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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da 

representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.  

      § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas.  

      § 2º A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada legislatura, para 

a subsequente, pela Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os art. 150, II, 

153, III, e 153, § 2º, I.  

      § 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.  

      § 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.  

 

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:06209 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   CRISTINA TAVARES (PMDB/PE) 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Texto:   
   SUGERE DIPOSIÇÕES RELATIVAS AOS SUBSÍDIOS DE DEPUTADOS ESTADUAIS E 
VEREADORES. 
   SUGESTÃO:07302 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE QUE OS SUBSÍDIOS E A AJUDA DE CUSTO DOS DEPUTADOS E SENADORES 
SEJAM SUJEITOS AOS IMPOSTOS GERAIS. 
   SUGESTÃO:08156 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISCIPLINANDO A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS E SENADORES. 
   
   SUGESTÃO:08914 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HORÁCIO FERRAZ (PFL/PE) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVO SOBRE O NÚMERO DE DEPUTADOS ESTADUAIS E A DURAÇÃO DE 
SEUS MANDATOS E SOBRE A INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR, PLEBISCITOS OU 
REFERENDOS NOS ESTADOS E NOS MUNICÍPIOS. 
  
   SUGESTÃO:08925 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   SUGERE NORMA SOBRE A RENUMERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. 
 

2 – Audiências públicas 

Não foram localizadas audiências públicas específicas sobre o tema. A relação de reuniões e 
audiências públicas realizadas pela Subcomissão dos Estados está disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-
estado/subcomissao2b 

3 – Subcomissões temáticas 

 SUBCOMISSÃO DOS ESTADOS - IIB 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 14.  O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

Parágrafo único - o mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos, 

aplicadas as regras desta Constituição sobre imunidades, prerrogativas 

processuais, subsídios, perda de incorporação às Forças Armadas. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
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relator  

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 15. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado-membro na Câmara dos Deputados e, atingindo o 

número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados 

Federais acima de doze.  

§ 1º - o mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos, aplicadas as regras 

desta Constituição sobre imunidades, prerrogativas processuais, subsídios, perdas 

e incorporação às Forças Armadas.  

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 

2/3 do que percebem, a mesmo título, os Deputados Federais. 

 

Consulte na 15ª reunião da Subcomissão dos Estados a votação da redação final 

do Anteprojeto.  

Publicação: DANC, 25/6/87, suplemento, a partir da p. 39, disponível em: 

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/subcomissao2b. 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO - II 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 1.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 13. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado federado na Câmara Federal e, atingindo o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze. 

 § 1º - O mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre imunidades, prerrogativas processuais, subsídios, 

perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 

2/3 do que percebem, a mesmo título, os Deputados Federais. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 13.  O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado federado na Câmara Federal e, atingindo o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

§ 1º - O mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre imunidades, prerrogativas processuais, subsídios, 

perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.  

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/subcomissao2b
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2/3 do que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais. 

  

Consulte na 10ª reunião da Comissão da Organização do Estado a votação do 

Substitutivo do relator.  

Publicação: DANC, 1/7/1987, suplemento, a partir da p. 2. Disponível em:  

http://www2.camara.gov.br/atividade-

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-

estado/comissao2 

 

5 – Comissão de Sistematização 

 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 55.  O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado federado na Câmara Federal e, atingindo o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

§ 1º - O mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, imunidades, prerrogativas 

processuais, subsídios, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação 

às Forças Armadas.  

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 

dois terços do que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento). 

 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 59. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado federado na Câmara Federal e, atingindo o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

§ 1º - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, imunidades, prerrogativas 

processuais, subsídios, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação 

às Forças Armadas.  

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 

dois terços do que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 16.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento). 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 38.  O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 

doze.  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-do-estado/comissao2
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§ 1º - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, imunidades, prerrogativas 

processuais, remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e 

incorporação às Forças Armadas.  

§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 

dois terços da que percebem, exclusivamente a esse título, os Deputados Federais, 

vedados quaisquer acréscimos. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 17.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento). 

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 29.  O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 

doze. 

 § 1º - São condições de elegibilidade do Deputado Estadual ser brasileiro e estar 

no exercício dos direitos políticos.  

§ 2º - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas.  

§ 3º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada, observado o limite de 

dois terços da que percebem, em espécie, exclusivamente a esse título, os 

Deputados Federais, vedados quaisquer acréscimos.  

§ 4º - Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua secretaria, provendo os respectivos 

cargos. 

 

Discussão e votação: 

Destaque(s) apresentado(s) nº 4923/87 (supressivo) e  nº 6340/87 (referente à 

emenda 22019).  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 1547.  

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 29.  O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara Federal e, atingido o número de trinta e 

seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de 

doze.  

§ 1º - São condições de elegibilidade do Deputado Estadual ser brasileiro e estar no 

exercício dos direitos políticos.  

§ 2º - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as 

regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas.  

§ 3º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada, observado o limite de 

dois terços da que percebem, em espécie, exclusivamente a esse título, os 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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Deputados Federais, vedados quaisquer acréscimos.  

§ 4º - Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua secretaria, provendo os respectivos 

cargos. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 6.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase S, ao final deste documento). 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02039, art. 28. 

 

Requerimento de destaque nº 2011, referente à parte da emenda 01950. 

Requerimento de destaque nº 1071, referente à emenda 00358.   

As emendas foram votadas e rejeitadas.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 9/3/1988, a partir da p. 

8159. 

 

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

2º) 

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes 

as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas.  

§ 2º A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada legislatura, para 

a subsequente, pela Assembleia Legislativa, e sujeita aos impostos gerais, 

incluídos os de renda e os extraordinários.  

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.  

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 2.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimento de destaque nº 1058, referente à emenda 00793. O destaque foi 

retirado.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 19/8/1988, a partir da p. 

12829. 

  

Nota: o número da emenda foi publicado no DANC equivocadamente como 00193. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 26. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes 

as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/201anc09mar1988.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/295anc19ago1988.pdf
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remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas.  

§ 2º A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada legislatura, para 

a subsequente, pela Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os art. 150, 

II, 153, III, e 153, § 2º, I.  

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 4.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo 

da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 

trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima 

de doze.  

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-se-lhes 

as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, 

remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 

Armadas.  

§ 2º A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada legislatura, para 

a subsequente, pela Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os art. 150, 

II, 153, III, e 153, § 2º, I.  

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, 

polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00005 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   
   Inclua-se no anteprojeto da Subcomissão dos  
Estados, onde couber, o seguinte artigo:  
"Art. A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 2/3 do 
que percebem, a mesmo título, os Deputados Federais." 
Justificativa 
O parecer do eminente Deputado Siqueira Campos não define a questão de remuneração dos 
Deputados Estaduais, mesmo tendo fixado as regras para a remuneração de Membros de outros 
Poderes. 
Esta Emenda visa homogeneizar os vencimentos dos Deputados Estaduais estabelecendo uma única 
regra para aplicação nos Estados Brasileiros. 
Parecer:   
   Dispõe sobre a remuneração de Deputados Estaduais. Incluída como § 2º do artigo 14 do 
Anteprojeto.  
Parecer favorável. 
 
 
   EMENDA:00026 PREJUDICADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo único do artigo 14, seção do Poder Legislativo e ao artigo 16 da seção do  
Poder Executivo, as seguintes redações:  
"Art. 14. ..................................  
Parágrafo único. O mandato dos Deputados Estaduais, será de 5 anos, com reeleição ilimitada, 
aplicada as regras desta Constituição, sobre imunidade, prerrogativas processuais, subsídios, perda 
e incorporação as Forças Armadas.  
Art. 16. A eleição de Governador e Vice-Governador, para mandato de 5 anos, sem reeleição,  
será realizada simultaneamente em todo o País, a 15 de novembro do ano anterior, a conclusão do  
mandato dos seus antecessores, através de sufrágio universal e voto direto secreto, ou maioria  
absoluta de votos, excluídos os em brancos, e os nulos, fixada a posse 46 dias depois." 
Justificativa 
A adaptação ao período de 5 anos aos mandatos dos Deputados Estaduais e Governadores, visa tão 
somente a manter a hierarquia, isto porque, emendas neste sentido, já foram apresentadas a 
Subcomissão do sistema eleitoral e partidos políticos, determinando 5 anos para todos os mandatos. 
Parecer:   
   O Anteprojeto já abriga a maior parte do texto sugerido, não adotando o mandato de cinco anos 
para governador.  
Pela prejudicialidade. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00317 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   MELLO REIS (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda ao Anteprojeto da Subcomissão dos Estados Emenda Dê-se ao art. 15 e seus parágrafos 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 10  

 

