições do artigo
precedente quando o bem público o obrigar imperiosamente, o
Presidente da República, de acordo com o Conselho de Estado
poderá, por um decreto assinado por todos os Ministros:
1.°) Decidir que a Assembleia nacional a eleger seja investida de poderes constituintes e que ela proceda à revisão da
Constituição sobre os pontos especiais indicados no decreto respectivo;
2.°) Submeter a um plebiscito nacional as modificações da
Constituição relativas à função legislativa ou a seus órgãos, que
entrarão em vigor assim que o resultado definitivo do plebiscito
tenha sido publicado no Diário do Governo.
HONDURAS — (28-3-1936)
«Art. 200. A Constituição e as Leis Constitutivas ( 1 1 ) poderão ser reformadas parcialmente por um Congresso em suas
sessões ordinárias, por 2/3 dos votos de seus membros, devendo
ratificar-se o respectivo decreto na legislatura ordinária seguinte,
também por 2/3 de votos de seus membros, para que a reforma
entre em vigor.
A reforma dos arts. 117, 118, 200, ou de um ou mais
destes três, e a reforma total da Constituição e das Leis Constitutivas, só poderá ser feita por uma Assembleia Constituinte,
convocada para esse fim pelo Congresso Nacional».
U . R . s . s . — (5-12-1936)
«Art. 146. A Constituição da U . R . S . S . só pode ser
modificada por uma decisão do Soviet Supremo da U.R.S.S. adotada pela maioria de 2/3 de votos, ao menos, de cada uma das
Câmaras do Soviet Supremo.
Conforme se verifica do art. 30 — o órgão superior do poder
do Estado da U . R . S . S . é o Soviet Supremo.
(11) Art. 199. São leis Constitutivas — a de Imprensa, a Agrária,
a de Eleições, ti de Amparo e a de Estado de Sítio.

l
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Pelo art. 33 o Soviet Supremo da U . R . S . S . se compõe de
duas Câmaras: o Soviet da União e o Soviet das Nacionalidades.
O art. 34 estabelece: o Soviet da União é eleito pelos
cidadãos da U. R. S. S. nas circunscrições eleitorais na razão de
um deputado por 300.000 habitantes.
Art. 35. O Soviet das Nacionalidades é eleito pelos cidadãos da U . R . S.S. nas Repúblicas federais e autónomas, nas
regiões autónomas e distritos nacionais, na razão de 25 deputados
por República federal, 11 deputados por República autónoma,
5 deputados por região autónoma e l deputado por distrito nacional»
IRLANDA — (1-7-1937)
«Art. 46. l — Toda disposição da presente Constituição
pode ser emendada para sua modificação, adição ou revogação, da
maneira prevista neste artigo.
2. Toda proposição de emenda à presente Constituição será
feita no «Dail Eireann» sob a forma de projeto de lei e, depois
de ser adotada ou desde que seja considerada como tendo sido
adotada pelas duas Câmaras do «Oireachtas», será submetida por
referendum à decisão do povo, de acordo com a lei relativa ao
referendum em vigor na época.
3. Todo projeto de lei deste género será designado como
«ato para emendar a Constituição».
4. O projeto de lei contendo urna proposição ou proposições
para emendar a Constituição não poderá conter outras disposições.
5. O Presidente da Irlanda assinará o projeto de lei de
emenda à presente Constituição, desde que fique assegurado que
as disposições do presente artigo foram respeitadas e que a proposição foi devidamente aprovada pelo povo, de acordo com o disposto
na seção I, do art. 47, da presente Constituição, e ele a promulgará como lei».
«Art. 47. l — Toda proposição de emenda à presente
Constituição submetida à decisão do povo por referendum, de
acordo com o art. 46 da presente Constituição, será considerada
como aprovada pelo povo, se a maioria se pronunciar a favor de
sua promulgação.
3. Todo cidadão que tem o direito de votar na eleição
para o «Dail Eireann» terá direito de votar num referendum».
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PARAGUAI— (10-7-1940)
«94. Nenhuma reforma total poderá fazer-se nesta Constituição até passados 10 anos de sua promulgação. A necessidade
da reforma deve ser declarada pela Assembleia Nacional cora
os 2/3 de votos de seus membros.
Com a mesma quantidade de votos a Assembleia poderá declarar a necessidade de introduzir reformas parciais aconselhadas
pela experiência e, se assim quiser, as submeterá a um plebiscito
que deverá coincidir com as eleições para a renovação do atua]
período presidencial.
O atual período presidencial terminará a 15 de agosto
de 1943».
ISLÂNDIA — (17-6-1944)
«Àrt. 79. Toda proposição para modificar ou completar a
presente Constituição pode ser apresentada ao «Alting» (Congresso) em sessão ordinária ou extraordinária. Se ela for adotada
pelas duas Câmaras o «Alting» será dissolvido imediatamente e
se procederá a novas eleições. Se as duas Câmaras aprovam a
proposição sem modificações, ela será ratificada pelo Presidente
da República e terá força de lei constitucional.
Se o «Alting» adotar uma mudança na Organização da Igreja,
de acordo com o art. 62, a resolução será submetida a um plebiscito com voto secreto para sua aceitação ou rejeição».
P A N A M Á — (1-3-1946)
«256. Esta Constituição só poderá ser reformada por um
ato legislativo expedido pela Assembleia Nacional em sessões ordinárias, p qual deve ser publicado e transmitido pelo Executivo à
Assembleia nas primeiras sessões ordinárias seguintes às novas
eleições para deputados, para o fim de ser outra vez debatido e
aprovado pela maioria absoluta de seus membros.
O Executivo só poderá objetar a reforma quando a receba
para sua promulgação, depois dos debates da segunda Assembleia
ordinária».
ALBÂNIA — (15-3-1946)
«Art. 52. Apenas por decisão da Assembleia popular poder-se-á adicionar à Constituição modificações ou adendos.
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Os projetos de modificações ou adições à Constituição podem
ser apresentados pelo Presidium da Assembleia popular, pelo
Governo ou pelos 2/5 dos representantes do povo na Assembleia.
Os projetos de modificações ou adições à Constituição devem
ser aceitos pela maioria absoluta de todos os membros da Assembleia» .
Segundo o artigo 37 e seguintes pode-se ver que a Assembleia
popular é o órgão supremo do poder do Estado na República
Popular da Albânia. Representa a soberania da Nação e do
Estado.
O Presidium da Assembleia Popular (art. 53) é composto
de um Presidente, dois Vice-Presidentes, um Secretário e sete
Membros.
O Governo (art. 57) é o órgão executivo e administrativo
superior da República popular da Albânia e é nomeado e destituído pela Assembleia popular.
CEILÃO— (17-5-1946)
Art. 29. Item (4)
« ( 4 ) No exercício de seus poderes contidos nesta seção,
o Parlamento pode emendar ou suspender a aplicação de qualquer
disposição de qualquer Constituição em vigor na ilha na data
ao. abertura da Câmara dos Representantes, de acordo com o
seguinte:
Nenhum projeto para emenda ou suspensão de um dispositivo
da Constituição pode ser apresentado sem conter certificado do
Speaker de que o número de votos a seu favor na Câmara dos
Representantes foi maior do que 2/3 do número total de seus
membros (inclusive os não presentes)».
BRASIL — (18-9-1946)
«Art. 217. A Constituição poderá ser emendada:
§ 1.° Considerar-se-á proposta a emenda, se for apresentada
pela quarta parte, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal, ou por mais da metade das
assembleias legislativas dos Estados no decurso de dois anos,
manifestando-se cada uma pela maioria de seus membros.
§ 2.° Dar-se-á por aceita a emenda que for aprovada em
duas discussões pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, em duas sessões legislativas ordinárias e
consecutivas.
§ 3.° Se a emenda obtiver numa das Câmaras, em duas
discussões, o voto de dois terços dos seus membros, será logo
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submetida à outra; e, sendo nesta aprovada pelo mesmo trâmite
e por igual maioria, dar-se-á por aceita.
§ 4.° A emenda será promulgada pelas mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Publicada com a assinatura
dos membros das duas mesas, será anexada, com o respectivo
número de ordem, ao texto da Constituição.
§ 5.° Não se reformará a Constituição na vigência do
estado de sítio.
§ 6.° Não serão admitidos como objeto de deliberação projetos tendentes a abolir a Federação ou a República».
HESSE — NASSAU (1-10-1946)
A modificação da constituição pode ser para mudança de seu
texto ou para acréscimo. Depende da aprovação de mais da
metade dos membros do «Landtag». Submetida a referendum
popular. A reforma se realizará se o Governo a aprove (art. 105).
WÚRTEMBERG — BADEN — (24-10-1946)

A Constituição poderá ser reformada pelo «Landtag» sempre
que estejam presentes 2/3 dos membros e votem a favor da reforma
os 2/3 dos membros presentes. Poderá ser reformada através de
referendum, quando assim o solicite a maioria do «Landtag» e o
povo deverá aprovar a modificação pelo menos com o voto dos
2/3 dos que tomem parte na votação».
JAPÃO — (3-11-1946)
As emendas à Constituição são decididas pela Dieta, mediante
votação de 2/3 de todos os membros de cada uma das Câmaras.
Às emendas, aprovadas pela Dieta, são submetidas ao povo e para
sua ratificação devem ser aceitas pela maioria dos eleitores, seja
num referendum especial, seja em forma de consulta popular de
acordo com especificação da Dieta.
As emendas assim ratificadas serão imediatamente proclamadas pelo Imperador em nove do Povo, formando parte integrante
da Constituição (Art. 96) .
BAVIERA - - (1-12-1946)
«Art .75. l ) A Constituição só pode ser modificada por
via legislativa. Toda proposição tendente a modificar a Constituição e que for contrária aos seus princípios democráticos não
pode ser recebida.