1º e 2º a seguinte redação:  
"Art. 15 - O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá a uma vez e meia à 
representação do Estado-membro na Câmara dos Deputados.  
§ 1º. - O mandato dos Deputados estaduais será igual ao dos Deputados federais, aplicadas as 
regras desta Constituição sobre imunidade, prerrogativas processuais, subsídio, perdas de mandato e 
incorporação às Forças Armadas.  
§ 2º - O subsídio dos Deputados estaduais será fixado pela Assembleia Legislativa, no fim de cada 
legislatura, para a legislatura seguinte, ficando assegurada a manutenção do valor real do subsídio a 
que se refere este parágrafo, mediante a sua atualização com base no índice resultante da média dos 
aumentos concedidos por lei aos funcionários estaduais". 
Justificativa 
A emenda tem por escopo tornar mais racional e flexível o texto legal ao estabelecer número de 
deputados, ao condicionar a duração do mandato do deputado estadual à do deputado federal e, 
finalmente, ao deixar a cargo dos próprios legisladores estaduais a responsabilidade de fixarem o 
valor do seu subsidio. 
Prevê, ainda, a propositura a atualização dos valores com base na média dos aumentos anuais 
concedidos aos funcionários estaduais. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda ao parecer do Relator.  
Acrescente-se artigos após o art. 13, renumerando-se os demais:  
Art. 14 As Assembleias Legislativas Estaduais terão, dentre outras, as seguintes atribuições:  
I - Censurar o desempenho de Secretários de Estado, dirigentes de órgãos, autarquias, empresas  
públicas e de empresas de economia mista e integrantes da magistratura.  
§ 1o. A moção de censura pelo Legislativo importa, se aprovada, na substituição do titular  
pelo Chefe do Executivo.  
§ 2o. A moção somente poderá ser apresentada seis meses após a nomeação.  
II - Controlar a execução orçamentária, inclusive as dotações para o Judiciário, com a  
atribuição de liberar parcelas do orçamento, em cada trimestre, mediante prestação de contas dos  
gastos do trimestre anterior.  
III - Estabelecer a obrigatoriedade do funcionamento das Comissões em caráter permanente,  
facultando-se a setores organizados da sociedade a delas participarem com direito a voz.  
IV - Fiscalizar os gastos públicos, inclusive os do judiciário, e organizar serviços de  
auditoria para esta finalidade.  
Art. 18 Homologar as decisões judiciais que decidam sobre a responsabilidade civil ou criminal  
de magistrados e membros do Ministério Público.  
Por decisão de dois terços dos seus membros as Assembleias Legislativas poderão reexaminar a  
decisão judicial. 
Justificativa 
Embora a nova Constituição haverá de reconhecer a autonomia dos Estados para organizarem 
livremente as suas instituições, os legislativos estaduais deverão assimilar as novas atribuições que 
se espera que o Legislativo venha adotar no Brasil nos novos tempos da democracia. 
As atribuições aqui previstas têm sua natureza e objetivos evidenciados em seu enunciado e 
dispensam justificativas específicas. 
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Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00371 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2º do art. 13 do Substitutivo do Relator da Comissão da Organização do Estado, a  
seguinte redação:  
"Art. 13 ....................................  
§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em 2/3 do que percebem, a qualquer  
título, os Deputados Federais." 
Justificativa 
A União Parlamentar Interestadual, Entidade que congrega os Deputados Estaduais de todo o Brasil, 
através do Presidente da sua Diretoria Executiva, manifestou sua preocupação com o texto atual, - 
que originou-se de emenda de nossa autoria, apresentada na fase da Subcomissão - em razão da 
possibilidade que vislumbra de que, por um lado ocorra conflitos de interpretação e por outro não 
aconteça a homogeneidade de remuneração, entre os Parlamentares Estaduais. 
Portanto, com esta emenda, objetivamos unicamente aperfeiçoar a redação da nossa emenda 
original. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do Substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00441 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JOFRAN FREJAT (PFL/DF) 
Texto:   
   Dá nova redação ao § 2o. do art. 13:  
"Art. 13. ..................................  
§ 2o. A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de 2/3 dos  
subsídios (art. 15 do Substitutivo da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo) 
dos Deputados Federais." 
Justificativa 
É necessário precisar os limites da remuneração dos Deputados Estaduais, a fim de coibir os 
excessos verificados em vários Estados, em que Deputados Estaduais transformam em remuneração 
os serviços a que os Deputados Federais têm direito, tais como postagem de correspondência, 
franquia telefônica, etc. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00502 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   VICTOR FACCIONI (PDS/RS) 
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Texto:   
   Suprima-se o § 2º do artigo 13 do Substitutivo do Relator da Comissão de Organização do Estado. 
Justificativa 
O constante do § 2º em apreço, que tencionamos suprimir, é matéria a ser regulada pela Constituição 
Estadual. 
Além do mais, a Constituição federal vigente, restringe, apenas, no particular, a proibição de pagar a 
deputados estaduais mais de oito sessões extraordinárias o que, a nosso ver, extrapola de sua área 
de competência que é da Constituição Estadual. (Art. 13, inciso VI). 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:00528 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   2 - Comissão da Organização do Estado 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao § 2º do art. 13 a redação seguinte:  
"Art. 13 - ............................ 
§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada no fim de cada legislatura, para a  
legislatura seguinte, observado o limite de dois terços do que percebem, a mesma título, os  
Deputados Federais." 
Justificativa 
A intenção cautelar, moralizadora, é evidente. E uniformiza tratamento. Essa precaução foi observada 
no art.16 do anteprojeto que cogita dos mandatos dos Vereadores. Não há razão para tratamento 
desigual. A experiência aconselha a emenda. 
Parecer:   
   Pelo não acolhimento. 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:03502 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 55 do Anteprojeto:  
"§ 2º - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais, não podendo ser reduzida até o  
fim da Legislatura." 
Justificativa 
Porque não se pode invocar direito adquirido em matéria de interesse público, é conveniente declarar, 
no texto constitucional restritivo, como no caso do parágrafo em tela, que os subsídios, votados para 
vigorar durante a legislatura, não poderão ser reduzidos pelo novo imperativo constitucional. 
Trata-se de uma limitação de eficácia por tempo certo, vigorando a partir do próximo mandato. 
 
   
   EMENDA:03846 REJEITADA 
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Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 55, § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 55 nova redação:  
§ 2o. A remuneração, a qualquer título, dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite  
de dois terços do que percebem, também a qualquer título, os Deputados Federais. 
Justificativa 
Compatibiliza a norma nos seus preceitos intrínsecos. 
Parecer:   
   A observância do limite de 2/3 atende a pretensão evidenciada na emenda. 
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:04339 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao § 1o. do artigo 55 do anteprojeto do Relator a expressão: "Salvo  
dissolução da Assembleia Legislativa", dando-se ao dispositivo a seguinte redação:  
"§ 1o. - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos salvo dissolução da Assembleia  
Legislativa, aplicadas as regras desta Constituição sobre Sistema eleitoral, imunidades,  
prerrogativas processuais, subsídios, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às  
Forças Armadas. 
Justificativa 
A Comissão de Organização dos Poderes aprovou disposição específica estabelecendo a 
obrigatoriedade do regime de Governo de Gabinete (parlamentarismo) para os Estados-Membros. 
Como nesse regime, e no anteprojeto está prevista a dissolução da Câmara dos Deputados, a 
mesma deve ser estendida às Assembleias Legislativas. 
 
   
   EMENDA:05465 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO TÍTULO IV, CAPÍTULO III, ARTIGOS 51, 53, 54 e 55, DO 
ANTEPROJETO DO  
RELATOR, DANDO-SE NOVA REDAÇÃO  
Suprima-se, no todo ou em parte os artigos 51, 53, 54, 55, do capítulo III, dos Estados Federais, 
remanescendo a seguinte redação:  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADOS FEDERAIS  
Art. - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
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§ 1o. - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo, e o Judiciário, independentes e 
harmônicos entre si.  
§ 2o. - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhe sejam vedadas.  
§ 3o. - As Constituições dos Estados assegurarão a plena autonomia dos Municípios.  
§ 4o. - Incluem-se entre os bens dos Estados:  
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou emergentes;  
II - as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - as ilhas fluviais e lacustres; e  
IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas não compreendidas dentre as da União.  
Parágrafo único - São indisponíveis para outros fins as terras devolutas ou arrecadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  
Art. - Compete aos Estados:  
I - legislar sobre as matérias de sua competência e suplementar a legislação federal em assuntos de 
seu interesse;  
II - organizar a sua justiça, observados os princípios desta Constituição;  
III - estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, objetivando coordenar o 
desenvolvimento urbano e rural, e preservar o ambiente; e  
IV - organizar policiais civil e militar e corpos de bombeiros militares.  
Art.: O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado federado na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será  
acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.  
§ 1º - O mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos.  
Art. - O Governador de Estado será eleito até cem dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1o. e 2o. do artigo anterior, para mandato de quadro anos, e  
tomará posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente.  
Parágrafo único - considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Governador em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado.  
Art. - O Presidente será eleito até noventa dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 55.  
Parágrafo Único - considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Prefeito, em decorrência do  
candidato a Prefeito com ele registrado.  
Art. - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:03305 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERSON CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do art. 59 do Projeto:  
"§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois  
terços do que percebem, a qualquer título, os Deputados Federais, não podendo ser reduzida até o  
fim da Legislatura." 
Justificativa 
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Porque não se pode invocar direito adquirido em matéria de interesse público, é conveniente declarar, 
no texto constitucional restritivo, como no caso do parágrafo em tela, que os subsídios, votados para 
vigorar durante a legislatura, não poderão ser reduzidos pelo novo imperativo constitucional. 
Trata-se de uma limitação de eficácia por tempo certo, vigorando a partir do próximo mandato. 
Parecer:   
   Concluímos pela rejeição na forma do Substitutivo 
 
   
   EMENDA:03642 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 59, § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 59 nova redação:  
§ 2o.- A remuneração, a qualquer título, dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite  
de dois terços do que percebem, também a qualquer título, os Deputados Federais. 
Justificativa 
Compatibiliza a norma nos seus preceitos intrínsecos. 
Parecer:   
   A redação adotada pelo substitutivo contempla a intenção da proposta e a atende com maior 
clareza. 
 