2) Para as decisões da Dieta, tendentes a modificar a Constituição, a maioria requerida é de 2/3 dos membros. Estas decisões
deverão ser submetidas ao referendum popular.
3) No caso de dúvida sobre a questão de saber se uma lei
modifica a Constituição ou se se trata de uma proposição que
não deva ser recebida, a Corte Bávara de Litígios Constitucionais decidirá».
EQUADOR — (31-12-1946)
«190. O Congresso ordinário pode discutir qualquer projeto
de Reforma Constitucional observando o trâmite estabelecido para
a formação das leis.
Aprovado o projeto por ambas as Câmaras, será este remetido
ao Presidente da República para que o publique com seu parecer.
O próximo Congresso ordinário, logo que se renovar a Câmara
de Deputados, aprovará, sem modificação alguma, ou negará, o
p'rojeto de reformas constitucionais, em um só debate e por maioria
absoluta da totalidade de seus membros.
O Presidente da República não poderá objetar a lei reformatória e estará obrigado a promulgá-la».
CHINA NACIONALISTA — (1-1-1947)
«Art. 174. As emendas à Constituição poderão ser feitas
de acordo com um dos seguintes procedimentos:
1. Mediante proposta de 1/5 do número total de delegados
à Assembleia Nacional e por resolução de 3/4 dos membros presentes em uma reunião, havendo o quorum de 3/4 dos membros
do YUAN, uma emenda pode ser proposta e submetida à Assembleia Nacional por meio de referendum. Esta proposta de emenda
à Constituição será publicada meio ano antes de reunir-se a
Assembleia Nacional».
REPÚBLICA DOMINICANA — (10-1-1947)
«108. A Constituição não poderá ser reformada senão
quando o aprovem 2/3 de uma ou outra Câmara.
109. Declarada a necessidade da reforma, o Congresso ordenará por meio de uma lei, que não poderá ser emendada pelo
Poder executivo, a reunião de uma assembleia revisora para que
resolva a respeito. Na lei convocatória serão incluídos os artigos
cuja reforma se propõe.

— 23

110. A eleição dos membros da assembleia revisora se fará
pelo voto direto do povo das províncias, na mesma proporção que
para a eleição de deputados.
§ 1.° Nenhuma província terá menos de dois representantes.
§ 2.° Para poder ser eleito membro da assembleia revisora
requerem-se as mesmas condições que para ser deputado.
§ 3.° Os membros da assembleia gozarão das mesmas imunidades que os membros de ambas as Câmaras.
111 — Nenhuma reforma poderá versar sobre a forma de
Governo, que deverá ser sempre civil, republicano, democrático e
representativo.
112 — A reforma da Constituição só poderá ser feita pelo
modo nela indicado e não poderá ser suspensa nem anulada
por nenhum poder nem autoridade, nem tampouco por aclamações
populares».

SAXE — (28-2-1947)
«Art. 59.

...

4. A lei submetida ao referendum será adotada se obtiver
a maioria dos sufrágios. A aprovação da maioria dos que têm
direito a voto será necessária no caso de ser submetido a refe~
rendum um projeto de lei tendente a modificar a Constituição».
«Art. 96. A Constituição poderá ser modificada por via
legislativa ou por referendum. As decisões do Landtag relativas
à revisão da Constituição deverão ser aprovadas por 2/3 de
seus membros».

RENANIA — PALATINADO — (13-5-1947)
«Art. 129. Uma lei modificativa da Constituição só pode
ser adotada se o Landtag a aprove por maioria de 2/3 de seu
eíetivo legal ou se o povo lhe der seu apoio por referendum da
maioria dos eleitores inscritos.
Todavia, as proposições de modificação que atinjam o preâmbulo ou os princípios fixados pelo art. 1.° e pelo art. 74 não
podem ser recebidas.
As prescrições deste artigo não podem ser objeto de revisão».
O Landtag (art. 79) compõe-se de 100 deputados eleitos
pelo povo.

BADEN — (18-5-1947)
Segundo p art. 92 a Constituição só pode ser reformada por
proposta do Governo ou da Dieta. A aprovação deve ser feita,
pelo menos, por 2/3 do número legal dos membros da Dieta.
Será depois submetida a referendum.
WÚRTEMBERG

HoHENZOLLERN

(18-5-1947)

«A Constituição pode ser reformada através de Referendum,
devendo-se obter 2/3 dos votos populares. A reforma é submetida
ao povo pela Dieta (art. 71).

VENEZUELA — (5-7-1947)
«140. Esta constituição poderá ser reformada por iniciativa
de qualquer das Câmaras legislativas ou das Assembleias legislativas .
141. Quando a iniciativa parte de alguma das Câmaras
legislativas deverá propô-la a quarta parte, pelo menos, da totalidade de seus membros. Declarada procedente a iniciativa, as
Câmaras legislativas discutiião a reforma segundo o sistema estabelecido nesta Constituição para a formação das leis. Concluído
este processo o presidenta do Congresso Nacional submeterá a
reforma às assembleias legislativas para a sua ratificação, a qual
se considerará válida, quando a aprovem as duas terças partes,
pelo menos, das assembleias legislativas, mediante o voto favorável
da maioria absoluta dos componentes de cada Assembleia legislativa.
Quando a iniciativa partir das Assembleias legislativas, o Congresso a declarará procedente se as duas terças partes daquelas
houverem considerado conveniente a reforma, mediante acordos
aprovados em cada Assembleia, pela maioria absoluta da totalidade de seus membros. Declarada procedente a iniciativa, observar-se-á o estabelecido a respeito na primeira parte deste artigo.
Não se farão reformas senão nos pontos em que coincidir a
indicação da maioria de assembleias legislativas.
142. O voto definitivo das assembleias legislativas voltará
ao Congresso Nacional paia seu escrutínio final e, se deste
resultar que a reforma haja sido devidamente ratificada pelas
assembleias legislativas, a Constituição reformada entrará em vigor
no mesmo dia de sua publicação na Gazeta Oficial da República
de Venezuela».
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BOLÍVIA — (17-11-1947)
«177. Esta Constituição pode ser reformada em parte, declarando-se previamente sua necessidade .e determinando-a com
precisão uma lei ordinária, aprovada pelos 2/3 dos membros
presentes de cada uma das Câmaras.
Esta lei pode ser iniciada em qualquer das Câmaras, na
fcrma constitucional.
A lei de declaração da reforma será enviada ao Executivo
para sua promulgação.
178. Nas primeiras sessões da legislatura em que houver
renovação na Câmara dos Deputados, ventilar-se-á o assunto pela
Câmara que projetou a reforma e se esta for aprovada como
necessária pelos 2/3 dos votos presentes, passará ã outra para
sua revisão, que também requer 2/3 de votos.
Os demais trâmites serão os mesmos que a Constituição assinala para as relações entre as duas Câmaras.
179. As Câmaras delíbíxarão e votarão a reforma, ajustando-a às disposições constitucionais que determine a lei de declaração da reforma.
A reforma sancionada passará ao Executivo para sua promulgação, sem que o Presidente da República possa emendá-la.
180. Quando a emenda seja relativa ao período constitucional do Presidente da República será cumprida só no período
seguinte.
181. As Câmaras poderão resolver quaisquer dúvidas que
ocorram sobre a interpretação de algum ou alguns artigos da
Constituição, se se declarara fundadas por 2/3 de votos, observando-se nos demais as formalidades prescritas para uma lei
ordinária.
As leis interpretativas não podem ser emendadas pelo Presidente da República.
182. Às autoridades e tribunais aplicarão esta Constituição
com preferência sobre as leis e estas com preferência a quaisquer
outras resoluções.
183. Ficam abrogadas as leis e decretos que se oponham a
esta Constituição».
BULGÁRIA — (4-12-1947)
«Art. 99. A emenda à Constituição será feita por proposta
do Governo ou de 1/4 ao menos de todos os deputados.
O projeto de lei sobre emenda da Constituição será posto na
ordem do dia do «Narodno Sobranié» (Assembleia) ao menos
uma semana depois da data de sua apresentação no «Sobranié».

Este projeto será tido como adotado se reunir uma maioria
de 2/3 dos deputados eleitos.
A lei sobre emendas ã Constituição entrará em vigor na
data de sua publicação no jornal Oficial».
SARRE— (15-12-1947)
«Art. 103. A Constituição só pode ser modificada por via
legislativa.
Todo projeto de modificação deve ser rejeitado se for contrário aos princípios fundamentais contidos na Constituição.
As modificações da Constituição serão feitas por decisão da
Assembleia, pela maioria de 3/4 do número legal de seus membros» .
ITÁLIA — (27-12-1947)
«Art. 138. As leis de revisão da Constituição e as outras
leis constitucionais devem ser adotadas por cada uma das duas
Câmaras, depois de duas deliberações sucessivas, separadas por
um intervalo de três meses, pelo menos, e deverão ser aprovadas
pela maioria absoluta dos membros de cada uma das Câmaras
na segunda votação.
Às mesmas leis serão submetidas ao referendum popular desde
que, depois de três meses de sua publicação, o requeiram um
quinto dos membros de uma das Câmaras, ou quinhentos mil
eleitores, ou cinco Conselhos regionais. A lei submetida a re/erendum não será promulgada se não for aprovada pela maioria dos
votos válidos.
Não caberá referendum se a lei tiver sido aprovada na segunda votação por cada uma das Câmaras pela maioria de 2/3 de
seus membros.
Art. 139. A forma republicana não poderá ser objeto de
revisão constitucional».
TCHECOSLOVÁQUIA — (9-6-1948)
«§ 54 ...
2) Uma resolução modificando a Constituição, aprovando
uma lei constitucional ou decidindo a declaração de guerra, só
pode ser válida se os 3/5, ao menos, de todos os deputados a
votem».
§ 172 — 1) A Constituição pode ser modificada e completada somente pelas leis denominadas constitucionais e votadas de
acordo com as disposições do § 54, 2».
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ARGENTINA— (11-3-1949)

COSTA RICA — (7-11-1949)

«Art. 21. A Constituição pode se reformar no todo ou em
qualquer de suas partes. A necessidade da reforma deve ser
declarada pelo Congresso, com o voto de duas terças partes de
seus membros presentes; mas não se efetuará a não ser por uma
convenção convocada para este fim».

IV — Quando a Assembleia nacional estiver em recesso, é ao
Presidium da República popular que está assegurado o exercício
do poder, mas ele não poderá modificar a Constituição».