   
   EMENDA:04080 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao § 1o. do artigo 59 do projeto do Relator a expressão: "Salvo dissolução  
da Assembleia Legislativa", dando-se ao dispositivo a seguinte redação:  
" § 1o. - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos salvo dissolução da Assembleia  
Legislativa, aplicadas as regras desta Constituição sobre Sistema eleitoral, imunidades,  
prerrogativas processuais, subsídios, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às  
Forças Armadas." 
Justificativa 
A comissão de Organização dos Poderes aprovou disposição específica estabelecendo a 
obrigatoriedade do regime de Governo de Gabinete (parlamentarismo) para os Estados-Membros. 
Como nesse regime, e no projeto está prevista a dissolução da Câmara dos Deputados, a mesma 
deve ser estendida às Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   A especificação proposta não se aplica à matéria e é despicienda. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:05085 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Título IV, Capítulo III, artigos 55, 57, 58 e 59 do anteprojeto do Relator,  
dando-se nova redação:  
Suprima-se, no todo ou em parte os artigos 55, 57, 58, 59, do Capítulo III, Dos Estados Federados, 
remanescendo a seguinte redação:  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADOS FEDERADOS  
Art. - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. - São poderes dos Estados o Legislativo, o Executivo, e o Judiciário,  
independentes e harmônicos entre si.  
§ 2o. - São reservadas aos Estados todas as competências que não lhe sejam vedadas.  
§ 3o. - As Constituições dos Estados assegurarão a plena autonomia dos Municípios.  
§ 4o. - Incluem-se entre os bens dos Estados:  
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou emergentes;  
II - as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - as ilhas fluviais e lacustres; e  
IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas não compreendidas dentre as da União.  
Parágrafo único - São indisponíveis para outros fins as terras devolutas ou arrecadadas  
pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.  
Art. - Compete aos Estados:  
I - legislar sobre as matérias de sua competência e suplementar a legislação federal em  
assuntos de seu interesse;  
II - organizar a sua justiça, observados os princípios desta Constituição;  
III - estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, objetivando coordenar  
o desenvolvimento urbano e rural, e preservar o ambiente; e  
IV - organizar policiais civil e militar e corpos de bombeiros militares.  
Art. - O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado federado na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será  
acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.  
§ 1o. - O mandato dos Deputados estaduais será de quatro anos.  
Art. - O Governador de Estado será eleito até cem dias antes do termo do mandato de seu  
antecessor, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior, para mandato de quadro anos, e  
tomará posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente.  
Parágrafo único - considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Governador em virtude da eleição  
do candidato a Governador com ele registrado.  
Art. - O Presidente será eleito até noventa dias antes do termo do mandato de seu antecessor,  
aplicadas as regras dos parágrafos 1o. e 2o. do artigo 55.  
Parágrafo único - considerar-se-á eleito o candidato a Vice-Prefeito, em decorrência do  
candidato a Prefeito com ele registrado.  
Art. - Perderão o mandato o Governador e o Prefeito que assumirem outro cargo ou função na  
administração pública direta ou indireta. 
Justificativa 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática. 
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   Pelo acolhimento parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:07636 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SANTINHO FURTADO (PMDB/PR) 
Texto:   
   Imprimam-se ao § 1o. do art. 59 e art. 97 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 59.  
§ 1o. O mandato dos Deputados Estaduais, eleitos pelo sistema proporcional será de quatro  
anos, aplicadas as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, imunidades, prerrogativas  
processuais, subsídios, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 
Armadas".  
..................................................  
"Art. 97. A Câmara Federal compõe-se de até duzentos e quarenta e sete representantes do povo,  
eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito anos e no exercício dos direitos políticos, pelo sistema  
proporcional, voto direto, secreto e proporcional, em cada Estado, Território e no Distrito Federal,  
na forma que a lei estabelecer".  
.................................................. 
Justificativa 
O Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização introduziu o sistema distrital misto. 
Tal sistema, que sempre foi repudiado pela classe política, eleitores e candidatos, não pode nem 
deve ser o instrumento principal da nossa legislação eleitoral. 
Os defensores do voto distrital centram sua argumentação em experiências de países de outros 
continentes, que nada têm em comum com costumes e tradições de nosso País. 
Eventuais modificações no sistema eleitoral devem levar em conta o acervo de nossas experiências, 
de forma a que a tentativa de correção dos erros existentes não implique no agravamento dos 
mesmos. 
As vantagens do sistema proporcional e as desvantagens do sistema distrital são do conhecimento 
de toda a Nação, dispensando maiores comentários. 
Parecer:   
   O propósito da Emenda atrita com o espírito do Projeto e do substitutivo. Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:07662 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CAIO POMPEU (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao § 2o., do Artigo 59, do Capítulo III, dos Estados Federados  
Suprima-se ao § 2o., do artigo 59, a seguinte expressão:  
Art. 59 - ................... 
§ 1o. - .................... 
§ 2o. -...", a qualquer título,"... 
Justificativa 
Pretende o Projeto estabelecer não em espécie, mas em dinheiro, algumas prerrogativas dos 
deputados federais, como franquia telefônica, postal e a passagem que cada Deputado Federal tem 
direito para retorno ao seu Estado. Entretanto, as condições de trabalho dos parlamentares é 
diferente das condições de trabalho dos deputados estaduais. 
Tem a Constituinte o dever de zelar e velar para que o Poder Legislativo não caia em descrédito 
perante à opinião pública. 
Um deputado estadual por São Paulo ganhando na proporção do deputado federal já percebe CZ$ 
190.000,00. Se forem acrescidas as franquias telefônicas, as postais e telegráficas e ainda o valor 
das passagens que os parlamentares têm direito, os subsídios serão vultosos, o que acaba por 
ofender o povo e diminuir o conceito do Legislativo perante a opinião pública. Tal desgaste deve ser 
evitado a bem do próprio Poder Legislativo. 
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Parecer:   
   A emenda tem total procedência e prioridade. Tal como propõe o ilustre Constituinte deve ser 
suprimida do parágrafo 2o. do art. 59 do Projeto de Constituição a expressão "a qualquer título", vez 
que não nos parece conveniente acrescentar aos subsídios dos deputados estaduais algumas 
prerrogativas dos deputados federais, tais como franquia telefônica, postal e passagem, pois as 
condições de trabalho são distintas. 
 
   
   EMENDA:09176 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   Emenda (substitutiva)  
Dê-se ao § 2o. do art. 59 a redação seguinte:  
"Art. 59 ....................................  
§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada no fim de cada legislatura, para a  
seguinte, observado o limite do que perceberem, a mesmo título, os Deputados Federais." 
Justificativa 
A redação do Projeto é omissa. É preciso dispor claramente que a fixação se faz numa legislatura, 
em seu final, para a seguinte. 
Parecer:   
   Já é de tradição de nosso direito, recomendada também por princípio de isonomia, a fixação a nível 
de Constituição da remuneração dos Srs. Deputados Estaduais. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:11607 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
- acrescentar ao § 1o. do artigo 59 do projeto de Constituição a expressão: "Salvo dissolução da 
Assembleia Legislativa", dando-se ao dispositivo a seguinte redação:  
"§ 1o. - O mandato dos deputados estaduais será de quatro anos, salvo dissolução da  
Assembleia Legislativa, aplicadas as regras desta Constituição sobre Sistema eleitoral, imunidades,  
prerrogativas processuais, subsídios e incorporação às Forças Armadas. 
Justificativa 
A comissão de Organização dos Poderes aprovou disposição específica estabelecendo a 
obrigatoriedade do regime de Governo de Gabinete (parlamentarismo) para os Estados-Membros. 
Como nesse regime, e no projeto está prevista a dissolução da Câmara dos Deputados, a mesma 
deve ser estendida às Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   A Emenda pretende incorporar ao texto do § 1º do art. 59 a hipótese de dissolução da Assembleia. 
Preferimos, entretanto, redação genérica que observe o Sistema Constitucional como um todo.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:15505 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IBSEN PINHEIRO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 59 seguinte redação:  
§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois terços do  
que percebem como subsídio e ajuda de custo os Senadores e Deputados Federais. 
Justificativa 
A expressão “a qualquer título”, constante no texto, teria o condão de conferir cunho remuneratório 
aos direitos à moradia e ao transporte aéreo, conferidos aos Parlamentares Federais. 
É acaciano ponderar-se que tais direitos são concernentes à peculiar dificuldade da moradia na 
Capital Federal, bem como às consideráveis distâncias da mesma aos Estados-membros. 
Portanto, por não constituírem-se em remuneração, e sim em direito decorrente de situação 
excepcional, moradia na Capital da República e transporte aéreo conferidos aos Senadores e 
Deputados Federais, não podem influir na fixação dos subsídios dos Deputados Estaduais. 
Parecer:   
   O termo remuneração a nosso ver revela-se mais adequa do para parâmetro de renumeração dos 
Srs. Deputados Estaduais.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:15724 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÉLIO SOUZA (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Ao § 2o., do art. 59, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 59 - ..................................  
§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada pelas respectivas 
Assembleias Legislativas." 
Justificativa 
A própria condição federativa, abarcando situações estaduais heterogêneas, desaconselha a regra 
geral do limite estabelecida no parágrafo. 
A rigor, ela conduz a situações discrepantes e injustas. Claro está que "dois terços do que percebem, 
a qualquer título os Deputados Federais" terá peso e significação econômica diversas nos diferentes 
Estados. Será uma coisa no Piauí, por exemplo, outra completamente diferente em São Paulo com a 
heterogeneidade socioeconômica das regiões estaduais, é impróprio continuar impondo uma 
padronização que a realidade repele. 
Aqui, o mais aconselhável é que o legislador constituinte não cerceie o juízo crítico de cada 
comunidade estadual. Entregue-se à Assembleia Legislativa de cada Estado a competência para 
dispor sobre essa matéria. Certamente que, nesse caso, a solução confortará mais as salutares 
preocupações prevenidoras de abusos. Contará sempre com a vigilância da cidadania, de sorte que a 
solução não desbordará dos padrões admitidos como razoáveis. 
Parecer:   
   Já é de tradição de nosso direito, recomendada também por princípio de isonomia, a fixação a nível 
de Constituição da remuneração dos Srs. Deputados Estaduais. Pela não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:15839 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MANSUETO DE LAVOR (PMDB/PE) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo 2º do Artigo 59 do Projeto Constitucional. 
Justificativa 
A emenda serve melhor a autonomia Estadual e demonstra mais confiança na responsabilidade que 
se espera das Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   A extinção pura e simples do § 2º do art. 52 do Projeto traria tratamento incongruente e assimétrico 
à fixação da remuneração dos Srs. Deputados Estaduais. Adotamos como limite 2/3 da remuneração 
percebida pelos Srs. Deputados Federais. Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:16115 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 59, § 2o.  
Dê-se ao § 2º do art. 59 a seguinte redação:  
"§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois  
terços dos subsídios percebidos pelos Deputados Federais" 
Justificativa 
O art. 113 prevê a tripartição da remuneração dos deputados federais e senadores em subsídio, 
representação e ajuda-de-custo. Não se pode admitir que as diversas parcelas, principalmente a 
ajuda-de-custo, integrem a base de cálculo para fixação da remuneração dos Deputados Estaduais, 
fonte de profundas distorções e quebra da hierarquia que deve presidir o regime federativo. 
A emenda proposta visa a coibir tais abusos, colocando como parâmetro, não a totalidade da 
remuneração, a qualquer título, dos Deputados Federais, mas apenas a que perceberem a título de 
subsídio. 
Parecer:   
   O termo remuneração a nosso ver revela-se mais adequado para parâmetro de renumeração dos 
Srs. Deputados Estaduais.  
Pelo não acolhimento. 
 