«195. A Assembleia Legislativa poderá reformar parcialmente esta Constituição, com absoluta obediência às seguintes disposições:
1) A proposição em que se peça a reforma de um ou mais
artigos deve ser apresentada à Assembleia em sessões ordinárias,
firmada ao menos por 10 deputados;
2) esta proposição será lida por 3 vezes com intervalos de
6 dias, para resolver se se admite ou não a discussão;
3) em caso afirmativo, passará a uma Comissão nomeada
por maioria absoluta da Assembleia, para que dê parecer no prazo
de 8 dias;
4) apresentado o parecer, se procederá à sua discussão pelos
trâmites estabelecidos para a formação das leis, dita reforma deverá
ser aprovada por votação não menor dos 2/3 do total dos membros
da Assembleia;
5) resolvido que a reforma procede, a Assembleia preparará
o projeto correspondente, por meio de uma Comissão, bastando,
neste caso, a maioria absoluta para aprová-lo;
6) o mencionado projeto passará ao Poder Executivo; e este
o enviará à Assembleia, com a mensagem presidencial, ao iniciar-se
a seguinte legislatura ordinária, com suas observações, ou recomendando-o;
7) A Assembleia legislativa, em suas primeiras sessões, discutirá o projeto em 3 debates, e se o aprovar, por votação não
menor de 2/3 de votos do total dos membros da Assembleia, formará
parte da Constituição, sendo o fato comunicado ao Poder executivo
para sua publicação e observância.
196. A reforma geral desta Constituição, uma vez aprovado
o projeto pelos trâmites estabelecidos no artigo anterior, não
poderá ser feita senão por uma Constituinte convocada para este
efeito».

ALEMANHA ORIENTAL— (7-10-1949)

ÍNDIA — (26-11-1949)

«Art. 83. 1)
legislativa.

Segundo «A Constituição Indiana» publicação do Ministério
de Informações e Radiodifusão do Governo da índia, pág. 15:
«A Constituição indiana divide os dispositivos constitucionais
grosso modo em dois grupos principais. Um inclui artigos referentes à eleição do Presidente, duração do Poder Executivo da
União e dos Estados, relações legislativas entre a União e os
Estados, Listas da União, Estados e Concorrentes, e representações dos Estados no Parlamento. A maioria dos dispositivos

ALEMANHA OCIDENTAL — (23-5-1949)
«Art. 79. A lei fundamental só pode ser revista por uma
lei que a modifique ou lhe complete expressamente o texto.
2. A adoção dessa lei exige o voto dos 2/3 dos membros
da Dieta federal e dos 2/3 do Conselho federal.
3. Toda revisão da presente lei fundamental que atinja a
organização da Federação, ao princípio da participação dos paises
na legislação ou nos princípios dos arts. l e 20, é proibida».

HUNGRIA — (18-8-1949)
«Art. 15. I — A Assembleia nacional não pode tomar uma
decisão senão com a presença de pelo menos a metade dos
deputados.
III — Para modificar a Constituição é necessária a aprovação
dos dois terços dos deputados da Assembleia Nacional».
«Art. 20. I — Às atribuições do Presidium da República
popular são as seguintes:

A Constituição pode ser modificada por via

2) A Câmara popular só poderá apresentar modificações à
Constituição se dois terços dos deputados estiverem presentes e
dois terços, pelo menos, dos deputados presentes o consintam.
3) Para decidir sobre uma modificação da Constituição por
plebiscito, é necessário obter a maioria dos eleitores».
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restantes pertence ao segundo grupo. A respeito deste último a
Constituição é emendada se um projeto de lei para tal firn for
votado em cada uma das Câmaras por uma maioria total dos
componentes da Câmara e por maioria não inferior a 2/3 dos
deputados presentes e votantes. No que diz respeito ao primeiro
grupo, depois que o projeto de lei for votado em cada Câmara do
Parlamento, as emendas a serem feitas por Lei devem ser ratificadas pelos legislativos em número não inferior à metade dos
Estados especificados nas Partes A e B do Primeiro anexo.
Há, além disso, alguns dispositivos que podem ser emendados
pelos legisladores estaduais de modo ordinário».
Na Parte À do anexo constam 10 Estados e na Parte B: 8.
À Parte C, excluída, consta, também, de "10 Estados.
EL SALVADOR — (7-9-1950)
«223. A reforma desta Constituição só poderá ser resolvida
pelos 2/3 de votos dos respresentantes eleitos à Assembleia Legislativa. Na resolução que se adote, se indicará o artigo ou artigos
objeto da reforma e se incluirá o projeto correspondente. A
resolução e o projeto de reforma se publicarão no Diário Oficial
e voltarão a tomar-se em consideração na Assembleia Constituinte
para que, se houver por bem, decrete as reformas».
NICARÁGUA— (1-11-1950)
«326 — A Constituição e leis constitucionais (12) poderão
ser reformadas parcial ou totalmente.
327 — A reforma parcial obedecerá aos trâmites seguintes:
1.°) A iniciativa de reforma de um ou mais artigos deverá
ser apresentada, por uma exposição de motivos à Câmara dos
Deputados, em sessões ordinárias, assinada por 10 deputados,
pelo menos;
2.°) lida por duas vezes com intervalos de 3 dias a Câmara
resolverá, por maioria absoluta de votos, se se toma ou não em
consideração a iniciativa de reforma;
3.°) em caso afirmativo, a mesa diretora a enviará a uma
comissão especial integrada por 5 representantes, dos quais 2
corresponderão ao partido da maioria. Esta comissão deverá
emitir parecer no prazo de 8 dias;
4.°) o parecer e a iniciativa serão discutidos conjuntamente,
em dois debates, de acordo com as regras ordinárias;
(12) Art. 323. São leis constitucionais: A Lei de Amparo, a Lei Marcial e a Lei Eleitoral.
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5.°) se a Câmara, ao aprovar ou rejeitar o parecer, acolhe
a iniciativa de reforma, passará esta à Câmara do Senado, a' qual
seguirá, para seu pronunciamento, os mesmos trâmites ordenados
para a Câmara dos Deputados;
6°) se a Câmara do Senado se pronunciar também a favor
da reforma, convidará a de Deputados para formar Congresso
em Câmaras reunidas;
7.°) O Congresso em Câmaras reunidas nomeará uma comissão especial de seu seio para que redija o projeto de lei de reforma
num prazo de oito dias. A Comissão Redatora será integrada
por cinco deputados e dois senadores, correspondendo 3 membros
dela ao partido da maioria. O projeto de lei de' reforma será
dJscutido em dois debates e sua aprovação requererá maioria
absoluta de votos;
8.°) o projeto assim aprovado passará ao Poder executivo.
O Presidente da República, ao iniciar-se a próxima legislatura
o devolverá ao Congresso com uma exposição de motivos, aceitando-o, rejeitando-o ou propondo reformas;
9.°) se o projeto for aceito, o Congresso enviará os autógrafos ao Poder Executivo, para sua publicação. Em caso de rejeição
ou de reforma, o projeto será discutido novamente em dois debates
pelo Congresso em Câmaras unidas, nas suas primeiras sessões;
10) os autógrafos do projeto, tal como for novamente aprovado pela maioria absoluta do Congresso, em Câmaras unidas,
pé-ssará ao Poder Executivo para publicação.
328. A reforma total da Constituição só poderá decretar-se
passados dez anos de sua vigência, por uma Assembleia Constituinte, depois que o Congresso Nacional declare que há razão
para a reforma, seguindo os trâmites estabelecidos nos ordinais
1.° a 6.°, inclusive, do artigo anterior.
O Congresso Nacional fica dissolvido pelo fato mesmo de
pronunciar-se em favor da reforma».
HAITI-- (25-11-1950)
«158. O Poder Legislativo, por proposta de uma das duas
Câmaras ou do Poder Executivo, tem o direito de declarar que
há oportunidade de proceder à revisão de alguns dispositivos constitucionais especificados, com os motivos que lhe dão apoio. Esta
declaração deve reunir a adesão de dois terços de cada uma das
duas Câmaras. Ela não pode ser feita senão no decorrer da
última sessão ordinária duma legislatura e será publicada imediatamente em toda a extensão do território.
A legislatura tem a duração do mandato dos deputados.
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159. Na primeira sessão da legislatura seguinte, as Câmaras
se reunirá em Assembleia Nacional e decidirão sobre a revisão
proposta.
160. A Assembleia Nacional não pode deliberar sobre esta
revisão, se os dois terços ao menos dos membros de cada uma
das duas Câmaars não estiverem presentes.
Nenhuma declaração pode ser feita, nenhuma mudança pode
ser adotada senão pela maioria dos dois terços dos sufrágios.
161. Toda consulta popular tendente a modificar a Constituição por via de referendum é formalmente proibida».
LÍBIA — (7-10-1951)
K

«Àrt. 196.
O Rei ou qualquer das Câmaras pode propor a revisão da
presente Constituição, seja para modificação ou para supressão de
uma ou várias de suas disposições, seja para a adjunção de disposições novas.
Art. 197. Às disposições relativas ao regime monárquico, à
ordem da sucessão ao trono, à fornia representativa e parlamentar
do Governo e aos princípios de liberdade e igualdade, garantidos
pela presente Constituição, não poderão ser objeto de uma proposta
de revisão.
Art. 198. A presente Constituição só pode ser revista se
cada uma das Câmaras, por uma deliberação tomada pela maioria
absoluta de seus membros, declare que há necessidade de uma
revisão e especifique seu objeto. Depois de estudar os pontos
a rever, as duas Câmaras tomarão sua decisão. Cada Câmara
só pode deliberar validamente e votar, com a presença de 2/3 de
seus membros. As decisões, para serem válidas, devem ser tomadas
pela maioria dos 2/3 dos membros presentes em cada Câmara
e sancionadas pelo Rei.
Art. 199. A revisão de disposições relativas à forma federal
do Governo exige, além das disposições do artigo precedente, a
aprovação da revisão proposta por todos os Conselhos legislativos
provinciais. Esta aprovação deve ser dada por uma decisão
especial do Conselho legislativo de cada província, antes que a
revisão proposta seja submetida à sanção real».
JORDÂNIA — (1-1-1952)
«126. a) O procedimento relativo aos projetos de lei ordinários, previsto pela presente Constituição, se aplica a todo projeto
de revisão constitucional, com a condição de que a proposta de

modificação tenha sido aprovada pela maioria de 2/3 de cada
Câmara, e, se as duas Câmaras estiverem reunidas, de acordo com
as disposições do art. 92, pela maioria de 2/3 dos membros
componentes de cada Câmara. Em ambos os casos a aprovação
ao Rei é indispensável para a entrada em vigor da lei.
b) Nenhuma modificação constitucional referente às prerrogativas do Rei e de seus ministros será admitida durante uma
Regência».