   
   EMENDA:18388 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 59, § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 59 nova redação:  
§ 2o. A remuneração, a qualquer título, dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite  
de dois terços do que percebem, também a qualquer título, os Deputados Federais. 
Justificativa 
A norma ainda é incompleta, pois permite desvios na efetiva remuneração dos deputados estaduais, 
propiciando os mesmos artifícios, hoje condenados por toda a sociedade. 
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Parecer:   
   A redação do Substitutivo comtempla, de forma mais apropriada, a questão.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:18629 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 59, o parágrafo terceiro e ao 60 as alíneas a e b, suprimindo-se o  
seu parágrafo único, todos do capítulo III, do título IV, deste projeto de constituição, com a  
seguinte redação:  
Art. 59......................................  
§ 1o.........................................  
§ 2o.........................................  
§ 3o. O Deputado Estadual que cometer crime fora do seu Estado, será julgado pelo Superior  
Tribunal da Justiça, porém, se cometido na sua jurisdição, pelo Tribunal de Justiça do Estado.  
Art. 60......................................  
a) considerar-se-á eleito o candidato a vice-governador mediante a eleição do candidato com ele  
registrado a governador, e  
b) o julgamento de governadores e vice- governadores será pelo Supremo Tribunal Federal. 
Justificativa 
Esta emenda visa delinear as competências de jurisdições para os crimes cometidos por membros do 
Poder Legislativo e Judiciário, visto que não temos esta situação definida no atual projeto de 
constituição. 
No caso da eleição do Vice-Governador, o que procuramos, foi dar uma estética, mais técnica e 
objetiva a norma já existente sobre o assunto, no presente Projeto de Constituição. 
Parecer:   
   Quanto a eleição de vice-governador, o substitutivo do relator está em concordância com a emenda 
proposta. Quanto ao julgamento de governadores, o assunto parece melhor situar-se nas 
constituições estaduais. 
 
   
   EMENDA:20021 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o art. 59, § 1o., pelo seguinte:  
Parágrafo Único - Os mandatos eletivos estaduais e municipais terão a mesma duração dos  
mandatos federais correspondentes. A remuneração dos deputados estaduais não poderá exceder de 
2/3 a dos deputados federais, e a dos Vereadores de 2/3 dos mandatos estaduais, obedecidas as 
demais prescrições que a lei estabelecer. 
Justificativa 
O dispositivo regula a duração dos mandatos estaduais e municipais igualando-os aos dos federais 
correspondentes. Disciplina também o limite máximo de remuneração, deixando à legislação 
complementar disciplinar as normas de sua fixação. 
Parecer:   
   Mandato é uma coisa. Remuneração dos Deputados é outra. Devem, portanto, ser tratados em 
dispositivos diferentes, como manda a boa técnica legislativa.  
Nosso parecer é pela rejeição. 
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   EMENDA:20503 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Substitua-se o artigo 59 pelo seguinte:  
Art. 59 - As Assembleias Legislativas compõem-se do dobro da representação federal do Estado na 
Câmara Federal. 
Justificativa 
O princípio da proporcionalidade da representação dos Estados na Câmara deve ser estendido sem 
exceções aos Estados, no que respeita à composição de suas respectivas Assembleias Legislativas. 
Parecer:   
   Concordamos com a argumentação apresentada na justificativa, mas com uma representação que 
corresponda ao triplo e não ao dobro como se propôs. Por isso, optamos pela manutenção da 
redação original.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

EMENDA:21426 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GUEDES (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 38 (ACRESCENTANDO O § 3o. )  
Acrescenta o § 3o. do artigo 38 do Projeto de Constituição de 26 de agosto de 1987, com a  
seguinte redação:  
Art. 38 - ............................... 
§ 3o. - São condições de elegibilidade de Deputado Estadual ser brasileiro, estar no  
exercício dos direitos políticos e ter idade mínima de dezoito anos. 
Justificativa 
O § 4º do artigo 13 do Projeto de Constituição diz: "São condições de elegibilidade; a nacionalidade 
brasileira, a cidadania, a idade, o alistamento, a filiação partidária e o domicílio eleitoral, na 
circunscrição, por prazo mínimo de seis meses”. 
Havendo omissão da Constituição na definição de idade mínima para os diversos cargos eletivos, 
acontece incoerência como as registradas atualmente, comparando-se a legislação federal com as 
estaduais. Daí o motivo de nossa proposta para uniformizar, retirando futuras discussões a respeito, a 
idade mínima para as candidaturas para Deputado Estadual, a exemplo do que está previsto para a 
Vereança. 
Parecer:   
   Pela aprovação, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22019 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BONIFÁCIO DE ANDRADA (PDS/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 38  
No Art. 38, § 2o., dê-se ao dispositivo a seguinte redação:  
"A remuneração dos deputados estaduais será fixada na legislatura anterior, devendo obedecer  
critérios idênticos ao que receber o Governador do estado e os respectivos secretários." 
Justificativa 
Não nos parece prudente, nem justo, vincular a remuneração dos deputados estaduais à dos 
deputados federais e senadores, visto que são duas realidades distintas, em regiões bem 
diferenciadas do País. 
Cada unidade da federação deve ter a sua política salarial e ordenada segundo a realidade das 
instituições locais e não em relação a situações de âmbito federal, que obedecem a outros tipos de 
fatores e realidades. 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a solução adotada pela Substitutivo atende melhor à disciplina da 
matéria. 
 
   
   EMENDA:22157 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 38, um parágrafo terceiro com a seguinte redação:  
Artigo 38 - ................................  
§ 3o. - Nos crimes comuns e de responsabilidade os Deputados Estaduais serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça quando o delito for cometido nos Estados  
onde exercerem o mandato, e perante o Superior Tribunal de Justiça quando o crime ocorrer em  
outra unidade da federação. 
Justificativa 
Dar mais dignidade ao voto e ao cargo e suprir uma deficiência deste substitutivo. Afinal é este 
substitutivo que diz que o voto é igual. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A Imunidade e a Inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não 
como privilégios dos Senadores, Deputados e Vereadores, mas sim como meios de assegurar o bom 
e livre desempenho da representação popular.  
Nesse sentido, a matéria está adequadamente consignada no texto do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:22590 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao Artigo 38, um parágrafo terceiro com a seguinte redação:  
Artigo 38 - ................................  
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§ 3o. - Nos crimes comuns e de responsabilidade os Deputados Estaduais serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça, quando cometidos nos Estados onde  
exercerem seu mandato. E perante o Superior Tribunal de Justiça quando o crime ocorrer em  
outra unidade de federação. 
Justificativa 
Dar mais dignidade ao voto e ao cargo e suprir uma deficiência deste substitutivo. Afinal é este 
substitutivo que diz que o voto é igual.  
Parecer:   
   A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não como 
privilégios mas como meios de assegurar o bom e livre desempenho da representação popular.  
Quanto à propositura do Ilustre Constituinte no sentido da criação de foro especial para os Deputados 
estaduais, não nos parece conveniente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:23196 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VILSON SOUZA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
- acrescentar ao § 1o. do artigo 38 do Substitutivo ao Projeto de Constituição a  
expressão: "salvo dissolução da Assembleia Legislativa", dando-se ao dispositivo a 
seguinte redação:  
"§ 1o. - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, salvo dissolução da  
Assembleia Legislativa, aplicadas as regras desta Constituição sobre Sistema Eleitoral, imunidades,  
prerrogativas processuais, subsídios, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às  
Forças Armadas. 
Justificativa 
A Comissão de Organização dos Poderes aprovou disposição específica estabelecendo a 
obrigatoriedade do regime de Governo de Gabinete (parlamentarismo) para os Estados-Membros. 
Como nesse regime, e no substitutivo está prevista a dissolução da Câmara dos Deputados, a 
mesma deve ser estendida às Assembleias legislativas 
Parecer:   
   Pela rejeição, tendo em vista que a propositura colide com a orientação adotada pelo Substitutivo. 
Quanto à disciplina da matéria. 
 
   
   EMENDA:24624 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MINCARONE (PMDB/RS) 
Texto:   
   Inclua-se onde convier, nos cap. III e IV, do título IV:  
Art. Os mandatos eletivos estaduais e municipais terão a mesma duração dos mandatos  
federais correspondentes. A remuneração dos deputados estaduais não poderá exceder de 2/3 a  
dos deputados federais, e a dos Vereadores de 2/3 dos mandatos estaduais, obedecidas as demais  
prescrições que a lei estabelecer. 
Justificativa 
O dispositivo regula a duração dos mandatos estaduais e municipais, igualando-os dos federais 
correspondentes.  Disciplina, também, o limite máximo de remuneração, deixando à legislação 
complementar disciplinar as normas de sua fixação.  
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Parecer:   
   Pela rejeição, considerando que a matéria já está consignada no texto do Substitutivo do Relator 
com vantagens  
técnicas e redacionais sobre a sugestão do autor da Emenda. 
 
   
   EMENDA:24658 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 38, § 2o., do Substitutivo  
Suprima-se o § 2o. do artigo 38 do Substitutivo. 
Justificativa 
O dispositivo conflita com a norma de caráter genérico prevista no artigo 62 do Substitutivo que veda 
qualquer vinculação salarial. 
Parecer:   
   Inobstante o tema preconizado na Emenda, sua rejeição decorre da inoportunidade do acatamento 
ou conflito com o direcionamento do conjunto.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:26865 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ MARIA EYMAEL (PDC/SP) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 38 § 2o.  
Dê-se ao § 2o. do art. 38 nova redação:  
"§ 2o. - A remuneração, a qualquer título, dos Deputados Estaduais será fixada observado o  
limite de dois terços do que percebem, também a qualquer título, os Deputados Federais. 
Justificativa 
A norma ainda é incompleta, pois permite desvios na efetiva remuneração dos Deputados Estaduais, 
propiciando os mesmos artifícios hoje condenados por toda a sociedade 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:27629 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Inclua-se no Art. 38, o parágrafo 3o. com a seguinte redação:  
"Art. 38...........................................  
§ 3o. - Compete as Assembleia Legislativas soberanamente dispor sobre seu Regimento  
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Interno, polícia e os serviços administrativos de sua Secretaria, provendo  
os respectivos cargos." 
Justificativa 
Trata-se de sanar uma omissão do Substitutivo do Relator e que tem direta relação com a autonomia 
e independência do Legislativo Estadual. 
Parecer:   
   Pela rejeição. A matéria deve ser tratada no âmbito das Constituições Estaduais. 
 