GRÉCIA— (1-1-1952)
«Art. 108. É proibida a revisão integral da Constituição.
As disposições da presente Constituição que determinem a
forma do Estado como Democracia real e suas disposições fundamentais não poderão ser revistas.
A revisão das disposições não fundamentais da Constituição
é permitida todas as vezes que a Câmara a proponha, pela maioria
de 2/3 do número total de seus membros, por uma resolução
particular, especificando as disposições a rever e que deve ser
votada em dois escrutínios separados por um intervalo de, ao
menos, um mês.
Decidida a revisão por uma Câmara, a Câmara seguinte se
pronunciará, durante a primeira sessão, sobre os dispositivos a
rever, pela maioria absoluta do número total de seus membros.
Toda revisão votada sobre as disposições não fundamentais
da Constituição, será promulgada e publicada no Jornal Oficial
nos dez dias seguintes à sua votação pela Câmara, e entrará
em vigor por um ato constitucional especial da Câmara».
URUGUAI — (25-1-1952)
«Art. 331. A presente Constituição poderá ser reformada,
total ou parcialmente, conforme os seguintes procedimentos:
a) Por iniciativa de 10% dos cidadãos inscritos no Registro
Cívico Nacional, apresentando um projeto articulado que subirá
ac Presidente da Assembleia Geral, devendo ser submetido a decisão popular, na eleição imediata. A Assembleia Geral, em reunião
de ambas as Câmaras, poderá formular projetos substitutivos que
submeterá à decisão plebiscitaria, juntamente com a iniciativa
popular.
b) Por projetos de reforma que reunam 2/5 do total de
componentes da Assembleia Geral, apresentados ao Presidente da
mesma, os quais serão submetidos ao plebiscito na primeira
eleição que se realize. Para que o plebiscito seja afirmativo, nos
casos dos incisos A e B, se requer que votem pelo «SIM» a
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maioria absoluta dos cidadãos que concorram aos comícios, e que
deve representar, pelo menos, 35% do total de inscritos no
Registro Cívico Nacional.
c) Os Senadores, os Representantes (Deputados) e o Poder
Executivo poderão apresentar projetos de reforma que deverão
ser aprovados pela maioria absoluta do total dos componentes
da Assembleia Geral.
O projeto que for rejeitado não poderá ser reiterado até o
seguinte período legislativo, devendo observar as mesmas formalidades.
Aprovada a iniciativa e promulgada pelo Presidente da Assembleia Geral, o Poder Executivo convocará, dentro dos noventa
dias seguintes, a eleição de uma Convenção Nacional Constituinte
que deliberará e resolverá sobre as iniciativas aprovadas para
a reforma, assim como sobre as demais que podem ser apresentadas
ante a Convenção. O número de convencionais será o dobro do de
legisladores. Conjuntamente se elegerão suplentes em número
dobrado ao de convencionais. Às condições de elegibilidade,
imunidades e incompatibilidades, serão as que vigorem para os
Representantes.
Sua eleição, por listas departamentais, se regerá pelo sistema
da representação proporcional integral e conforme as leis vigentes
para a eleição de Representantes. A Convenção se reunirá dentro
do prazo de um ano, contado da data em que se haja promulgado
a iniciativa da reforma.
As resoluções da Convenção deverão tomar-se por maioria
absoluta do número total de convencionais, devendo terminar suas
tarefas dentro do ano, contado desde a data de sua instalação.
O projeto ou projetos redigidos pela Convenção serão comunicados
ao Poder Executivo para sua imediata e profusa publicação1.
O projeto ou projetos redigidos pela Convenção deverão ser
ratificados pelo Corpo Eleitoral, convocado para este efeito pelo
Poder Executivo, em data que indicar a Convenção Nacional
Constituinte.
Os votantes se expressarão por «sim» ou «não» e se forem
vários os textos de emenda, se pronunciarão em separado sobre
cada um deles. Para tal fim a Convenção Constituinte agrupará
as reformas que por sua natureza exijam pronunciamento em
conjunto. Um terço dos membros da Convenção poderá exigir o
pronunciamento em separado de um ou vários textos. A reforma
ou reformas deverão ser aprovadas por maioria de sufrágios, que
não será inferior a 35% dos cidadãos inscritos no Registro Cívico
Nacional.
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Nos casos dos itens A e B só se submete^0Và\^píificação
plebiscitaria simultânea nas mais próximas eleiçõesT^ãs' projetos
que houverem sido apresentados com seis meses de antecipação —
pelo menos — na data daquelas, ou com três meses para as
fórmulas substitutivas que aprovar a Assembleia Geral no primeiro
dos casos anteriores. Os apresentados, depois de tais prazos,
submeter-se-ão ao plebiscito conjuntamente com as eleições subseq!iientes .
d) A Constituição poderá ser reformada, também, por leis
constitucionais que requererão para sua sanção os 2/3 do total
de componentes de cada uma das Câmaras dentro de uma mesma
Legislatura. As leis constitucionais não poderão ser vetadas pelo
Poder Executivo e entrarão em vigência logo que o eleitorado
convocado especialmente na data que a mesma Lei determine,
expresse sua conformidade, por maioria absoluta de votos emitidos,
e serão promulgados pelo Presidente da Assembleia Geral.
e) Se a convocatória do Corpo Eleitoral para a ratificação
das emendas, nos casos dos incisos A, B, C e D coincidir com
alguma eleição de integrantes de órgãos do Estado, os cidadãos
deverão expressar sua vontade sobre as reformas constitucionais
em documento separado e com independência das listas de eleição.
Quando as reformas se refiram à eleição de cargos eletivos, ao
serem submetidas ao plebiscito, simultaneamente se votará para
estes cargos pelo sistema proposto e pelo anterior, tendo força
imperativa a decisão plebiscitaria.

CUBA — (4-4-1952)
«257. Esta lei constitucional poderá ser reformada pelo
Conselho de Ministros com o quorum das duas terças partes
de seus membros».
O Conselho de Ministros é, como se vê do art. 123 e seguintes
da Constituição, integrado pelo número de membros que determine
a lei mais os ministros sem pasta, em número que disponha o
Presidente da República, ouvido o Conselho de Ministros. É
presidido pelo próprio Presidente da República e na sua ausência,
pelo membro designado pelo Presidente da República. O Conselho
tem funções legislativas.

POLÓNIA— (22-7-1952)
«Art. 91. A Constituição poderá ser emendada apenas por
uma lei aprovada pelo «SEYM» da República Popular Polonesa
pela maioria de não menos de 2/3 de votos com a presença no
mínimo da metade do número total de deputados»,
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PORTO Rico - - (25-7-1952)
«Artigo VII.
Seção l . À Assembleia Legislativa pode propor emendas
a esta Constituição por uma resolução conjunta aprovada por não
menos de 2/3 do número total de membros de cada Casa de que
é composta. Todas as emendas propostas deverão ser submetidas
aos eleitores qualificados em um referendum especial, mas se a
resolução conjunta for aprovada por não menos de 3/4 do
número total de membros que compõem cada Casa, a Assembleia
Legislativa pode resolver que o referendum tenha lugar ao mesmo
tempo que a eleição geral seguinte. Cada emenda proposta deve
ser votada separadamente e no máximo 3 podem ser submetidas
a um mesmo referendum. Cada emenda proposta deve especificar
os termos sob os quais terá efeito e passará a integrar esta Constituição se for ratificada pela maioria dos eleitores votantes. Uma
vez aprovada a emenda será publicada no máximo 3 meses depois
da data do referendum.
Seção 2. A Assembleia Legislativa, por uma resolução conjunta, aprovada pelos 2/3 do número total de cada Casa, pode
submeter aos eleitores qualificados, mediante referendum, realizado
ao mesmo tempo que uma eleição geral, a questão de ser convocada
uma convenção constitucional para rever esta Constituição. Se a
maioria dos eleitores votantes nesta questão, vota a favor da
revisão, ela será feita por uma Convenção constitucional eleita da
maneira prevista por lei. Toda revisão desta Constituição deve
ser submetida aos eleitores qualificados em um referendum especial
para sua ratificação ou rjeição pela maioria de votos válidos no
referendum.
Seção 3. Nenhuma emenda a esta Constituição poderá alterar a forma republicana de governo estabelecida por ela ou abolir
a declaração de direitos.
Nenhuma emenda ou revisão constitucional poderá ir de
encontro à resolução adotada pelo Congresso dos Estados Unidos
aprovando esta Constituição, com a provisão aplicável da Constituição dos Estados Unidos, com o Ato de Relações Federais de
Porto Rico e com a Lei Pública 600 do 81.° Congresso, adotada
em forma de pacto».
ERITRÉA — (11-8-1952)
«Art. 91.
(Respeito ao Ato federal e aos princípios do governo democrático) . l . A Assembleia não pode, por meio de
emenda, introduzir na Constituição qualquer disposição em desacordo com o Ato federal.