   
   EMENDA:27630 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HELIO ROSAS (PMDB/SP) 
Texto:   
   Substitua-se o § 2o. do art. 38 pelo seguinte:  
"§ 2o. - A remuneração dos deputados estaduais será fixada observado o limite de 90% da  
que percebem, exclusivamente a esse título, os deputados federais, vedados quaisquer acréscimos." 
Justificativa 
Essa proporcionalidade já é estabelecida para os cargos do Judiciário. Trata-se, apenas, de estender 
o princípio ao Legislativo. 
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando o entendimento consensual quanto aos critérios do dispositivo. Por 
outro lado, os Deputados Federais exercem o mandato fora de seus respectivos Estados percebendo 
algumas vantagens financeiras que não seriam justificáveis se concedias aos Deputados Estaduais. 
 
   
   EMENDA:27783 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Acrescente-se ao Artigo 38, um parágrafo terceiro como a seguinte redação:  
Artigo 38  
§ 3o. - Nos crimes comuns e de responsabilidade os Deputados Estaduais serão  
submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça quando cometidos nos Estados onde 
exercem seu mandato, e perante o Superior Tribunal de Justiça quando o crime ocorrer em outra 
unidade da federação. 
Justificativa 
Dar mais dignidade ao voto e ao cargo e suprir uma deficiência deste substitutivo.  Afinal é este 
substitutivo que diz que o voto é igual. 
Parecer:   
   A imunidade e a inviolabilidade são garantias do mandato parlamentar. Existem não como 
privilégios mas como meios de assegurar o bom livre desempenho da representação popular.  
Quanto à propositura do Ilustre Constituinte no sentido da criação de foro especial para os Deputados 
Estaduais, não nos parece conveniente.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:28281 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MICHEL TEMER (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do artigo 38 do Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, a redação:  
"Art. 38.- ...................... 
§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em 2/3 do que percebem, a qualquer  
título, os Deputados Federais". 
Justificativa 
A redação que consta do Substitutivo poderá ensejar conflitos de interpretação em prejuízo dos 
detentores de mandatos estaduais, o que, sem dúvida, não é a intenção do Legislador e esta emenda 
pretende evitar. 
Parecer:   
   A Emenda, proposta pelo ilustre Constituinte, conflita com a orientação adotada pelo Relator.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:30117 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dê-se ao § 1o. do Art. 38 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 38 -....................................  
P. 1o. - O mandato de Deputado Estadual será de quatro anos, aplicadas as regras desta  
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, prerrogativas processuais,  
remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 
Justificativa 
É necessário que se defina a situação do Deputado Estadual no que concerne as suas prerrogativas. 
Consideramos que pelas características da função que ocupa, conceder-lhe a inviolabilidade no 
exercício do mandato é mais adequado do que, como faz o Substitutivo, permitir-lhe imunidades, num 
sentido amplo 
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:32188 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo III do Título IV dos Estados Federados  
Substitua-se o texto constante do Capítulo III do Título IV do projeto de Constituição do relator 
constituinte Bernardo Cabral; pela seguinte redação:  
TITULO IV  
CAPÍTULO III  
DOS ESTADO FEDERADOS  
Art. 34 - Os Estados se organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem,  
observados os princípios desta Constituição.  
§ 1o. - São poderes do Estado, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes e harmônicos 
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entre si.  
§ 2o. - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta  
Constituição.  
§ 3o. - As Constituições dos Estados assegurarão a plena autonomia dos Municípios.  
Art. 35 - Incluem-se entre os bens dos Estados:  
I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, em depósito ou emergentes;  
II - as ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas pelos Estados e Municípios;  
III - as ilhas fluviais e lacustres não compreendidas no domínio da união;  
IV - as áreas da Faixa de Fronteira e as terras devolutas não compreendidas dentre as da União.  
Art. 36 - Cabe aos Estados;  
I - legislar sobre:  
a) as matérias de sua competência, e suplementar a legislação federal nos casos  
previstos nesta Constituição;  
b) criação, fusão e desmembramento de Municípios;  
c) divisão de Municípios em distritos.  
II - Organizar a sua Justiça, e seu Ministério Público e a sua Defensoria Pública,  
observados os princípios desta Constituição;  
III - estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu território, objetivando coordenar  
o desenvolvimento urbano e rural, aproveitar racionalmente os recursos naturais e preservar o  
ambiente, respeitada a liberdade individual e a livre iniciativa.  
IV - organizar polícias civis e militar e corpos de bombeiros militares.  
Parágrafo único - A criação, incorporação, fusão e o desmembramento de Municípios, obedecidos  
os requisitos previstos em lei complementar estadual, dependerão de consulta prévia, mediante  
plebiscitos, às populações diretamente interessadas, da aprovação das Câmaras de  
Vereadores dos Municípios afetados, e se dará por lei estadual.  
Art. 37 - o número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da  
representação do Estado na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido  
de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.  
§ 1o. - O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as regras desta  
Constituição sobre o sistema eleitoral, imunidades prerrogativas processuais, remuneração, perda do  
mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.  
§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois terços da  
que percebem, exclusivamente a esse título, os Deputados Federais, vedados quaisquer acréscimos.  
Art. 38 - O Governador de Estado será eleito em eleições de dois turnos, adotada a mesma  
sistemática da adotada para eleger o Presidente da República, obedecidas as demais normas 
previstas nesta Constituição. 
Justificativa 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadoras trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se-lhe a massa informe das 
minúcias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria-prima ideológica. 
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende a ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da Constituição 
uma nova consistência:  na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias: no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade da pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta Nova Constituição, da integração entre o Trabalho e o Capital 
surgirá um renovado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   A Emenda não oferece aperfeiçoamento ao Substitutivo. Pelo contrário, a filosofia e diretrizes que 
procuramos adotar buscam oferecer ao texto a concisão e restrição ao que se afigura como 
imprescindível ao projeto.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:34528 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
Texto:   
   Art. 38  
Acrescente-se um parágrafo com a seguinte redação:  
"São condições de elegibilidade do Deputado ser brasileiro, estar no exercício dos direitos  
políticos e ter idade mínima de dezoito anos". 
Justificativa 
Para compatibilizar ou uniformizar com disposição semelhante incluída no caso do senador, deputado 
federal, vereador 
Parecer:   
   Pela aprovação, tal como propõe o ilustre Constituinte. 
 
   
   EMENDA:34656 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 2o. do art. 38 a seguinte redação:  
"§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de  
noventa por cento do que percebem, exclusivamente a esse título, em dinheiro, os Deputados 
Federais, vedados quaisquer acréscimos." 
Justificativa 
A expressão inserida dá objetividade ao dispositivo, não permitindo outras interpretações.  
Parecer:   
   Pela rejeição, considerando o entendimento consensual quanto aos critérios do dispositivo. Por 
outro lado, os Deputados Federais exercem o mandato foram de seus respectivos Estados 
percebendo algumas vantagens que não seriam concebíveis se concedidas aos Deputados 
Estaduais. 
 
   
   EMENDA:34657 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao § 2o. do art. 38, a seguinte redação:  
"§ 2o. - A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois  
terços do que percebem, exclusivamente a esse título, em dinheiro, os Deputados Federais,  
vedados quaisquer acréscimos." 
Justificativa 
A expressão inserida dá objetividade ao dispositivo, não permitindo outras interpretações.  
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Parecer:   
   Pela rejeição, considerando o entendimento consensual quanto aos critérios do dispositivo. Por 
outro lado, os Deputados Federais exercem o mandato fora de seus respectivos Estados percebendo 
algumas vantagens que não seriam justificáveis se concedidas aos Deputados Estaduais. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

EMENDA:00180 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Dê-se aos dispositivos adiante enumerados, do Projeto de Constituição (A) elaborado pela  
Comissão de Sistematização, a seguinte redação:  
I - § 1o. do art. 29:  
"O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as regras desta  
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade em todo o território nacional,  
imunidades, remuneração, perda do mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças 
Armadas";  
II - item II do art. 32:  
"Inviolabilidade dos Vereadores, por suas opiniões, palavras e votos no exercício do  
mandato, em todo o território do Estado ou Território onde localizar-se o respectivo Município". 
Justificativa 
O Projeto de Constituição elaborado pela douta Comissão de Sistematização prevê que os 
Vereadores serão invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, na 
circunscrição do respectivo Município. 
Por outro lado, a redação do § 1º do art. 29 indica que os Deputados Estaduais serão invioláveis 
dentro do território da respectiva Unidade Federada. 
No entanto, no momento histórico em que se procura, com toda Justiça, resgatar o prestígio e a 
atuação cada vez mais independente do Poder Legislativo, em seus vários níveis, cremos que as 
imunidades dos edis e dos Deputados Estaduais devem ser ampliadas, respectivamente, para o 
território da Unidade Federada onde for localizado o respectivo Município, e para todo o território 
nacional. 
Com a medida alvitrada, temos plena convicção que tanto vereadores como parlamentares estaduais 
poderão exercer seus mandatos com muito mais independência e autonomia, o que só reverterá em 
benefício da consolidação da Democracia em nosso País. 
Parecer:   
   Emenda aos artigos 29, §1º e 32, item II, no sentido de ampliar a jurisdição territorial da 
inviolabilidade de deputados estaduais e vereadores.  
Os tratadistas de direito constitucional são unânimes em afirmar, na sua exegese, que a 
inviolabilidade se circunscreve ao território eleitoral onde o parlamentar-- vereador, deputado estadual 
-- for sufragado com a representação política de tal modo, ao vereador corresponde uma 
inviolabilidade que não há de transcender aos limites territoriais de seu município, assim, como, do 
mesmo modo, a do deputado estadual deve se circunscrever ao território do seu Estado, isto é, ao do 
Estado em que obteve a representação. Desse modo, o projeto de Constituição se expressa em seus 
dispositivos específicos de acordo com amais contemporânea e aceita doutrina constitucional.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00358 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Altere-se a redação para:  
Art. 29. ....................................  
§ 2o. A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada observado o limite de dois terços do  
que percebem, em espécie, exclusivamente a esse título, os Deputados Federais, vedados 
quaisquer acréscimos. 
Justificativa 
No Substitutivo atual, a redação é a seguinte: “A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada, 
em cada legislatura, para a subsequente". 
Estamos propondo que retorne a redação do Segundo Substitutivo do Relator (§ 3º do Art. 29). 
Os fatos recentes publicados nos jornais, estão nos mostrando remunerações excessivas em 
algumas Assembleias Legislativas. 
Os Governadores, inclusive, ficam em dificuldades, para vetarem as pretensões exageradas de 
alguns Deputados Estaduais, porquanto que passam a ter ferrenhos opositores, nas Casas 
Legislativas das quais dependem. 
Mais uma vez a Comissão de Sistematização procurou "fazer média”, não assumindo a sua 
responsabilidade na elaboração da Constituição. 
Parecer:   
   A orientação do texto constitucional é de abolir todas as formas de vinculação.  
Somos pela rejeição em face da aprovação da emenda 2P01950-1. 
 