2. O artigo 16 da Constituição, em cujos termos a Constituição da Eritréa tem fundamento de governo democrático, não
pode ser emendado.
Art. 92. (Emendas à Constituição), l . — As emendas
à Constituição devem ser apresentadas por escrito, seja pelo Chefe
do Executivo, seja por um número de membros da Assembleia, igual
à quarta parte do total de seus membros.
2. Um intervalo de 20 dias deve escoar entre a apresentação
da emenda e a abertura de sua discussão na Assembleia.
Art. 93. (Condições de adoção das emendas). 1 . Toda
emenda votada pela maioria de 3/4 dos membros da Assembleia
é declarada como adotada.
2. Toda emenda votada em duas legislaturas consecutivas,
pela maioria de 2/3 dos membros presentes e votantes ou pela
maioria absoluta dos membros em exercício, é declarada como
adotada.
(Entrada em vigor das emendas). 3. As emendas à Constituição adotadas pela Assembleia nas condições previstas nos parágrafos precedentes entram em vigor depois de sua ratificação pelo
Imperador, Soberano da Federação.
RUMÂNIA —

(24-9-1952)

«Art. 105. A Constituição da República popular rumena
pode ser modificada somente por meio de lei aprovada pela
grande Assembleia Nacional.
O projeto de lei sobre modificação da Constituição é considerado aprovado se pelo menos 2/3 do número total de membros
da grande Assembleia nacional da República popular da Rumânia
o aprovar.
YUGOSLÁVIA —

(13-1-1953)

«Art. 23. Uma proposta de modificação da Constituição
pode ser apresentada seja por 20 membros de uma Câmara, seja
pelo Conselho das Nacionalidades, seja pelo Conselho executivo
federal.
A Assembleia decide preliminarmente, e, pela maioria de
votos em cada Conselho, terá lugar o debate da proposição de
modificação constitucional.
A mudança constitucional será adotada se votada pelos 3/5
dos membros de cada Conselho».
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DINAMARCA— (5-6-1953)
«Art. 88. Quando o «Folketing» (Câmara popular) aprove
um projeto para emenda ã Constituição, e o Governo deseje prosseguir com a matéria, instruções serão emitidas para a eleição de
membros de um novo Folketing. Se o projeto é aprovado sem
emendas pela assembleia do Folketing depois da eleição, o projeto,
depois de 6 meses dessa aprovação será submetido aos Eleitores
para aprovação ou rejeição por voto direto. As regras para esta
votação serão fixadas por lei. Se a maioria das pessoas que
tomaram parte na votação ou 40% do eleitorado tenha votado
a favor do projeto adotado pelo Folketing, e se o projeto recebe
o assentimento real, passará a integrar o Ato Constitucional».

e pelas Antilhas Holandesas. Esta aceitação terá lugar através
ordenanças do país.
Estas ordenanças só serão aprovadas depois do projeto
ter sido aprovado pelos Estados em duas redações. Se o projeto
passar na l» redação por 2/3 de votos, é considerado como aprovado. A 2* redação terá lugar um mês depois do projeto ter
passado na l» redação.
Desde que uma proposta para emenda da Constituição esteja
em desacordo com a Constituição, a proposta será tratada da
maneira prevista pela propostas de emenda à Constituição
com a condição que as novas Câmaras adotem a emenda proposta
por uma maioria absoluta de votos.
C H I N A - - (República Popular) (20-9-1954)

SÍRIA — (21-6-1953)
«Art. 121. 1. O Presidente da República e a Câmara dos
Deputados podem propor a revisão de um artigo, ou mais, da
Constituição, da seguinte forma:
a) a proposta deve citar o texto a emendar, os motivos
da revisão e o novo texto proposto;
b) se a proposta é apresentada pelos deputados ela deve
estar assinada pela quarta parte dos membros da Câmara, ao menos;
c) a proposta de revisão é discutida pela Câmara; o voto
deve ter lugar com a maioria absoluta dos deputados. A rejeição
da proposta é considerada como definitiva. Nenhuma proposta
nova para a revisão dos mesmos artigos pode ser apresentada
senão depois do começo da sessão ordinária seguinte à sessão
em que foi rejeitada;
d) se o projeto é adotado pela maioria absoluta dos deputados, o voto é considerado como uma moção a favor da emenda;
e) na sessão ordinária da Câmara que se seguir àquela em
que a moção foi aprovada, a Câmara deliberará sobre os artigos
a serem emendados. No caso de adoção pelos 2/3 dos membros
da Câmara a emenda é tida como efetiva e será incorporada à
Constituição».
HOLANDA — (3-6-1954)
(Carta do Reino)

s
«Art. 55. l . Às emendas a esta Constituição regular-se-ão
pelo estatuto do Reino.
2. Uma proposta de emenda, aprovada pelos Estados Gerais,
só será aprovada pelo Rei depois de ter sido aceita pelo Surinam

«Art. 27. O Congresso Nacional do Povo exerce as seguintes funções e tem os seguintes poderes:
( 1 ) emendar a Constituição.
Art. 29. As emendas à Constituição requerem a maioria de
2/3 dos votos de todos os deputados ao Congresso Nacional do
Povo».
ETIÓPIA — (4-11-1955)
«Art. 131. Esta Constituição pode ser emendada por proposta conjunta das 3/4 partes dos membros de cada uma das duas
Câmaras, adotada em condições idênticas durante duas sessões distintas do Parlamento, e estas emendas serão promulgadas depois
da aprovação com o selo do Imperador».
SUDÃO — (Constituição transitória de 1-1-1956)
«Art. 120. A presente constituição pode ser modificada
por um projeto de lei adotado pela maioria de 3/4, durante uma
reunião comum das duas Câmaras, e aceito pela Comissão Suprema» .
Pelo art. 10 verifica-se que a Comissão Suprema é composta
de cinco membros eleitos pelo Parlamento. É a mais alta autoridade constitucional do Sudão (art. 1 1 ) .
CAMBODIA — (14-1-1956)
«Art. 113. À iniciativa para emendar a Constituição pertence
ao Rei, ao Primeiro Ministro e aos Presidentes da Assembleia
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Nacional e do Conselho do Reino. As duas últimas autoridades
poderão tomar a iniciativa, depois do voto favorável das Casas
que presidem, mediante proposta, no mínimo, da quarta parte dos
membros de cada Casa.
Art. 114. O procedimento para emendar a Constituição é
o mesmo que o empregado para a votação ordinária dos Atos do
Parlamento. Entretanto, a maioria de 3/4 dos membros da Assembleia Nacional é exigida e não poderá haver tramitação em regime
de urgência».

EGITO — (16-1-1956)
«Art. 189. O Presidente da República e a Assembleia Nacional podem propor a revisão de um ou de vários artigos da
Constituição. Os artigos a emendar e as razões que determinarem
a emenda devem ser mencionados na proposta.
Se a proposta é da Assembleia Nacional ela deve ser assinada
pelo terço ao menos dos membros da Assembleia. Em todo caso
a Assembleia discute o princípio da revisão e toma, no que lhe
toca, uma decisão pela maioria de seus membros. Se a proposta
for rejeitada, a revisão dos artigos citados não pode ser proposta
novamente antes de um ano, a partir da rejeição.
Se a Assembleia aprova o princípio de revisão, ela discutirá,
seis meses depois da data desta aprovação, os artigos a rever.
Se os 2/3 dos membros da Assembleia aprovam a revisão, ela
será submetida ao referendum.
Se a revisão for aprovada, ela entrará em vigor a partir da
data da publicação do resultado do referendum».

GUATEMALA — (2-2-1956)
«Art. 239. O Congresso, pelo voto das duas terças partes
dos mebros que o integram, poderá decretar a reforma da Constituição, assinalando o artigo ou artigos que devam ser modificados.
A reforma da Constituição poderá consistir em modificar, suprimir,
adicionar, substituir ou aumentar artigos.
Art. 240. Não poderão ser reformados os artigos 18, inciso
2.", 28, 144, inciso 11, 159, 162 e 163, nem os que se referem
ao princípio de alternabilidade no exercícid da Presidência da
República, a não ser que o resolva o Congresso, em dois períodos
distintos e consecutivos de sessões ordinárias; e, ainda assim, a
Assembleia Constituinte não poderá reunir-se para conhecer da
reforma dos citados artigos, senão quando tenham decorrido seis
anos, contados desde que se decretou.

Do mesmo modo não poderão ser suspensos os efeitos de
tais artigos, nem restringir-se de modo algum o seu vigor.
Art. 241 . Para a composição da Assembleia Nacional Constituinte cada distrito eleitoral elegerá dois deputados. Os distritos
eleitorais cuja população exceda de 100.000 habitantes, elegerão
um mais por cada 50.000 habitantes adicionais ou fração de 20.000.
Art. 242. Decretada a reforma, o Congresso convocará eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, que deverá ficar
instalada dentro dos 90 dias seguintes à data da convocatória.
Na convocatória se incluirão o artigo ou artigos cuja reforma
se houver decretado; todavia, para a reforma dos artigos a que
se refere o art. 240 da Constituição deverão manter-se as exigências e formalidades contidas no mesmo.
Neste último caso, o Congresso do quinto ano, a contar da
data do decreto da reforma, fará a convocatória, para que a
instalação da Assembleia Constituinte se verifique ao vencer-se
o prazo fixado de 6 anos.
Art. 243. A Assembleia Constituinte e o Congresso da
República poderão funcionar simultaneamente. As qualidades requeridas para ser deputado à Assembleia Constituinte são as
mesmas que se exigem para ser Deputado ao Congresso e os
Deputados Constituintes gozarão das mesmas imunidades e privilégios.
Art. 244. Feita a reforma constitucional, a Assembleia
Constituinte, se não houver leis constitucionais a emitir, derivadas
da reforma, se dissolverá depois da promulgação».
LAOS — (29-9-1956)
«Art. 43. Esta Constituição poderá ser revista da seguinte
maneira:
Uma resolução recomendando emenda poderá ser iniciada pelo
Conselho Real, pelo Conselho de Ministros ou pela Assembleia Nacional, pela simples maioria dos membros presentes.
Toda resolução recomendando emenda deverá ser acompanhada do texto da revisão proposta ou da emenda.
A Assembleia Nacional e o Conselho Real poderão se reunir,
juntamente, em Congresso Nacional, por citação do Rei, para considerar propostas de revisão ou emendas. As propostas para
revisão ou emendas devem ser adotadas unicamente pela maioria
de 2/3 dos membros presentes.
O Presidente do Conselho Real será o Presidente do Bureau
Temporário do Congresso Nacional responsável pela abertura da
sessão e pela indicação de um Bureau permanente.
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As disposições relativas à forma e ao governo monárquico, a
forma unitária e indivisível do Estado, ao caráter representativo do
sistema de Governo e aos princípios de liberdade e igualdade garantidos pela presente Constituição, não poderão ser objeto de qualquer
proposta de revisão».
VIETNAM — (26-10-1956)
«Art. 89. Os artigos l, 2, 3, 4 e o presente artigo da
Constituição não poderão ser emendados ou revogados.
Art. 90. O Presidente da República ou 2/3 dos membros
da Assembleia Nacional poderão propor emendas à Constituição.
As propostas de emendas à Constituição, citando as suas
razões, deverão ter o número necessários de assinaturas e serão
entregues na Mesa da Assembleia.
Art. 91. Depois de receber, na devida forma, uma proposta
de emenda à Constituição, a Mesa da Assembleia Nacional convocará uma sessão especial da Assembleia para designar uma
comissão de pelo menos 15 membros, encarregada de estudar a
proposta e de ouvir à respeito a Corte Constitucional e o Presidente
da República.
Dentro do período máximo de 60 dias a Comissão dará o
parecer numa sessão especial da Assembleia.
Art. 92. A emenda Constitucional será aprovada pelos 3/4
do número total de Deputados, votando em chamada nominal.
Art. 93. A proposta aprovada será promulgada de acordo
com o disposto nos arts. 57, 58 e 59 (13) .
Se a emenda for devolvida para um segundo turno, a Assembleia Nacional decidirá, então, finalmente, pelo voto dos 3/4 do
número total de Deputados, votando em chamada nominal».
(13) Art. 57. Os projetos de lei aprovados pela Assembleia serão
encaminhados ao Presidente dentro de sete dias. O Presidente deve promulgar
estas leis dentro de 30 dias da data de seu recebimento. Em caso de urgência
declarada pela Assembleia, o período para promulgação poderá ser reduzicio
para sete dias.
Art. 58. Durante o período destinado à promulgação o Presidente poderá
transmitir à Assembleia uma mensagem solicitando àquele Corpo Legislativo
reconsiderar uma ou várias partes de uma lei aprovada por ele. Num segundo
debate do projeto, a Assembleia, se rejeita as modificações, propostas pela
mensagem presidencial, decretará a lei pelo voto de 3/4 de seus membros
em chamada nominal.
Art. 59. Se, durante o período previsto no art. 57 o Presidente da
República não promulgue nem devolva à Assembleia Nacional para reconsideração o texto já aprovado anteriormente por ela, este texto se transformará
em Lei.