   
   EMENDA:00943 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Substitua-se, no Título III, Capítulo III, no  
Art. 29 § 1o., no Art. 30, no Art. 33 § único e no Art. 34, a expressão "Quatro Anos" pela expressão  
Cinco Anos. 
Justificativa 
A crise econômica, social e política que ora afeta a Nação Brasileira obriga-nos, a uma reflexão maior 
sobre a oportunidade e necessidade da realização das eleições municipais, marcadas para o final do 
ano em curso. 
Importante é lembrar que a persistência – senão o agravamento – dos problemas enfrentados pelos 
brasileiros, malgrado na promessa e esforços dos poderes constituídos, tem dado causa a um 
crescente desgaste das instituições e fatos políticos, avultando, entre estes, o da escolha, via 
eleições, dos representantes do povo. 
Esta é uma realidade que não podermos desconhecer e que devemos analisar, buscando as 
soluções mais adequadas, uma vez que a sequência, quase anual de eleições, nestes últimos cinco 
anos, prolongar-se-á até 1990. 
O demonstrativo, a seguir, fala por si só. 
Em 1982 houve eleições para Governador; em 1983, para Presidente da República, via Colégio 
Eleitoral, em 1984 para Prefeitos das Capitais e em 1986 para Governadores e Parlamentares. São 
previstas, dentro do atual calendário, eleições em 1988, para Prefeitos e Vereadores e em 1990 para 
Governadores e Parlamentares e eleições para Presidente e Vice-Presidente da República. 
Vale ainda acrescer que as eleições municipais marcadas para 15 de novembro importariam em um 
incontornável recesso branco, tanto em relação ao Congresso Nacional, quanto às Assembleias 
Legislativas. 
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Esta inevitável ausência de parlamentares federais ou estaduais, atendendo ao chamamento de suas 
bases eleitorais comprometeria, irremediavelmente, não só a elaboração, com prazos fixados na nova 
Constituição, como também a adaptação das Constituições Estaduais, pelas Assembleias 
Legislativas, às disposições constitucionais já vigentes. 
Tais ocorrências importariam no agravamento do descrédito que atinge as nossas instituições 
democráticas, como ainda em grave problema institucional, pela desobediência de expressas 
disposições constitucionais, já nos momentos iniciais da sua vigência. 
Isto sem esquecer efeitos colaterais, como o acirramento das divergências partidárias e das 
retaliações políticas, nesta fase, tão grave da vida brasileira, em que se impõe uma conciliação 
nacional. Ou, também, a sangria dos já combalidos erários municipais, via contratações de pessoal, 
obras ou serviços de fins eleitoreiros, que a legislação vigente ainda não conseguiu coibir, bem como 
uso ostensivo e dispendioso da máquina estatal, buscando a vitória dos seus candidatos. 
Todos estes fatos levaram-nos a propor, através da fixação dos prazos dos atuais mandatos e dos 
mandatos futuros, a coincidência, a partir de 1994, das eleições, em todos os níveis. 
Assim os mandatos dos atuais Prefeitos e Vereadores, somente seriam renovados em eleições a 
serem realizadas em 15 de novembro de 1989, fixando-se em cinco anos o seu mandato e ocorrendo 
em 1º de janeiro de 1990 a posse dos eleitos. Esta renovação, a nível municipal, coincidiria com as 
eleições para Presidente e Vice-Presidente, fixando-se, portanto, em 5 (cinco) anos, eleger-se-iam os 
novos Governadores e Parlamentares Federais ou Estaduais. 
Com isso teríamos eleições coincidentes e gerais, a partir de 1994, com a renovação de cinco anos; 
de todos os mandatos. 
Parecer:   
   Muito maior desgaste para a classe política e para as instituições traria a emenda, prorrogacionista 
de mandatos e abstinente de eleições, proposta pelo nobre Deputado Messias Góis.  
Pela rejeição. 
 
   
   EMENDA:00993 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILMA MAIA (PDS/RN) 
Texto:   
   Adite-se ao Art. 29 do Projeto de Constituição o seguinte Parágrafo:  
§ 4o - A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. 
Justificativa 
O Projeto de Constituição assegura a iniciativa popular nos processos legislativos de emenda 
constitucional e municipal (Art. 74, IV e Art. 32, VI). 
De modo inexplicável, o Projeto exclui o Estado Federado do âmbito das entidades governamentais, 
que terão a participação popular na iniciativa do processo de emendas à Constituição e Leis 
municipais.  
Os eleitores estaduais devem, também, ter a prerrogativa de participar da elaboração da Le a 
estadual através da iniciativa popular para essa espécie normativa. 
Parecer:   
   O Projeto contempla a iniciativa popular no processo legislativo municipal em seu artigo 32, item VI, 
e no processo legislativo federal no artigo 75, parágrafo 2o. A emenda repara ausência muito bem 
anotada quanto ao nível estadual.  
Pela aprovação. 
 
   
   EMENDA:01950 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ANTÔNIO BRITTO (PMDB/RS) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 29, parágrafo 2o, a seguinte redação.  
"Os deputados estaduais terão remuneração fixada em cada legislatura para a subsequente 
pela Assembleia Legislativa, vedada vinculação de qualquer espécie e sujeita aos impostos 
gerais, inclusive o de renda e os extraordinários." 
Dê-se ao artigo 36 a seguinte redação:  
"Os vereadores terão remuneração fixada em cada legislatura para a subsequente pela Câmara  
Municipal, vedada vinculação de qualquer espécie.  
§ Único - A remuneração estará sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda e os  
extraordinários." 
Dê-se ao artigo 70 a seguinte redação:  
"Art. 70 - Os deputados federais e senadores terão remuneração fixada em cada legislatura para  
a subsequente pelo Congresso Nacional, vedada a vinculação de qualquer espécie.  
§ Único - A remuneração dos parlamentares estará sujeita aos impostos gerais, inclusive o de  
renda e os extraordinários." 
Suprima-se o parágrafo 7º do artigo 44. 
Justificativa 
Trata-se de matéria correlata. 
O projeto aprovado pela Comissão de Sistematização apresenta um confuso e contraditório sistema 
de remuneração para os parlamentares brasileiros, valendo-se para isto de quatro artigos situados 
em capítulos diferentes e sem qualquer critério comum a presidir-lhes. 
No artigo 29, § 2º, estabelece-se que “a remuneração dos Deputados Estaduais será fixada em cada 
legislatura para a subsequente”. 
Já o artigo 36, ao tratar da situação dos vereadores, opera em sentido contrário. “A remuneração do 
Prefeito e dos Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para cada exercício, dentro de limites 
estabelecidos pela Constituição Estadual" Mais adiante, o texto, em seu artigo 44, § 7º, propõe que 
"os membros do Congresso Nacional, os Ministros de Estado e os Ministros do Supremo Tribunal 
terão os mesmos vencimentos e vantagens, fixados por lei ordinária." Por último, o artigo 70 do 
mesmo projeto legisla sobre a mesma matéria e, contraditoriamente, determina que “os Deputados e 
Senadores perceberão idêntica remuneração, fixada para cada exercício financeiro pelo Plenário do 
Congresso Nacional, em sessão conjunta e sujeita aos impostos gerais, inclusive o de renda e os 
extraordinários.” 
Evidentemente, não é possível que a Nova Carta contenha tantas contradições em matéria tão 
delicada pela sua repercussão. Basicamente, aí estão três questões que precisam ser resolvidas: 

1. a autonomia para fixação da remuneração. No texto da Comissão, misturam-se vários 
critérios. Pela emenda ora proposta, sugere-se que cada Corpo Legislativo assuma, diante de 
seus pares e da sociedade que representa, esta tarefa, pondo-se, assim, fim a um sistema 
eivado de vícios que, pelo mecanismo das vinculações, determinava reajustes com efeitos 
generalizados em todo o país. A emenda, mais que isso, trata de claramente proibir a 
vinculação; 

2. o prazo para a fixação da remuneração – Não é possível sequer admitir que se quebre o 
cuidado ético de definir que cada legislatura fixa a remuneração seguinte. Este sempre foi o 
princípio, moralizador, que o projeto de Sistematização agora quebra, permitindo que se abra 
a possibilidade de legislar-se em causa própria; 

3. a tributação incidente sobre a remuneração - Explicita-se, como princípio geral, aplicável a 
todas as remunerações de parlamentares, o que passou a ser previsto nesta Constituição: a 
incidência dos impostos gerais e extraordinários sobre a remuneração. 

Pela emenda ora proposta, alteram-se os três dispositivos que tratam da mesma temática, 
assegurando-se uniformidade de critério. E suprime-se o parágrafo 7º do artigo 44, que veio propor a 
inaceitável e impraticável novidade – projetos de lei fixando as remunerações comuns a Ministros de 
Estado, parlamentares e membros do Poder Judiciário, bem como vantagens. 
Parecer:   
   Parecer já dado à mesma emenda. Pela aprovação. 
 
 
   EMENDA:02039 PARCIALMENTE APROVADA 
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Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WALDECK ORNÉLAS (PFL/BA) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO III 
Dê-se ao Título III do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO  
CAPÍTULO I 
DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
[...] 
Art. 28. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação 
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido, o número de trinta e seis, será escrito de tantos 
quantos forem os Deputados Federais acima de doze. 
Parágrafo 1º O mandato dos Deputados Estaduais será de quatro anos, aplicadas as regras desta 
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda do mandato, 
licença, impedimentos e incorporações às Forças Armadas.  
Parágrafo 2º A remuneração dos Deputados Estaduais será fixada, em cada legislatura, para a 
subsequente, pela Assembleia Legislativa, sujeita aos impostos gerais, inclusive os de renda e os 
extraordinários.  
Parágrafo 3º Compete as Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e 
serviços administrativos de sua secretaria, provendo os respectivos cargos.  
[...] 

Assinaturas 

1. Waldeck Ornellas 
2. José Dutra 
3. Sadie Hauache 
4. Ézio Ferreira  
5. Carreu Benevides 
6. José Egreja  
7. Ricardo Izar 
8. Afif Domingos  
9. Jaime Paliarin 
10. Delfim Netto 
11. Farabulani Júnior  
12. Fausto Rocha 
13. Irapuan Costa Júnior  
14. Roberto Balestra  
15. Luiz Soyer  
16. Délio Braz  
17. Naphali Alves de Souza 
18. Jalles Fontoura  
19. Paulo Roberto Cunha  
20. Pedro Canedo  
21. Lúcia Vânia  
22. Nion Albernaz  
23. Fernando Cunha 
24. Antonio Cunha 
25. Djenal Gonçalves  
26. José Luorenço 
27. Luíz Eduardo  
28. Eraldo Tinoco  
29. Benito Gama 
30. Jorge Vianna 
31. Angelo Magalhaes  
32. Jonival Lucas 

33. Sérgio Brito  
34. Roberto Balestra  
35. Waldeck Ornélas  
36. Francisco Benjamim  
37. Etevaldo Nogueira  
38. João Alves 
39. Francisco Diógenes  
40. Antonio Carlos Mendes 

Thame  
41. Jairo Carneiro  
42. Paulo Marques  
43. Rita Furtado  
44. Jairo Azi  
45. Fábio Raunheitti 
46. José Carlos Martinez 
47. Feres Nader 
48. Eduardo Moreira 
49. Manoel Ribeiro  
50. Leur Lomanto  
51. José Melo 
52. Jesus Tajra  
53. Eleiel Rodrigues  
54. Rubem Branquinho  
55. Joaquim Benvilaqua  
56. Amaral Netto 
57. Antônio Salim Maia  
58. José Luiz Maia 
59. Carlos Virgílio 
60. Arnaldo Martins  
61. Simão Sessim  
62. Osmar Leitão  
63. Julio Campos  

64. Ubiratan Spinelli  
65. Jonas Pinheiro  
66. Louremberg Nunes Rocha  
67. Roberto Campos  
68. Cunha Bueno  
69. Sérgio Werneck 
70. Raimundo Rezende  
71. José Geraldo  
72. Álvaro Antonio  
73. Tito Costa  
74. Caio Pompeu  
75. Felipe Cheide  
76. Virgílio Galassi 
77. Manoel Moreira 
78. Maria Lúcia  
79. Maluly Neto  
80. Carlos Alberto  
81. Gidel Dantas  
82. João de Deus Antunes  
83. Adalto Pereira  
84. Aécio de Borba 
85. Bezerra de Melo  
86. José Elias  
87. Rodrigues Palma  
88. Levy Dias 
89. Rubem Figueiró  
90. Rachid Saldanha Derzi  
91. Ivo Cersósimo 
92. Enoc Vieira  
93. Joaquim Haickel  
94. Edison Lobão  
95. Victor Trovão  
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96. Onofre Corrêa  
97. Albérico Filho  
98. Vieira da Silva  
99. Costa Ferreira  
100. Eliézer Moreira  
101. José Teixeira  
102. Nyder Barbosa  
103. Pedro Ceolin 
104. José Lins  
105. Homero Santos  
106. Chico Humberto  
107. Osmundo Rebolças  
108. Annibal Barcellos  
109. Geovanni Borges  
110. Eraldo Trindade  
111. Antonio Ferreira  
112. Francisco Carneiro  
113. Meira Filho  
114. Márcia Kubitcheck  
115. Milton Reis 
116. Joaquim Sucena  
117. Siqueira Campos  
118. Aluízio Campos 
119. Eunice Micheles  
120. Samir Achôa  
121. Maurício Nasser  
122. Francisco Dornelles  
123. Mauro Sampaio  
124. Stélio Dias  
125. Airton Cordeiro  
126. José Tinoco  
127. Mattos Leão  
128. José Tinoco  
129. João Castelo  
130. Guilherme Pelmeira  
131. Caros Chiarelli 
132. Expedito Machado  
133. Manoel Viana  
134. Luiz Marques 
135. Orlando Bezerra  
136. Furtado Leite  
137. José Mendonça Bezerra  
138. Vinicius Cansanção 
139. Ronaro Corrêa  
140. Paes Landin 
141. Alércio Dias  
142. Mussa Demes  
143. Jessé Freire  
144. Gandi Jamil  
145. Alexandre Costa  
146. Albérico Cordeiro  
147. Iberê Ferreira  
148. José Santana de 

Vasconcelos  
149. Cristóvam Chiaridia  
150. Rosa Prata 
151. Mário de Oliveira  
152. Sílvio Abreu  
153. Luiz Leal  
154. Genésio Bernardino  
155. Alfredo Campos 
156. Theodoro Mendes  
157. Amílcar Moreira  
158. Oswaldo Almeida 
159. Ronaldo Carvalho  
160. José Freire 

161. José Carlos Coutinho  
162. Odacir Soares 
163. Mauro Miranda  
164. Fernando Gomes 
165. Wagner Lago  
166. Mário Bouchardet  
167. Melo Freire  
168. Leopoldo Bessoni 
169. Aloísio Vasconcelos 
170. Messias Góis  
171. Telmo Kirst 
172. Darcy Pozza  
173. Arnaldo Prietro  
174. Osvaldo Bender  
175. Adylson Motta 
176. Hilário Braun  
177. Paulo Mincarone  
178. Adroaldo Streck 
179. Victor Faccioni  
180. Luís Roberto Ponte  
181. Asdrubal Bentes  
182. Jorge Arbage  
183. Jarbas Passarinho  
184. Gerson Peres  
185. Carlos Vinagre  
186. Fernando Velasco  
187. Arnaldo Moraes  
188. Fausto Fernandes  
189. Domingos Juvenil  
190. Albano Franco  
191. Sarney Filho  
192. Francisco Coelho  
193. Chagas Duarte  
194. Narluce Pinto  
195. Ottomar Pinto  
196. Olavo Pires  
197. César Cals Neto  
198. João Machado Rollemberg  
199. João Lobo  
200. Evaldo Gonçalves  
201. Raimundo Lira  
202. Miraldo Gomes  
203. Victor Fontana  
204. Orlando Pacheco  
205. Ruberval Polotto  
206. Jorge Bornhausen  
207. Alexandre Puzyna  
208. Artemir Werner  
209. Cláudio Ávila  
210. José Agripino 
211. Divaldo Suruagy 
212. Érico Pegoraro 
213. Antônio Carlos Franco  
214. Messias Soares  
215. Inocêncio Oliveira  
216. Osvaldo Coelho  
217. Salatiel Carvalho  
218. Marco Maciael  
219. Gilson Machado 
220. Ricardo Fiuza  
221. Ismael Wanderley 
222. Antônio Câmara  
223. Henrique Eduardo Alves 
224. Oscar Corrêa  
225. Maurício Campos  
226. Roberto Torres  

227. Arnaldo Faria de Sá  
228. Carlos De Carli  
229. Carlos Santanna 
230. Nabor Júnior  
231. Geraldo Sobrinho  
232. Osvaldo Sobrinho  
233. Edivaldo Motta 
234. Paulo Zarzur  
235. Nilson Gibson  
236. Marcos Lima  
237. Milton Barbosa  
238. Ubiratan Aguiar  
239. Daso Coimbra  
240. João Rezek 
241. Roberto Jefferson 
242. João Menezes  
243. Vinth Rosado  
244. Cardoso Alves  
245. Paulo Roberto  
246. Lourival Bartista  
247. Cleonâncio Fonseca  
248. Bonifácio de Andrada  
249. Agripino de Oliveira Lima  
250. Narciso Mendes  
251. Marcondes Gadelha  
252. Mello Reis  
253. Arnold Fioravante  
254. Álvaro Pacheco  
255. Felipe Mendes  
256. Alysson Paulinelli  
257. Aloysio Chaves  
258. Sotero Cunha  
259. Gastone  Righi  
260. Dirce Tutu Quadros  
261. José Elias Murad 
262. Mozarildo Cavalcanti 
263. Flávio Rocha  
264. Gustavo De Faria  
265. Flávio Pelmier da Veiga  
266. Gil César  
267. João da Mata  
268. Dionisio Hage  
269. Leopoldo Peres 
270. Hélio Rosas  
271. Francisco Sales  
272. Assis Canuto  
273. Chagas Neto  
274. José Viana  
275. Lael Varella 
276. Arolde de Oliveira  
277. Rubem Medina  
278. Denisar Arneiro  
279. Jorge Leite  
280. Aloysio Teixeira  
281. Roverto Augusto  
282. Dalton Canabrava  
283. Matheus Iensen  
284. Antonio Ueno  
285. Dionísio Dal Prá  
286. Jacy Acanagatta 
287. Basílio Villani 
288. Osvaldo Trevisan 
289. Renato Johnsson  
290. Ervin Bonkoski 
291. Jovanni Mesini  
292. Paulo Pimentel  
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Justificativa:   