GHANA — (6-3-1957)
Às disposições constitucionais sobre sua modificações estão
na seção 32. De acordo com os Arquivos Internacionais «Pharos»,
fascículo 435, d e30 de março de 1957,
«A Constituição só poderá ser revista pelo voto da Assembleia
Nacional pela maioria de 2/3 e após aprovação pela maioria das
Assembleias Regionais».

MALAIA — (31-8-1957)
Art. 159. Emendas à Constituição — ( 1 ) De acordo com
as provisões deste artigo, as disposições desta Constituição poderão ser emendadas por Lei federal.
(2) Nenhuma emenda a esta Constituição poderá ser feita
antes do Parlamento ser constituído, de acordo com a parte IV,
exceto aquelas que o Conselho Legislativo julgar necessárias para
remover qualquer dificuldade na transição das disposições constitucionais em vigor antes do «Mardeka Day» para isto marcado;
mas nenhuma lei feita de acordo com esta cláusula deixará de ter
efeito ao fim de um período de 12 meses a começar com o dia
no qual o Parlamento se reuna pela primeira vez, a menos que seja
expressamente revogada dentro deste prazo.
(3) Um projeto para fazer qualquer emenda à Constituição
(com exceção do disposto no n.° (2) deste artigo) não poderá
passar em cada Casa do Parlamento a não ser que tenha obtido
em 2* e 3* discussões os votos dos 2/3, no mínimo, do número
total da Casa.
(4) As seguintes emendas estão excluídas das disposições da
cláusula (3), a saber:
a) qualquer emenda ao 2.", 6.° ou 7.° Anexos;
b) qualquer emenda que incida ou determine consequências
no exercício de qualquer poder para fazer leis, conferido ao Parlamento por qualquer disposição desta Constituição que não sejam
os arts. 74 e 76; e
c) qualquer emenda que incida ou determine consequências
na rejeição de uma lei feita sob as condições da cláusula ( 2 ) ou
em consequência de emenda feita sob as condições do parágrafo ( a )
(5) Uma lei emendando os arts. 38, 70, 71 (1) ou 153, não
poderá ser aprovada sem o consentimento da Conferência dos
Autores de Regras.
(6) Neste Artigo «emenda» inclui adições ou rejeições.
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IRAQUE — (27-7-1958)
A Constituição do Iraque é provisória e suscinta. Tem, ao
todo, 30 artigos, na sua maioria de 2 linhas,e não contém disposições sobre a modificação de suas normas.
FRANÇA — (28-9-1958)
«Art. 89. A iniciativa de revisão da Constituição pertence
ao mesmo tempo ao Presidente da República, mediante proposta
do primeiro ministro, e aos membros do Parlamento.
O projeto ou a proposta de revisão deve ser votada pelas
duas assembleias em termos idênticos. A revisão é definitiva
depois de ser aprovada por referendum.
Todavia, o projeto de revisão não será apresentado ao referendum quando o presidente da República decida submetê-lo ao
Parlamento convocado em Congresso; neste caso o projeto de
revisão só será aprovado se reunir a maioria de 3/5 dos sufrágios.
O local do Congresso é o da Assembleia Nacional.
Nenhum processo de revisão pode ter andamento quando
contenha atentado à integridade do território.
A forma republicana do governo não pode ser objeto de
revisão».
TUNÍSIA — (1-6-1959)
Art. 60. O Presidente da República ou o terço, ao menos,
dos membros da Assembleia Nacional, têm a iniciativa da revisão
constitucional, sob a condição de que não poderá atentar ao
regime republicano.
Art. 61. A Assembleia só poderá deliberar sobre a revisão
proposta depois que a Comissão interessada, por resolução tomada
por maioria absoluta, tenha determinado e estudado o objeto da
revisão.
A Constituição só poderá ser revista depois de adotada pe/a
Assembleia a revisão proposta, pela maioria de 2/3 de seus membros em duas discussões, realizando-se a 2!> ao menos 3 meses
depois da primeira.
Art. 62. O Presidente da República promulgará sob a forma
de lei constitucional a Lei que determine revisão da Constituição
assegurando sua publicação de acordo com o disposto no art. 44».
A publicação, de acordo com este artigo, deve ser feita no
prazo máximo de 15 dias da data do recebimento do projeto
remetido ao Presidente da República pelo Presidente da Assembleia
Nacional.

Do exame dos fragmentos dos textos constitucionais, procuramos resumir o procedimento para as suas modificações nos
quadros anexos.
Esta a situação atual das Constituições vigentes no que diz
respeito às modificações constitucionais.
Elas continuarão através dos tempos aprimorando as estruturas políticas dos Estados e assegurando aos povos mais liberdade, mais ordem e mais justiça.
Queira Deus aprendam os cidadãos a respeitá-las cada vez
mais, sejam governantes, sejam governados.
Permita ainda não ocorram modificações para atender a interesses de grupos ou mesmo dos que detém o poder.
Nos países onde isto ocorrer a supremacia da soberania popular, única fonte democrática do direito, surgirá indomável para
garantir a justiça que não pode atender a grupos ou a indivíduos,
é de todos.
Que as palavras de GEORGE WASHINGTON, um dos grandes
paladinos da democracia em nosso Continente, sirvam de exemplo
aos legisladores:
«A base do nosso sistema político é o direito do povo para
fazer e alterar a sua organização governamental; porém a Constituição em vigor, enquanto não for mudada por ato explícito
e autêntico da vontade nacional, deve ser obrigatória e sagrada
para todos os cidadãos. Quando fordes convidados para aprovar
alterações no texto supremo, lembrai-vos sempre de que o tempo
e o hábito são necessários tanto para fixar o verdadeiro caráter
dos governos como para consolidar todas as instituições humanas;
a experiência é o meio mais seguro de conhecer a verdadeira
tendência da Constituição de um país, e a facilidade em efetuar
reformas, baseada em simples hipóteses, expõe a perpétuas mudanças em consequência da variedade interminável de opiniões». (14)

(H) G. WASHINGTON em. Farewell Adress, citado por CARLOS MAXIMÍLIANO em Comentários ã Constituição, vol. III, pág. 308.
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ESTADO

ART° S/
DATA DA
CONSTITUIÇÃO MODIFICAÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

DELIBERAÇÃO

INICIATIVA

RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

Quorum

Estados Unidos. •. . . 17- 9-1 7S7

Y

1") Congresso
2/3 de ambas as Câ- Convenção
maras
2) Órgãos legislati- 2/3 dos Estados
vos estaduais

Suécia

6- 6-1809

81

1) 0 Rei
2) "Riksdag" (Parlamento") em 2 sesões

Rei e Riksdag
Rei e Riksdag

Noruega

17- 5-1814

112

"Storling" (Parlamento) em 3 sesões

Storting

2/3 dos membros

Bélgica

7- 8-1831

131

Poder Legislativo
(dissolução das Câmaras, a seguir)

Novas Câmaras
e o Rei

2/3 de presença
2/3 dos votos

Luxemburgo

17-10-1868

114

Poder Legislativo
(dissolução da Câmara, a seguirj

Nova Câmara e o 3/4 de presença
2/3 dos votos
Grão Duque

Suíça

29- 5-1874

118

1) Uma Seção da
Assembleia federa
50.000 cidadãos

Votação do povo

Congresso

Congresso em 3 dis- Maioria absoluta de
cussões
cada Casa

Colômbia

5- 8-1886

209

"

PROMULGAÇÃO

OBSERVAÇÕES

3/4 de todos os Estados

Rei

Maioria

Renovação dos 2
Conselhos
Assembleia federa!
Maioria
Povo
Castões

Rei

Revisão te tal ou parcial

DATA DA

ESTADO

CONSTITUIÇÃO
VIGENTE

Austrália

INICIATIVA

ART° S/
MODIFICAÇÃO
CONSTITUCIONAL

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

9- 7-1900

128

Parlamento (ambas
as Casas)

Parlamento (ambas Maioria absoluta em Eleitores dos Estaas Casas)
cada Casa
dos

20- 9-1909

152

Parlamento (ambas
as Casas)

Parlamento (ambas 2/3 do número total
as Casas, em reu- de membros
nião conjunta, em
3 discussões)

México

1- 5-1917

135

Congresso

Congresso e Legisía- 2/3 dos preeeates e
laturas dos Esta- maioria das Legisdos
laturas

Liechíenstem

5-10-1921

111

1) Governo
2) Dieta
3) Povo

Bietíi

20- 4-1924

102

Assembleia

18- 9-1925

10S

Congresso

União Sul-Africana .