   As alterações introduzidas neste Título visam, em especial, retirar do texto do Projeto preceitos que o tornavam 
extremamente estatizante, haja vista alguns dos incisos do artigo 22, em virtude dos quais a União passaria a ter o domínio 
das riquezas do subsolo e dos recursos minerais de maneira geral. 
Isto significaria a estatização de um setor econômico que, em nosso País, nunca pertenceu ao Estado, ao contrário do que 
alguns podem pensar, com graves repercussões na atividade econômica.  
De outra parte, no que diz respeito às competências legislativas e administrativas dos entes federados busca-se, igualmente, 
escoimar o texto de alguns excessos e improbidade que, da mesma forma, tendiam a permitir um maior avanço do Estado no 
meio econômico, sem prejuízo de melhoria da redação que se impunha para adequação mais precisa do texto às finalidades 
a que se propõe. 
Parecer:   

   Acolho, na forma regimental, e em atenção ao elevado número de ilustres signatários. Ademais, adianto que votarei pela 
aprovação, nos termos da emenda "Centrão". 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 19 ("caput"), §§ 1º, 2º, 4º, 5º Art. 20 ("caput"), incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: § 3º do Art. 19. 
CAPÍTULO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 21 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, IX, X, §§ 1º, 2º; Art. 22 ("caput"), incisos I a IX, X, XI e alíneas 
"b", "c", "d" e "f", XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, alíneas "a", "b", "c", XXIII, XXIV~ Art. 23 ("caput"), 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII; 
Art. 24 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, Parágrafo único; Art. 25 ("caput"), incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, § 2º. 
PELA REJEIÇÃO: incisos VII, VIII do Art. 21; alínea "a" do inciso XI do Art. 22; inciso XI do Art. 23 e Parágrafo único; incisos, 
VIII, X; Art. 24; inciso V (Emenda nº 97-5, Mendes Thame) e § 1º (Emenda nº 1080-6, Konder Reis). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 26 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 27 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 28 ("caput"), §§ 1º , 3º; Art. 30. 
PELA REJEIÇÃO: § 22 do Art. 28 (Emenda nº 1950, Antonio Britto); Art. 29. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 31 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V; Art. 32 e Parágrafo único; 
Art. 34; Art. 35; Art. 36 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX; Art. 37, ("caput") e §§ 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 33; § 1º do Art. 37. 
CAPÍTULO V: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 38 e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 39 e §§ 1º , 2º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 40 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V, alíneas "a", "b"; incisos VI, VII, alíneas "a", "b", "c", "d"; Art. 41 
("caput"), incisos I, II, III, IV; Art. 42 ("caput"), incisos I, II, III, IV e §§ 1º, 2º , 3º , 4º. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍTULO VII: 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: §§ 2º, 5º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 14 do Art. 43. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 43 ("caput") e §§ 1º, 3º, 4º, 6º, 13. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 44 ("caput"), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º; Art. 45 ("caput") e 
incisos I, II,III, alíneas "a" e "b", e Parágrafo único; Art. 46 ("caput") e inciso I, alíneas "a", "b"; inciso II; Art. 48 e incisos I, II; 
Art. 49 e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: §§ 8º e 9º do Art. 44; Art. 47 e seu Parágrafo único. 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 50 (“caput”), §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10. 
PELA REJEIÇÃO: § 11 do Art. 50. 
SEÇÃO IV: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 51 ("caput"), Parágrafo único, incisos I e II; Art. 52; Art. 53 e seus incisos I, II, III. 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 

___________________________________________________________________ 

FASE U 

EMENDA:00793 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Suprima-se integralmente o § 3º do art. 27. 
Justificativa 
Nem mesmo a Carta Constitucional, atualmente em vigor, outorgada pela Junta Militar, teve a ousadia de cassar 
ou restringir a prerrogativa das Assembleias Legislativas, no que se refere à competência do Poder Legislativo 
Estadual para exercitar a iniciativa das leis que fixem vencimentos e vantagens dos seus próprios servidores e 
regulem o regime jurídico dos mesmos. 
É incrível que o § 3º do art. 27 tenha sido inserido no texto da Constituição, ora em discussão e votação, com a 
finalidade estranha de restringir as prerrogativas do Poder Legislativo dos Estados-membros. 
Vale ressaltar que a Constituinte houve por bem não só manter como também ampliar essas prerrogativas das 
duas Casas do Congresso Nacional. 
Afigura-se-nos incoerência absurda não se manterem, para as Assembleias Legislativas, as mesmas 
prerrogativas resguardadas para o Congresso Nacional, no que tange a matéria pacificamente considerada de 
economia interna das Casas Legislativas. 
Ora, da mesma forma que a Constituinte se mostrou ciosa em manter e ampliar essas prerrogativas do 
Congresso Nacional, deveria, no mínimo, deixar a critério do constituinte estadual essa matéria "interna-corporis" 
das Assembleias Legislativas. 
Como não o fez, a solução será a supressão do § 3º do art. 27, a fim de que as futuras Constituições Estaduais 
possam, obedecendo aos princípios da Lei Maior, dispor livremente a respeito de assunto do seu peculiar 
interesse. 
Se prevalecer o § 3º do art. 27 do corpo da Constituição, como foi aprovado no 1º turno, a Constituinte estará 
praticando discriminação odiosa para com os legislativos estaduais, vez que o art. 60 do texto constitucional 
dispõe: 
“É da competência exclusiva de cada uma das Casas do Congresso Nacional elaborar seu regimento interno e 
dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e 
funções dos seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei 
de diretrizes orçamentárias".  
Como se vê, se, no âmbito nacional, o legislativo continua com as prerrogativas para organizar, da forma mais 
abrangente possível, os seus serviços administrativos, por que se negar ao Constituinte Estadual essa mesma 
competência? 
Parecer:   
   A supressão do § 3o. do art. 27 objetiva transferir a disciplina da matéria para o constituinte estadual, de forma 
a viabilizar a atribuição às Assembleias Legislativas de prerrogativas idênticas àquelas conferidas 
expressamente às duas Casas do Congresso Nacional.  
Sucede que o preceito em tela não retira das Assembleias a competência para a iniciativa de projetos de lei que 
disponham sobre criação de cargos de seus serviços administrativos e fixação dos níveis de remuneração. Ele 
simplesmente resguarda a competência das Assembleias para dispor sobre questões de economia interna, sem 
restrições ou interferência de outro Poder.  
Os níveis máximos de remuneração de seus servidores, similarmente ao que ocorre a nível federal, deverão 
obedecer aos parâmetros do art. 30, XI.  
Isto posto, somos pela rejeição da emenda. 
 
    
EMENDA:00912 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MELO FREIRE (PMDB/MG) 
Texto:   
   Título III - Capítulo III - Art. 27, § 3o.  
Suprima-se do § 3o. do art. 27 do Projeto de Constituição (B) a palavra "prover". 
Justificativa 
O vocábulo prover apresenta-se como desnecessário, se analisado o texto do parágrafo em seu integral sentido. 
Com efeito, cabendo às casas legislativas estaduais a organização de seus serviços e cargos, estará "ipso facto" 
compreendida na sua competência o provimento de seus cargos. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 38  

 

A supressão visa uma inteligência mais clara e abrangente ao texto, permitindo o restabelecimento das justas e 
adequadas prerrogativas às assembleias legislativas estaduais, tendo-se por base àquelas conferidas à Câmara 
dos Deputados pelo item IV do art. 52 do texto votado. 
Parecer:   
   A supressão do termo "prover" afigura-se-nos imprópria à consecução do objetivo de tornar mais claro e 
preciso o texto emendado.  
Pelo contrário, pode vir a comprometê-lo, dando margem à interpretação de que os Legislativos Estaduais 
carecem de competência para provimento de seus cargos, gerando impasse de solução imprevisível.  
O preceito, em sua redação atual, é claro e preciso.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

EMENDA:00098 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AMAURY MULLER (PDT/RS) 
Texto:   
   Art. 26, in fine  
"...acima de doze, observada a regra do art. 28, no que couber". 
Justificativa 
Presta-se a introduzir, a proposição, a coincidência de mandatos entre os Governadores e Deputados Estaduais, 
sanando omissão de texto. 
 
 
   EMENDA:00584 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Às Assembleias Legislativas compete dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços  
administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. 
Justificativa 
O texto oferecido aprimora o artigo, além de estar dentro da boa técnica legislativa. 
   
 
   EMENDA:00749 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Restabelece-se a redação do parágrafo 2o., do art. 26, reincluindo-se a remissão ao art. 36, XI, de  
forma que o citado parágrafo fique com a seguinte redação:  
Art. 26 ..........................................  
§ 2o. - A remuneração dos Deputados estaduais será fixada em cada legislatura para a subsequente pela  
Assembleia Legislatura, observado o que dispõem os artigos 36, XI, 150, II, 153, § 2o., I. 
Justificativa 
A “ratio legis” da remissão inicial ao art. 36, XI, foi evitar a disparidade existente entre a remuneração dos 
Deputados Estaduais e a dos Deputados Federais, muitas vezes com larga vantagem para aqueles, embora o 
exercício do mandato federal seja mais dispendioso. 
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O que se quis evitar foi obviamente a possibilidade de fixação de remuneração estadual superior à 
correspondente federal. 
Assim, não pode o Governador ganhar mais que o Presidente, nem menos que o Prefeito. Também não pode o 
Deputado Estadual ser melhor remunerado que o Deputado Federal, nem pior que o Vereador. 
Impõe-se o restabelecimento do texto original. 
 
 
   EMENDA:00806 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FELIPE MENDES (PDS/PI) 
Texto:   
   Sugerimos adotar-se a seguinte redação para a parte inicial do parágrafo:  
"É de quatro anos o mandato..." 
Justificativa 
Propõe-se o tempo presente, em vez do futuro, para uniformizar com os demais dispositivos semelhantes (por 
exemplo, o art. 82). 

___________________________________________________________________ 
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