Chile

1/3 dos membrcs

PROMULGAÇÃO

Quorum

OBSERVAÇÕES

Congresso

Presença de todos os
membros 3/4 de
votos a favor, em
duas sessões consecutivas

Assembleia

2/3 dos membros
que a compõem

Congresso, em 2 se- Voto dos 2/3 dos
sões, com inter- membros presentes
valo de GO dias
Presidente da República

Presidente da
República

Povo, quando houver divergência entre o Congresso e o
Presidente da República, a critério
deste
23- &-1926

76

Presidente da Repú- Proposta por 10 Câmara dos Depu- 3/4 dos membros que
blica
membros e apro- tados
a compõem
Câmura dos Depu- vada por 2/3 dos Presidente da Repútados
membros que a blica
compõem

INICIATIVA

DELIBERAÇÃO

DATA DA
CONSTITUIÇÃO MODIFICAÇÃO

ESTADO

TUCIONAL

RATIFICAÇÃO

Quorum

Órgão

Crgao

PROMULGAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Quorum

Se o Presidente da
República não concorda, pode dissolver a Câmara.
Nova eleição em
3 meses.
SI ova Assembleia
7-12-1929

44-

Conselho nacional

1/3
1/3

10-12-1932

Tailândia

Peru

....

111

Conselho nacional

Presença da metade

Conselho. Voto de
Conselho federal
2/3 dos votantes
(direito a veto *)
Maioria
absoluta dos
Referendum popular
(determinado pelo votos válidos
Presidente da Confederação)

Assembleia de Re- 2/3 do total de mempresentantes do bros, no 1 ° turno
Povo, em 3 turnos — maioria no 2 °
— 2/3 do total de
Assembleia de Re- 1/4 do número total Rei (*)
membros no 3.°
presentantes do

Conselho de Ministros

Câmaras durante a Câmaras, durante a
legislatura ordiná- legislatura ordinária
ria

9- 4-1933

236

— Membros das Câmaras
— Presidente da República, com aprovação do Conselho
de Estado

11- 4-1933

134

Assembleia Nacional
Assembleia Naciona
Presidente da Re Decreto assinado por Plebiscito, quando
todos os ministros indicado pelo Presidente da Repúcom o Conselho de
blica
Estado

Presidente da (*) Em caso de veto o
Conselho naciona 1
Confederadecide a respeito com
ção
a presença de, pelo
menos, metade de
seus membros

(*) Se o Rei não concorda com o projeto

dentro de 60 dias;
será reconsiderado o
projeto pela Assem bléia, por voto da
maioria dos membros efetivos

ESTADO

INICIATIVA

ART° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃC
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

órgão

Quorum

Honduras

28- 3-1936

200

Congresso

Congresso

2/3 dos votos

U.R.S.S

5-12-1936

146

Soviet Supremo

Soviet Supremo

2/3 ao rnsnos de
cada uma das Câmaras do Soviet
Supre »o

Irlanda

1- 7-1937

46

"Dail Eiream"

Duas Câmaras do
"Oireachtas"
Referendum

Islândia

Ceilão . .

Assembleia
nal (*)

17- 9-1944

79

"Alting" (*)
(Congresso)

1- 3-1946

256

Assembleia
nal

15- 3-1946

52

Presídium da AssemAssembleia popular Maioria absoluta
bleia popular
Governo
Representantes do 2/5 dos Represenpovo na Assem- sentantes
bleia popular

17 5 1946

29

Parlamento

Assembleia Nacio- J/3 de seus membros
nal
Plebiscito, se a Assembleia Nacional
assim o decidir
Alting, se a emenda
é adotada é dissolvido.
Novo Alting

Brasil

.

Hesse-Nassau.

Wurtemberg-Baden

Equador

DATA BA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTITUCIONAL

(*) a reforma total só
poderá ser proposta
depois de 10 anos da
data em que entrou
em vigor a Constituição
Presidente da República

Parlamento

2/3 do total de seus
membros

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

(*) Plebiscito nas emendas propondo mudanças na organização da Igreja

Assembleia NacioExecutivo, que ponal
derá objetá-la
Nova Assembleia
víaioria absoluta de
seus membros

INICIATIVA
ESTADO

Congresso, na legislatura ordinária seguinte, por 2/3 votos

Presidente

94

Nacio-

OBSERVAÇÕES

Maioria

10- 7-1940

Nacio-

PROMULGAÇÃO

Órgão

Quorum

PROMUL-

OBSERVAÇÕES

GAÇÃO

Quorum
Mesas da Câmara dos
Deputados
e do Senado Federal

Câmara dos Depu- — Maioria absoluta,
em 2 sessões legistados
lativas ordinárias
Senado Federal
1/4 dos membros
— Senado
e consecutivas ou
— 2/3 dos membros,
—Mais da metade Maioria dos memem
duas discussões
das Assembleias bros
nas duas Câmaras,
dos Estados
numa mesma sessão legislativa
—Câmara dos Depu- ./4 dos membros

18- 9-1946

217

1-10-1946

105

L/andtag

Landtag
Referendum

24-10-1946

—

Landtag

Com a presença de
Landtag
Referendum, quando 2 '3 dos membros
assim o solicite a efetivos. Voto de
maioria do Land- 2/3 dos presentes.
2/3 dos que tomam
tag
parte na votação

3-11-1946

96

Dieta

Dieta

2/3 de todos os mem- Referendum pela Imperador
bros de cada uma maioria dos eleitores
das Câmaras

1-12-1946

75

Dieta

Dieta (*)

2/3 dos membros

31-12-1946

190

Congresso ordinário

Congresso ordinário
Presidente da República
Novo Congresso or- Maioria absoluta da
totalidade de seus
dinário
membros

Mais da metade de Aprovação do Governo
seus membros

(*) Em caso de dúvida
a Corte Bávara de
Litígios Constitucionais decide

Referendum popular

Presidente da
República

ESTADO

China Nacionalista.

INICIATIVA

ART° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

GAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Quorum

1- 1-1947

174

Assembleia N a c i o - 1/5 do número total Assembleia Nacional 3/4 de delegadosprenal
de delegados
sentes com o quoYuam Legislativo 1/4 dos membros
Yuam Legislativo, rum de 2/3 da Ascom deliberação sembleia inteira
da Assembleia na- 3/4 dos membros precional depois de sentes com o quoser aprovada, tam- rum de 3/4 do total
bém, em referen- de membros
dum

10- 1-1947

108

As duas Câmaras

28- 2-1947

59

Landtag

Renânia Palatinado. 13- 5-1947

129

Landtag

República

PROMUL-

Domini-

Saxe . .

2/3

Assembleia revisora
Landtag

2/3 de seus membros Referendum

Landtag

2/3 do seu efetivo Referendum
legal

92

— Governo
—Dieta

Dieta

2/3 do número legal Referendum
de membros

Wurtemberg-Hohenzollen
18- 5-1947

71

Dieta

Referendum

2/3 do voto popular

5- 7-1947

140

Baden

18- 5-1947

— Câmaras Legisla- 1/4 da totalidade dos Câmaras
tivas
membros
vas

Legislati-

2/3 das Assembleias
legislativas, mediante o voto favorável da maioria
absoluta dos componentes de cada
Assembleia
Assembleias Legislativas

—Assembleias Legis- 2/3 das Assembleias Congresso Nacional
lativas

Bolívia

ESTADO

17-11-1947

177

ART° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

4-12-1947

99

Câmaras

2/3 dos membros Câmara que propôs, 2/3 dos presentes
presentes em cada na primeira sessão
Câmara
após a renovação
da Câmara dos
Deputados
Câmara seguinte
2/3 de votos

DELIBERAÇÃO

INICIATIVA

EATIFICAÇÃO

Quorum

Órgão

Órgão

1/4
Assembleia

3/4 do número legal
de seus membros

15-12-1947

103

Assembleia

Itália

27-12-1947

133

Cada uma das duas
Câmaras

9- 6-1948

54

Assembleia

11- 3-1949

21

Congresso

Alemanha Oriental. . 23- 5-1949

79

Dieta Federal
Conselho Federal

Dieta Federal
Conselho Federal

18- 8-1949

15

Assembleia Nacioua

Assembleia Naciona 2/3 dos deputados

7-10-1949

83

Câmara popular

Câmara popular

Alemanha Ocidenta

OBSERVAÇÕES

GAÇÃO

Quorum

Sarre. . ,

Argentina

PROMUL-

'Narodno Sobranié' 2/3 dos deputados
eleitos
(Assembleia)

Governo
deputados

Techecoslováquia . . .

Executivo

Cada uma das duas Maioria absoluta em Referendum popular
se 3 meses depois
Câmaras, em duas cada Câmara
de sua publicação
deliberações
o requeira 1/5 dos
membros de uma
das Câmaras, ou
500 mil eleitores,
ou 5 Conselhos
Regionais (*)
Deliberação p e l a
maioria dos votos
vá1 idos
Assembleia

3/5 de todos os deputados

2/3 dos membros Convenção
presentes
2/3 dos membros
2/3

Presença de 2/3 dos
membros. Voto de
2/3 dos presentes
Maioria dos eleitores

(*) Não cabe referendum se a emenda foi
aprovada por mais
de 2/5 dos membros
na segunda discussão

Costa Rica

INICIATIVA

ART° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

ESTADO

,. .

índia

7-11-1949

195

26-11-1949

El Salvador. ..;....

7- 9-1950

1-11-1950

223

326

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

GAÇÃO

Órgão

2-11-1950

Assembleia Legisla- 10 deputados
tiva

Assembleia Legisla- 2/3 do total de mem- Nova Assembleia em
tiva
bros na 1." vota
3 debates (*) voto
cão
de 2/3 do total de
Presidente da Repú- Maioria absoluta na membros
blica
2.a

Cada uma das duas
Câmaras

Cada uma das duas Presença da maioria Em certos disposiCâmaras
de cada Câmara
t i v o s ratificação
Votação de 2/3 dos pelos legislativos
presentes
da metade de certos Estados

Assembleia Legislativa

Assembleia Legisla- 2/3 doa eleitos
tiva

ESTADO

D AT 4 DA
CONSTITUIÇÃO
VIGENTE

Poder Legislativo 2/3 de cada, uma das tâmaras reunidas
por proposta do E- duas Câmaras
em Assembleia Naxecutivo ou de
cional
uma das 2 Câma-

'residente da Repú- Poder
blica e Novo Con- Executivo
gresso, em 2 debates, por maioria
absoluta de votos (*)

(*) A reforma total só
poderá ser feita, depois de lOanos da
data em que entrou
em vigor a atua 1
Constituição) p o r
uma
Assembleia
Constituinte, em virtude de deliberação
do Congresso Nacional que, neste
caso, é, automaticamente, dissolvido

Presença de cada
uma das 2 Câmaras 2/3 de votos

DELIBERAÇÃO

INICIATIVA

ART° S/
SOBRE
CONSTITUCIONAL

(*) Reforma Geral da
Constituição só por
Constituinte convocada com este fim

Assembleia legislativa seguinte. Se
for ratificada a reforma, convocação
de Assembleia
Constituinte para
ultimá-la

tâmara dcs Depu- Assinada por 10 Câmara dos Deputados
membros
tados
Maioria absoluta de tâmara do Senado
votos

158

OBSERVAÇÕES

Quorum

Congresso das Câmaras reunidas,
em 2 debates

Haiti

PROMUL-

RATIFICAÇÃO

PROMUL-

O3SEBVAÇÕES

GAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

Quorum

maras na última
sessão ordinária
da Legislatura
Maioria absoluta dos Cada uma das duas Presença de 2/3 de
seus -m embros
membros de cada Câmaras
Voto da maioria dos Rei (*)
—Qualquer das duas Câmara
2/3 de membros
Câmaras
presentes

7-10-1951

196

Jordânia

1- 1-1952

126

Grécia

1- 1-1952

108

u ma das Câmaras

25- 1-1952

331

A) Cidadãos inscri- 10% dos
tos no Registro
Cívico Nacional

-Rei

Cada uma das duas 2/3 dos membros de
Câmaras ou, se as cada Câmara
duas estiverem reun i d a s. em conjunto
2/3 do número total Cada uma das duas Maioria absoluta do
número total dos
de seus membros Câmaras
Na primeira em duas membros de cada
Câmara
discussões
cidadãos Assembleia geral em
reunião de ambas
as Câmaras

R) Assembleia geral 2/5 dos componentes Plebiscito, na pri- Maioria absoluta dos
meira eleição se- cidadãos represenguinte
tando 35% do
total de inscritos
no Registro Cívico
Nacional

Decisão popular, na
eleição seguinte,
por maioria absoluta dos cidadãos
representando 3õ%
do total de inscritos no Registro
Cívico Nacional

(*) Para modificação
da fornia federal de
governo exige-se,
ainda, a aprovação
dos Conselhos legislativos provinciais

ESTADO

ABT ° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

INICIATIVA

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

PROMULGAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

OBSERVAÇÕES

Quorum

L

C) Senadores
Representantes
Poder Executivo

Maioria absoluta do Convenção Nacional Presidente da
total dos compo- Constituinte, maio- Assembleia
nentes
ria absoluta do número totaí de convencionais. Ratificação, ainda, pé] o
corpo eleitoral, por
maioria de sufrágios não inferior a
35% dos cidadãos
inscritos no RegisCívico Nacional.
Cada uma das duas 2/3 do total de com- Eleitorado por maio- Presidente da
Câmaras, sucessi- ponentes de cada ria absoluta dos Assembleia
vamente, dentro uma das Câmaras votos emitidos
de uma mesma legislatura

Assembleia Geral

D) Cada uma das
duas Câmaras

4- 4-1952

257

Conselho de Ministros

Conselho de Minis- 2/3 de seus membros
tros

Polónia . ,

22- 7-1952

91

5eym (Assembleia)

Seym (Assembleia) Presença, no mínimoi
da metade de seus
membros
Voto de 2/3

Porto Rico

25- 7-1952

VII

Cuba

ESTADO

Yougoslávia

ART° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

11- 8-1952

91

24- 9-1952

105

24- 9-1952

L) Reformas Parciais
Referendum especial
Assembleia legislati- 2/3 do número total Referendum juntava, em resolução de cada Casa. 3/4 mente com as eleiconjunta
do número total ções seguintes no
de membros
caso dos 3/4
2) Reforma Geral
Assembleia legislati- 2/3 do número total Referendum
va
de cada Casa

INICIATIVA

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

Quorum
3/4 dos membros Imperador
presentes e votantes em 2 legislaturas consecutivas

Chefe do Executivo 1/4 dos membros
Assembleia Geral

Assembleia Geral

Grande Assembleia
Nacional

Grande Assembleia 2/3 do número total de membros
Nacional

23

Cada uma das Câ- 20 membros
n,aras

Assembleia

5- 6-1953

83

"Folketing" (Câmara popular), com
assentimento do
Governo

Novo Folketing eleito a seguir

21- 6-1953

121

3- 6-1954

55

Estados Gerais
(Assembleia)

Estados Gerais, cm 2/3 dos votos
2 reaacões

20- 9-1954

27

Congresso Nacional
do Povo

Congresso Nacional 2/3 de todos os Depu• tados
do Povo

4-11-1955

131

Presidente da Repú- 1/4 dos membros da Câmara
blica ou a Câmara Câmara
dos Deputados

China (República Po-

Etiópia

Convenção constitucional e Referendum especial

Maioria de votos

Cada Con?elho (das
nacionalidades e
executivo federal)
por 3/5 dos membros de cada Conselho
Eleitores, mediante
voto direto. Voto
da maioria das
pessoas que tomaram parte na eleição ou 40% do
eleitorado
Assentimento real

Maioria absoluta

Câmara seguinte, na
l.a sessão ordin ria, por 2/3 de seus
membros

Rei

Proposta conjunta das 3/4 dos membros das Cada uma das 2 Câ- 3/4 dos membros de Imperador
maras em duas ses- cada Câmara
duas Câmaras
duas Câmaras
sões distintas

PROMULGAÇÃO

OBSERVAÇÕES

ESTADO

ART° S/
DATA DA.
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

INICIATIVA

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Órgão

Quorum

Órgão

120

Proposta feita em
reunião conjunta
das duas Câmaras

Cambodgia

14- 1-1956

113

—Rei
Assembleia Nacional 3/4 dos membros!*}
— Primeiro Ministro
— Presidente da As- 1/4 dos membros da
sembleia Nacional Casa
— Presidente do Con- 1/4 dos membros da
selho do Reino
Casa

Egito

16- 1-1956

189

Presidente da Repú- 1/3 de seus membros Assembleia Nacional 2/3 de seus membros Referendum
blica ou Assembleia Nacional. Decisão em princípio,
pela maioria de
seus membros

2- 2-1956

239

Congresso

29- 9-1956

43

— Conselho Real
Assembleia Nacionaí 2/3 dos membros preou Congresso Na- sentes
— Conselho de Ministros
cionaí composto
— Assembleia Nacio- Maioria dos mem- da Assembleia Nabros presentes
cional e o Consecional
lho Kcal, por citação do Rei

26-10-1956

89

Presidente da Repú- 2/3 dos membros
blica ou Assembleia Nacional

Assembleia Nacional
Presidente
Assembleia Nacional
em 2.° turno

6- 3-1957

32

Assembleia Nacional

Assembleia Nacional 2/3 de seus membros

ESTADO

Malaia

AKT° S/
DATA DA
MODIFICAÇÃO
CONSTITUIÇÃO
CONSTIVIGENTE
TUCIONAL

GAÇÃO

Reunião conjunta das 3/4 dos membros
duas Câmaras

ComissãoSuprema

(*} não pode haver regime de urgência

Congresso
2/3 do numera total
Assembleia Constituinte (*)

INICIATIVA

(*) Em certos casos a
Assembleia ao poderá ser convocada
6 anos depois

3/4 do número total
Chamada nominal
3/4 do número total
Chamada nominal

Presidente

Aprovação p e l a
m a i o r i a das
Assembleias Rcioiias

DELIBERAÇÃO
RATIFICAÇÃO

PROMULGAÇÃO

Órgão

Quorum

OB3KRYAÇQE3

Quorum

1- 1-1956

Ghana

PROMUL-

Órgão

Quorum

31- 8-1957

159

Parlamento Nacional (cada Casa)

As Casas do Parla- 2/3 do número total
mento NackmaJ
de cada Casa
2.a e 3.a discussão

28- 9-1958

89

Presidente da República, mediante proposta do 1.° ministro.
Membros do Parlamento

Parlamento ou Par- 3/5 dos sufrágios
lamento convocaco em Congresso
pelo Presidente da
República

1- 6-1959

60

Presidente da Repú- 1/3 dos membros
blica
Assembleia Nacional

Comissão da Assem- Maioria absoluta
bleia, interessada
Assembleia em 2 2/3 de seus membros
discussões; a 2.a
3 meses depois da
í-a

Referendum
Nota: Neste segundo caso não
há referendum

Presidente da
República

OBSERVAÇÕES

ÍNDICE

Albânia
Alemanha Ocidental
Alemanha Oriental
Argentina
Austrália
Áustria
Baden
Baviera
Bélgica
Bolívia
Brasil
Bulgária
Cambódia
Canadá
Ceilão
Chile
China Nacionalista
China (República Popular)
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Egito
El Salvador
Equador
Eritréia
Estadas Unidos da América do Norte
Etiópia

Págs.
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26
26
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10
í3
23,
20
7
24
19
24
37
8
19
12
21
37
10
27
33
36
38
28
21
34
6
37
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63 —

Ghana . .
Grécia . . .
Guatemala

11
42
41
31
38

Haiti
Hesse-Nassau
Holanda
Honduras

20
36
36

Finlândia .
França . .

29

Hungria

26
27

Indi;
Iraque
Irlanda

42
17

Islândia
Itália
Japão
Jordânia
Laos
Líbano

18
25
2'0
30
39
13

Líbia

30

Liechtenstein
Luxemburgo
Malaia
México

11
8
41
11

Nicarágua
Noruega
Nova Zelândia

28
7
8

Panamá

18

Paraguai
Peru
Polónia
Porto Rico
Portugal

'

Renánia-Palatinado
República Dominicana
Rumânia
Sarre

18
15
33
34
15
22

_.

21
35
25

Saxe
Síria
Sudão
Suécia
Suiça
Tailândia
Tchecoslováquia
Tunísia
Turquia
União Sul Africana
U. R. S. S
Uruguai
Venezuela
Vietnam
Wiirtemberg-Baden
Wurteinberg-Hohenzollern
Yugoslávin

•

22
36
37
6
14
25
42
12
11
16
31
23-10
20
23
35

